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TARIFA ADUANEIRA E 
IMPORTAÇÃO/EXPORTAÇÃO 
DE MERCADORIAS
EM DESTAQUE
Em termos de economia internacional, a Suíça é um dos países mais globalizados do 
mundo. Com um superávit na balança comercial de 35 bilhões de CHF (2017), o país deve 
grande parte da sua prosperidade à exportação de bens e serviços. Por ter uma das redes 
de tratados de livre-comércio mais extensas do mundo, o comércio exterior, inclusive 
com a UE e a China, é eficiente e fluido. Somam-se a isso um marco legal simples e franco 
e uma alfândega moderna. Devido à boa gestão de suprimentos, as empresas gozam de 
notáveis vantagens competitivas em relação a seus concorrentes no exterior.

53,1
por cento 

de exportações na UE

Fonte: Eidg. Zollverwaltung, 2018
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Os 10 parceiros comerciais mais importantes da Suíça
 Importações e  Exportações em 2017 (em bilhões de CHF)

Fonte: Administração Aduaneira Federal, 2018
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Os principais grupos de mercado da Suíça

Exportação Bilhões de CHF Cota (%)
Produtos químicos-farmacêuticos 99 33,4
Metais preciosos, pedras preciosas e jóias 72 24,4
Instrumentos de precisão, relógios e bijuteria 47 15,9

Importação 
Metais preciosos, pedras preciosas e jóias 78 29,3
Produtos químicos-farmacêuticos 47 17,6
Máquinas e eletrônicos 30 11,4

Fonte: Administração Aduaneira Federal, 2018



VANTAGENS COMPETITIVAS ABRANGENTES
Tratado de livre-comércio e barreiras comerciais técnicas
Graças ao tratado de livre-comércio com a UE/AELC e 40 outros 
países, entre eles a China e o Japão, as empresas na Suíça conse-
guem economizar enormemente em termos alfandegários e têm 
acesso privilegiado a inúmeros mercados de exportação. Consi-
derando-se apenas as exportações para a Alemanha, Grã-Bre-
tanha, França, Itália e Áustria, o tratamento tarifário preferencial 
possibilita economias anuais de até 400 milhões de EUR.

www.seco.admin.ch > Aussenwirtschaft & Wirtschaftliche Zusammenarbeit > Freihan-
delsabkommen 
Resumo dos acordos de livre-comércio 
Idiomas: ale, ing, fra, ita

www.s-ge.com/fta 
Resumo dos acordos de livre-comércio 
Idiomas: ale, ing, fra, ita

www.ezv.admin.ch > Dokumentation > Richtlinien > Zirkulare Freihandelsabkommen 
Documentação sobre cada acordo de livre-comércio 
Idiomas: ale, ing, fra, ita

Como se beneficiar com um tratado de livre-comércio?
Para serem beneficiadas com o tratamento tarifário preferencial 
com base em tratados de livre-comércio, as empresas precisam 
observar alguns princípios fundamentais. Estes são especial-
mente importantes para as empresas cuja produção depende de 
insumos provenientes de outros países.

• Os parceiros de livre-comércio beneficiam-se mutuamente, 
excluindo desses benefícios outros países. Para garantir esses 
privilégios, os tratados de livre-comércio contêm as chamadas 
regras de origem. Elas regulamentam em que medida os pro-
dutos podem ser extraídos ou fabricados e transformados ou 
processados em outros países.

• As empresas que desejam beneficiar-se com a preferência al-
fandegária na Suíça com base em um tratado de livre-comércio 
devem apresentar um comprovante de origem dos produtos a 
serem exportados (certificado de origem). 

