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1. INLEIDING  

Brazilië heeft een complex belastingstelsel. Als het gaat om importgoederen, kan het product bijna twee 
keer zo duur worden eens het in Brazilië op de markt komt na het heffen van alle soorten belastingen. 
 
Brazilië is altijd zeer terughoudend geweest in het verlagen van invoerrechten. Brazilië heeft 
voortdurend hoge invoertarieven gebruikt als instrument om de Braziliaanse industrie te beschermen 
tegen externe concurrentie. 
 
Dit gezegd hebbende, geldt dezelfde barrière ook voor al uw exporterende concurrenten.  
 
Ook past Brazilië bepaalde speciale douaneregelingen toe die van toepassing kunnen zijn op bepaalde 
importactiviteiten of bepaalde industrieën. Bepaalde producten kunnen bijvoorbeeld profiteren van 
lagere invoerrechten (het zogenaamde "ex-tarifario") wanneer er geen soortgelijk product beschikbaar is 
op de lokale markt.  
Bovendien bieden sommige staten op het Braziliaanse grondgebied voordelen aan bedrijven die via hun 
grondgebied importtransacties uitvoeren. Het kan dan ook de moeite lonen deze staten te bezoeken 
tijdens uw volgende prospectiereis naar Brazilië. 
 
Het doel van dit rapport is om u een algemeen overzicht te geven van wat u kunt verwachten tijdens 
het exporteren naar Brazilië.  
 
Voor meer gedetailleerde informatie kunnen we u altijd verwijzen naar ervaren partners met een 
grondige kennis van dit complexe aspect van het zakendoen in Brazilië. 
 

2. BELASTINGEN OP INVOER VAN GOEDEREN  

Wanneer een uitvoerder voor het eerst kennismaakt met het belastingsysteem in Brazilië, is het normaal 
dat men door het bos de bomen niet meer ziet. Om een u overzicht te geven, volgt hieronder een korte 
uitleg over de verschillende soorten belastingen die geheven worden op ingevoerde producten en de 
berekening hiervan. Dit zal u ook in volgende hoofdstukken helpen om te begrijpen op welke manier de 
fiscale stimulansen een verschil kunnen maken.  
  

2.1 TEC / II 
 
De TEC (Tarifa External Comum) is een gemeenschappelijk buitentarief dat op de meeste producten in de 
volledige Mercosul bij invoer van toepassing is. De TEC is de enige echte invoerheffing. 
De TEC soms ook II (imposto de importação) genoemd, is een nationale ´ad valorem´-taks die van 
toepassing is op alle goederen die in Brazilië ingevoerd worden. De taks wordt bepaald door het 
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douanecodenummer en berekend op de CIF-waarde. Deze taks wordt betaald wanneer de goederen 
genationaliseerd worden.  
 
Brazilië maakt samen met Argentinië, Paraguay en Uruguay deel uit van de Mercosul vrijhandelszone. 
Ongeveer 95% van alle producten worden duty free verhandeld binnen deze zone. Sinds 1 januari 1995 is 
ook het TEC-tarief geldig in alle Mercosul landen. 
 

2.2 IPI  

De IPI (Imposto Sobre Produtos Industrializados) is een federale taks die geldig is op zowel ingevoerde 
als nationale producten. De IPI is van toepassing op producten die in een industrieel proces gebruikt 
worden. Machines, grondstoffen en half afgewerkte producten vallen hieronder. Het percentage wordt 
bepaald door het type product en berekend op de waarde van het product. 
De IPI betaald op grondstoffen of intermediaire goederen gebruikt bij de fabricatie van nieuwe 
producten die opnieuw onderhevig zijn aan IPI kan (op het einde van de maand) gerecupereerd worden. 
 

2.3 PIS EN COFINS 

Beide taksen zijn federale sociale taksen. COFINS (Contribuição para o Financiamento da Seguridade 
Social) bedraagt meestal 7,6% en PIS (Programa Integração Social) meestal 1,65 %. De norm 572/05 heeft 
een speciale formule opgesteld voor de berekening van deze sociale taksen. 
Uitzonderingen op het normale tarief zijn bijvoorbeeld  

• farmaceutische producten met speciale classificatie waarbij PIS 2,1% en COFINS 9,9% zijn,  
• parfums & hygiënische producten: PIS 2,2% en COFINS 10,3%;  
• machines & voertuigen PIS 2% en COFINS 9,6%,  
• rubberbanden PIS 2% en COFINS 9,5%.  
• Ook alcoholische producten hebben een hoger PIS/COFINS-percentage. Voor bier bijvoorbeeld 

bedraagt de PIS 3,74 en COFINS 17,23%. 
 
De berekening van beide taksen wordt maandelijks door het bedrijf betaald. Deze taksen worden als 
kost in mindering gebracht bij het berekenen van de vennootschapsbelasting. 
De PIS en de COFINS zijn een multiplicatieve taks na de TEC en IPI. De taks wordt dus berekend na (en 
op) de berekening van de TEC en IPI, eerst wordt de PIS berekend en daarna pas de COFINS. 
Bij aankoop van een binnenlandse leverancier wordt de taks berekend op de aankoopprijs (en de IPI als 
deze van toepassing is). 
 
IOF (Imposto sobre Operações Financeiros) is een nieuwe taks die sinds december 2007 in voege is, 
bedraagt 0,38 % op alle wisselkoerstransacties. 
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2.4 IOF 

IOF (Imposto sobre Operações Financeiros) is een nieuwe taks die sinds december 2007 in voege is, 
bedraagt 0,38 % op alle wisselkoerstransacties. 
 

2.5 ICMS 

De ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias) kan het best vergeleken worden met de BTW. Het 
wordt toegepast bij elke verkoop en verschilt per product en wordt per staat vastgelegd (in São Paulo 
is dit 18 %). 
ICMS wordt berekend op het bekomen bedrag na berekening van de TEC, IPI en PIS/COFINS en IOF 
gedeeld door (1 – ICMS die van toepassing is). 

ICMS = (TEC + IPI + PIS + COFINS + IOF) x % ICMS 
1 - % ICMS 

Telkens op het eind van de maand wordt per bedrijf de afrekening gemaakt van de netto te betalen 
ICMS (ontvangen ICMS – betaalde ICMS). 
Door de recuperatie is de ICMS voor de meeste bedrijven financieel neutraal. Hierbij dient opgemerkt te 
worden dat het voor de bedrijven soms moeilijk is de ICMS te recupereren indien ze een netto te 
ontvangen saldo hebben (bijvoorbeeld bij Braziliaanse bedrijven die veel exporteren). 
De totale ICMS wordt uiteindelijk volledig door de eindgebruiker of consument betaald. 
 

2.6 ICMS TUSSEN STATEN 

Brazilië is een Federale Staat. Wanneer goederen tussen de Staten vervoerd worden, is er een 
Interstatelijk-ICMS van toepassing. De algemene regel is dat voor geïmporteerde goederen deze 4% 
bedraagt. Dit betekent dus dat er een taks van 4% bijgevoegd wordt wanneer een product via 
bijvoorbeeld de haven van Santos in de staat São Paulo eender welke andere deelstaat gaat om daar 
verkocht te worden.  
 

2.7 MULTIPLICATIEVE FACTOR 

De TEC, IPI, PIS en COFINS, IOF en ICMS zijn ‘multiplicatieve’ taksen. 
Dit zijn in een notendop de belangrijkste vuistregels bij berekening van taksen bij import: 
• eerst wordt de TEC berekend, hierop de IPI (indien van toepassing), daarna PIS en COFINS en indien 

van toepassing IOF en tenslotte de ICMS. Een loutere optelling van de drie taksen volstaat dus niet! 

• indien de IPI en de ICMS in een volgende stap opnieuw van toepassing zijn, worden ze in de eerste 
instantie gerecupereerd en worden daarna op de nieuwe prijs waarin de meerwaarde en de 
brutomarge is inbegrepen opnieuw berekend. 
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• Let wel: het enige competitieve nadeel voor de Vlaamse exporteur/Braziliaanse importeur is het 
invoerrecht TEC/II. Alle andere taksen worden immers ook door de nationale producenten betaald! 