• As regras de origem variam de acordo com o país e o produto. 
Por exemplo, no caso da máquina de lavar, objeto do tratado 
de livre-comércio entre a Suíça e a China (ver acima), o tratado 
prevê que a agregação de valor na Suíça seja de pelo menos 
50 %.

www.ezv.admin.ch > Themen > Freihandelsabkommen, Ursprung 
Resumo das regras de origem 
Idiomas: ale, ing, fra, ita

Para verificar se um produto está isento de taxas de exportação 
para o mercado de um parceiro de livre-comércio e se isso com-
pensa financeiramente, recomenda-se o seguinte procedimento:

1. Determinar o número da tarifa alfandegária do produto a ser 
exportado. Em seguida, verificar se o tratado de livre-comércio 
prevê um tratamento tarifário preferencial para esse produto. 

2. Caso haja um tratamento tarifário preferencial e se ele se 
diferenciar substancialmente de uma tarifa aduaneira normal 
(tarifa sem tratado de livre-comércio), deve-se verificar no 
passo a seguir as regras de origem especificamente aplicáveis 
ao produto.

3. Caso o produto a ser exportado cumpra as regras de origem, 
pode-se preparar a documentação para o certificado de origem 
e dar início ao processo de exportação do produto.

http://trade4free.s-ge.com 
“6 etapas para a isenção tributária” 
Idiomas: ale, ing, fra, ita

www.ezv.admin.ch > Information Firmen > Zolltarif - Tares 
Determinação do número da tarifa alfandegária 
Idiomas: ale, ing, fra, ita

www.s-ge.com/customstariffs 
Customs Database (worldwide customs tariffs) 
Idiomas: ale, ing, fra, ita

www.ezv.admin.ch > Themen > Freihandelsabkommen, Ursprung 
Informações sobre os acordos de livre-comércio e origem 
Idiomas: ale, ing, fra, ita

Regulamento de exceção relativo à “acumulação”
Para tirar o máximo de proveito dos tratados de livre-comércio, as 
empresas podem otimizar suas cadeias de suprimento para que 
seus produtos correspondam às regras de origem vigentes. Isso 
inclui a escolha correta dos insumos e países de origem.

Isso se dá, por exemplo, por meio da chamada acumulação. 
Por meio desse método, a empresa adquire os insumos para seus 
produtos junto ao parceiro de livre-comércio. Os produtos não 
estão sujeitos a regras de origem, isto é, podem ser utilizados na 
produção de maneira irrestrita.

No exemplo do tratado de livre-comércio entre o Japão e a Suíça, 
isso significa que, para a exportação de um produto suíço para 
o Japão, não será necessário cumprir um porcentual mínimo de 
agregação de valor na Suíça, desde que os insumos sejam prove-
nientes do Japão.

Acordo de comércio livre Suíça – China: Exemplo de cálculo
Vantagem competitiva de uma exportadora suíça (código HS  8422.1900) em relação a um 
concorrente da UE (sem acordo de comércio livre).

Parceiro comercial Valor da Taxa alf. Preço fi nal 
 mercadoria
Exportadora da Suíça CHF 100.000 0% CHF 100.000
Exportadora da União Europeia CHF 100.000 14% CHF 114.000

http://www.s-ge.com/fta 


O mesmo princípio aplica-se, simultaneamente, a tratados co-
merciais com vários países, como os países da UE. Um produto 
suíço fabricado com insumos provenientes da Itália e exportado 
para a Alemanha está isento das regras de origem.

A determinação e a prova de origem de mercadorias podem ser 
difíceis e necessitar do apoio de especialistas. A Suíça, país com 
tradição exportadora, tem um grande know-how e inúmeras con-
sultorias que prestam apoio às empresas na questão das regras de 
origem e na utilização de diferentes tratados de livre-comércio. 

Como lidar com barreiras comerciais técnicas?
Na exportação, as empresas têm não apenas de cumprir as regras 
de origem aplicáveis a seus produtos como também garantir 
que estes estejam em conformidade com as regulamentações 
de produtos em vigor no mercado de exportação em questão. As 
providências necessárias para o cumprimento das regras muitas 
vezes envolvem custos adicionais significativos. 