 

2.8 VOORBEELD VAN BEREKENING 

De Braziliaanse overheid stelt online een simulator ter beschikking via  
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/ATRJO/SimuladorImportacao/default.htm  U vult de 
douanecode en de douanewaarde in en het systeem berekent automatisch de kostprijs voor de 
importeur afhankelijk van de wisselkoers van de dag en het ICMS-tarief. 
Hierbij vindt u een voorbeeld van vereenvoudigde berekening* van de invoerheffingen voor een normale 
invoer van een bepaald product in de staat São Paulo (ICMS 18%): 
 

    
 Omschrijving Bedrag Berekening 

    

A. FOB 100  

B. Verzekering/vervoerkost 7 (A) X 7 %  

C. TEC 18,19 (A) + (B) X 17 %  

D. Kost Import 125,19 (A) + (B) + (C) 

E. IPI 12,52 (D) X 10 % 

F. PIS/COFINS 12,74 (D) + (E) X 9,25 % 

G. ICMS 33,02 { [ (D) + (E)+ (F)] / 0,82 } X 18 % 

H. Totale kost import 183,47 (D) + (E) + (F) + (G) 

 
* Dit is slechts een voorbeeld waarbij de meest gangbare tarieven worden toegepast. Dit is natuurlijk 
afhankelijk van product tot product en van staat tot staat.  
 

2.9 AFRMM 

De Aanvullende Belasting ter Renovatie van de Koopvaardij (AFRM) is een belasting die geheven wordt 
om de Braziliaanse koopvaardij te ontwikkelen en Braziliaanse vrachtschepen te renoveren of te 
bouwen. Deze is men verschuldigd bij de toegang tot de zeehaven en wordt berekend op basis van de 
vervoerskosten. Voor de import betekent dit dat er een belasting van 25% wordt geheven bovenop de 
prijs van het vervoer.   

http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/ATRJO/SimuladorImportacao/default.htm
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3. FISCALE STIMULANSEN 

Uit vorige hoofdstuk heeft u kunnen concluderen dat Brazilië nog steeds een gesloten economie is met 
een hoge barrière door middel van belastingen. Echter bestaan er verschillende stimulansen die het voor 
Braziliaanse invoerders zeer interessant maakt om toch zaken te doen met Vlaamse ondernemers. 
Hieronder volgt een overzicht van de opties die er bestaan.  
 

3.1 EX-TÁRIFARIO 

Het regime Ex-Tárifario (vrij vertaald ex-tariefregeling) is een tijdelijke verlaging van de invoerheffing tot 
0 of 2% op kapitaalgoederen, informatietechnologie en telecommunicatie wanneer er geen nationaal 
equivalent op de binnenlandse markt bestaat. De tijdelijke verlaging is geldig voor 2 jaar en kan 
verlengd worden wanneer het product aan de condities blijft voldoen. Zonder de toepassing van dit 
regime geldt er voor kapitaalgoederen gemiddeld een invoerheffing van 14% en voor 
informatietechnologie en telecommunicatie 16%.1 
 
De Braziliaanse overheid heeft dit regime ingevoerd met volgende doelen voor ogen:  
 

• Maakt meer investeringen mogelijk in kapitaalgoederen, informatietechnologie en 
telecommunicatie (BIT) die geen gelijkwaardige tegenhanger hebben in Brazilië; 

• Het maakt een toename van innovatie mogelijk van bedrijven uit verschillende segmenten van 
de economie, met de integratie van nieuwe technologieën die niet bestaan in Brazilië. Dit komt 
de productiviteit en het concurrentievermogen van de Braziliaanse industrie ten goede. 

• Het heeft een multiplicatoreffect op de werkgelegenheid en het inkomen in verschillende 
segmenten van de nationale economie. 

 
Producten 
 
Om in aanmerking te komen voor dit regime moet uw product zoals vermeld geen nationaal equivalent 
op de markt hebben en het moet gaan over een product dat onder de noemer kapitaalgoederen, 
informatietechnologie en telecommunicatie valt in de gemeenschappelijke nomenclatuur van de 
Mercosur (NCM).  
Om te weten of uw product onder deze noemers valt kan u: 

• De website https://www.mercosur.int/politica-comercial/ncm/ openen  
• Vervolgens in het vakje naast “buscar” de douanecode ingeven (laatste 2 cijfers verschillen van 

regio tot regio) 
• Wanneer u uw product gevonden hebt en er in de kolom “Familia” BK of BIT staat, betekent dit 

dat uw product behoort tot de categorie kapitaalgoederen of informatietechnologie en 
telecommunicatie 

 
1 Bron: Ministerie van Economie: http://www.mdic.gov.br/index.php/competitividade-industrial/acoes-e-programas-13  

https://www.mercosur.int/politica-comercial/ncm/
http://www.mdic.gov.br/index.php/competitividade-industrial/acoes-e-programas-13
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Het kan zijn dat uw product onder deze noemers valt, maar er nog steeds een hoge invoerheffing 
bestaat in Brazilië. Moest u echter van mening zijn dat uw product geen nationaal equivalent heeft, kan 
u uw Braziliaanse partner aanraden om een procedure op te starten om zo het product op te nemen in 
het regime.  
 
Procedure  
 
De aanvraag om uw product onder dit regime te laten vallen gebeurt door de Braziliaanse 
invoerder/partner. Dit doet het bedrijf via het online platform SEI 
(http://www.fazenda.gov.br/sei/usuario-externo) van het Ministerie van Economie.  
 
Het goedkeuringsproces verloopt via volgende stappen: 

• Analyse van de aangeleverde documenten 
• Publieke consultatie (eventuele lokale producenten van hetzelfde product kunnen hierdoor 

beroep aantekenen) 
• Analyse door het SDIC (Secretariaat van de Ontwikkeling van Industrie, Handel, Diensten en 

Innovatie) 
• Eindbeslissing door Gecex (uitvoerend comité) 
• Publicatie in het Braziliaanse Staatsblad  

 
Het doorlopen van deze procedure duurt ongeveer 45 dagen. Dit is afhankelijk van de kwaliteit van de 
aangeleverde documenten en de moeilijkheid om te bewijzen dat er geen nationaal equivalent op de 
markt is.  
 
Na de publicatie in het Staatsblad, kunnen alle Braziliaanse invoerders de producten die onder dezelfde 
NCM-code (douanecode Mercosur) vallen invoeren van eender welke producent uit het buitenland aan 
het verlaagde tarief. Het is dus niet zo dat dit exclusief voor u en uw invoerder zal gelden.  
 

3.2 TIJDELIJKE INVOER 

De regeling voor tijdelijke invoer laat toe om bepaalde goederen tijdelijk in te voeren zonder een 
betaling van de invoer gerelateerde heffingen. Dit is een zeer effectieve manier om de kosten bij invoer 
te drukken. 
 
Ook gebruikte/tweedehands goederen kunnen via deze regeling Brazilië binnen. Dit is bijzonder 
aangezien de algemene regel is dat tweedehands goederen het land niet binnen mogen tenzij de 
invoerder kan aantonen dat het type product niet in Brazilië gefabriceerd wordt noch vervangen kan 
worden door een in Brazilië gefabriceerd product.  
 
De tijdelijke invoer wordt gezien als een “special customs regime” en is bijgevolg onderhevig aan 

http://www.fazenda.gov.br/sei/usuario-externo
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specifieke regels. De tijdelijke invoer bestaat uit 3 types2:  
 
1.. Tijdelijke invoer met totale opschorting van betaling van belastingen 
 
De tijdelijke invoer met totale opschorting is enkel toepasbaar op een gelimiteerd aantal 
importtransacties. Wanneer aan de condities voldaan wordt, moet de invoerder geen invoerbelasting, 
IPI, PIS, COFINS, Cide3 (enkel wanneer het over brandstoffen gaat) en AFRMM betalen. Met andere 
woorden, er worden geen federale taksen geheven. Op staatsniveau kan het zijn dat de invoerder 
taksen moet betalen (ICMS bv.) maar dit is natuurlijk afhankelijk van de bestemming van de goederen.  
 