Graças a uma harmonização abrangente das regulamentações de 
produtos e aos Acordos de Reconhecimento Mútuo (ARM) cele-
brados entre a Suíça e a UE, essas barreiras comerciais técnicas 
foram suprimidas para inúmeros produtos no maior mercado 
consumidor do mundo. Isso gerou economias anuais de custos 
de aproximadamente 250 a 500 milhões de francos suíços. 

A importação de mercadorias do espaço da UE/AELC não regula-
mentadas nos ARM segue, desde 2010, o “princípio do Cassis de 
Dijon”. Segundo esse princípio, os produtos com direito de circu-
lação na UE e no EEE podem, em princípio, circular livremente 
na Suíça sem necessidade de controles prévios.

www.seco.admin.ch > Aussenwirtschaft & Wirtschaftliche Zusammenarbeit 
Barreiras comerciais técnicas 
Idiomas: ale, ing, fra, ita

www.s-ge.com/exporthelp  
First port of call for Swiss and Liechtenstein SMEs with administrative  
export-related issues 
Idiomas: ale, ing, fra, ita

VANTAGENS DO SISTEMA ADUANEIRO SUÍÇO
Economias graças ao regime de aperfeiçoamento
No caso dos produtos com destino temporário à Suíça para aper-
feiçoamento, é possível, em vez da importação normal, aplicar 
o processo do aperfeiçoamento ativo. As mercadorias a serem 
aperfeiçoadas ficam isentas de tarifas alfandegárias ou podem 
ser importadas temporariamente com direito a restituição dessas 
tarifas. Em certos casos, é possível também uma isenção do pa-
gamento do Imposto sobre o Valor Agregado sobre a importação 
(imposto de importação). 

No caso dos produtos que são exportados temporariamente para 
aperfeiçoamento, há um processo semelhante (aperfeiçoamento 
passivo) que possibilita a reimportação isenta de tarifa ou com 
tarifa reduzida.

O aperfeiçoamento ativo/passivo compreende a) o processamen-
to (por exemplo: enchimento, embalagem, montagem, constru-
ção ou instalação) e b) processamento e refinamento (reparo, 
restauração etc.) de mercadorias. Em ambos os casos é necessá-
ria uma autorização da administração aduaneira. 

www.ezv.admin.ch > Informationen Firmen > Befreiungen, Vergünstigungen,  
Zollpräferenzen und Ausfuhrbeiträge > Einfuhr/Ausfuhr 
Regime de aperfeiçoamento 
Idiomas: ale, ing, fra, ita

Economias graças aos direitos alfandegários específicos
A Suíça é um dos poucos países onde são aplicadas tarifas 
alfandegárias específicas (referentes a quantidade, comprimen-
to, peso) para o comércio. A maior parte das mercadorias está 
sujeita ao pagamento de tarifas alfandegárias com base no peso 
bruto. Dessa forma, é mais econômica a importação de bens mais 
valiosos porém de pouco peso. 

Isso é vantajoso, por exemplo, para setores como a indústria de 
bens de luxo, cuja produção depende de bens valiosos. As empre-
sas podem importar os insumos, como ouro e pedras preciosas, 
a um custo baixo e em seguida exportar seus produtos (relógios, 
joias etc.), com preferência alfandegária, para países com os 
quais a Suíça assinou tratados de livre-comércio. 

Operadores Econômicos Autorizados 
Na Suíça, as empresas que conseguirem comprovar a segurança 
de sua cadeia de suprimento internacional têm a possibilidade de 
serem credenciadas como Operadores Econômicos Autorizados 
(Authorised Economic Operator, AEO). Isso facilita os controles 
alfandegários referentes à segurança. 

Para empresas com um grande volume de negócios, essa autori-
zação pode gerar economias de custos significativas. O creden-
ciamento como AEO é reconhecido pelos países com os quais 
a Suíça assinou tratado específico (no momento, somente a UE 
e, posteriormente, a Noruega e, posteriormente, Japão, EUA, 
China).

www.ezv.admin.ch > Information Firmen > Waren anmelden > Zugelassener Wirtschafts-
beteiligter (AEO) 
Informações de Authorised Economic Operator 
Idiomas: ale, ing, fra, ita

A utilização de cumulação na gestão de fornecimento
Exemplo de acordo de livre-comércio na Suíça – UE

Matérias-primas

Produção
na Suíça

Exportação para
a Alemanha

    Acordo de comércio livre

TAXA

TAXA

http://www.s-ge.com/exporthelp
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Autoridades
Secretaria de Estado de Economia 
SECO
www.seco.admin.ch/seco/en/
home.html

Administração Aduaneira Suíça
www.ezv.admin.ch

Associações
Swiss Export
www.swissexport.ch

Associação Suíça das Empresas 
Transportadoras e de Logística
www.spedlogswiss.com

IG Air Cargo
www.ig-aircargo.ch

Swiss Shippers’ Council
www.swiss-shippers.ch

Outras informações
Princípios legais e estatística do 
comércio exterior
www.ezv.admin.ch > 
Dokumentation > 
Rechtsgrundlagen ou > 
Publikationen 

Swissness
www.ige.ch > Swissness > 
Gesetzliche Grundlagen

Ferramentas
Tarifas aduaneiras/Números de 
tarifas
www.tares.admin.ch

Trade4Free Applikation
http://trade4free.s-ge.com

Customs Database (worldwide 
customs tariffs)
www.s-ge.com/customstariffs

Impostos e encargos
Assim como acontece em outros países, na Suíça também se 
aplicam impostos e encargos na importação de certos bens. Entre 
eles o Imposto sobre o Valor Agregado (IVA), com alíquota de 
7,7 %, que, em comparação com o de outros países, é muito baixo 
(o da UE, por exemplo, é de 15 % a 25 %). Nos bens de primeira 
necessidade, como produtos alimentícios, livros e medicamen-
tos, o IVA tem uma alíquota ainda mais baixa, de 2,5 %. 

Outros encargos:
• Imposto de incentivo sobre emissões de CO2
• Encargo sobre o tráfego de veículos pesados (LSVA e PSVA)
• Taxas de monopólio e imposto sobre cerveja (incidente sobre 

bebidas alcoólicas) 
• Imposto sobre tabaco
• Imposto sobre veículos
• Imposto sobre petróleo

No caso de produtos que contêm determinados compostos orgâ-
nicos voláteis (COVs), como tintas, vernizes e similares, aplica-se 
um imposto de incentivo por razões ecológicas. 

www.ezv.admin.ch > Themen > Abgaben 
Tarifas aduaneiras 
Idiomas: ale, ing, fra, ita

www.ezv.admin.ch > Informationen Firmen > Steuern und Abgaben > Einfuhr in die 
Schweiz > Lenkungsabgaben auf VOC 
Encargo sobre uso de compostos orgânicos voláteis 
Idiomas: ale, ing, fra, ita

DESENVOLVIMENTO ATUAL
• Atualmente, a Suíça está negociando novos tratados de 

livre-comércio com os seguintes parceiros comerciais: União 
Aduaneira Rússia-Bielorrússia-Cazaquistão, Argélia, Indonésia, 
Índia, Vietnã, Malásia, Tailândia e Mercosul.

• O selo “Swiss Made” é sinônimo de qualidade, precisão e dura-
bilidade. Em outros países, esses atributos geram maior dispo-
sição para a compra de produtos com esse selo. Os fabricantes 
suíços têm a possibilidade de usufruir desse selo de qualidade 
protegido. Desde o 1 de janeiro de 2017, está em vigor um novo 
regulamento do Swissness.

www.s-ge.com/swissness 
Swissness 
Idiomas: ale, ing, fra, ita

CONTATOS E OUTRAS INFORMAÇÕES

Switzerland Global Enterprise
T +41 44 365 51 51 | invest@s-ge.com | s-ge.com/invest
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http://www.s-ge.com/swissness
http://www.s-ge.com/customstariffs
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