Dit regime geldt voor volgende categorieën: 

• goederen voor culturele, wetenschappelijke, technische, politieke, educatieve, religieuze, 
commerciële of industriële evenementen (vb.: vakbeurzen); 

• goederen voor wetenschappelijke en technologische ontwikkeling en goedgekeurd door 
het Braziliaanse CNPq4 (en door CNPq erkende entiteiten) en Finep5; 

• goederen voor assemblage, onderhoud of reparatie van buitenlandse goederen die 
aanwezig zijn in Brazilië; 

• goederen ter vervanging van eerder ingevoerde goederen die nog steeds onder de 
regeling vallen; 

• goederen voor test- en registratiedoeleinden gedurende de ontwikkeling van producten; 
• goederen die gebruikt worden als vormen voor het vervaardigen van fonogrammen en 

audiovisueel werk; 
• goederen voor audiovisuele producties en materiaal voor radio, televisie en de pers in 

het algemeen; 
• goederen voor marketing doeleinden, inclusief commerciële samples niet voor verkoop in 

het land; 
• goederen voor humanitaire klinische en chirurgische diensten geleverd free of charge; 
• dieren voor exhibities; 
• goederen ter assistentie in situaties die ravage veroorzaken of dreigen te veroorzaken 

voor mens en milieu; 
• goederen voor militaire events of operaties, voor onderhoud en reparatie in de 

Braziliaanse CNAAA nucleaire energiecentrale en voor satellietlanceringen; 
• goederen voor benchmarking van meettoestellen goedgekeurd door Inmetro6; 
• buitenlandse vliegtuigen indien de trip geen deel uitmaakt van een reguliere dienst en 

geen vergoedingen betaald werden voor het gebruik van het vliegtuig; 
• voertuigen (boten inclusief) gebruikt door reizigers die voor een korte periode in het 

land verblijven; 

 
2 Bron; Ministerie van Economie: http://receita.economia.gov.br/orientacao/aduaneira/manuais/admissao-temporaria  
3 Cide: bijdrage aan de interventie op economisch gebied. Toepasbaar op invoer en verkoop van brandstoffen en betalingen van auteursrechten en bepaalde 
diensten.  
4 CNPq: The Brazilian National Council for Scientific and Technological Development: http://www.cnpq.br/  
5 Finep: Funding Authority for Studies and Projects: http://www.finep.gov.br/  
6 Inmetro: The National Institute of Metrology, Standardization and Industrial Quality: https://www4.inmetro.gov.br/ 

http://receita.economia.gov.br/orientacao/aduaneira/manuais/admissao-temporaria
http://www.cnpq.br/
http://www.finep.gov.br/
https://www4.inmetro.gov.br/
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• goederen gebruikt in de exploratie en extractie van petroleum en natuurlijk gas (enkel 
tot 31 december 2020 en specifieke regels zijn van toepassing); 

• machines, toestellen, apparaten, instrumenten en gereedschap, inclusief 
reserveonderdelen voor de opslag en hervergassing van vloeibaar natuurlijk gas (enkel 
tot 31 december 2020); 

• goederen voor gebruik in de Manaus Free-Trade Zone (enkel tot 4 oktober 2023); 
• stempels voor inspectiecontroles uitgegeven door het buitenland die gebruikt worden 

voor producten die uitgevoerd worden naar die landen.  
 
Naast het voordeel van de vrijstelling van de federale belastingen, laat dit regime ook toe dat de 
organisator van het evenement en diegene verantwoordelijk voor de logistiek en de inklaring kunnen 
optreden als invoerder. Dit is uniek onder de Braziliaanse wet, aangezien in normale omstandigheden de 
invoerder steeds de partij moet zijn die de goederen aankoopt of leaset ten eigen behoeve.  
 
2. Tijdelijke invoer voor economisch gebruik 
 
De tijdelijke invoer voor economisch gebruik is toepasbaar op de meeste goederen die tijdelijk 
geïmporteerd worden in Brazilië. Deze regeling betreft de invoer van goederen voor de provisie van 
diensten aan een derde partij of ter fabricatie van producten die bedoeld zijn voor verkoop.  
 
De regeling is ook van toepassing op goederen die bedoeld zijn om als industrieel model te dienen in de 
vorm van (voorbeeld)vormen, matrijzen of platen en industrieel gereedschap.  
 
Onder dit regime betaalt de invoerder slechts 1% per maand van het totaal aan federaal belastingen die 
geheven zouden worden, moest het om een permanente invoer gaan. Concreet betekent dit dat de 
invoerder een proportionele betaling doorvoert van de invoerbelasting, IPI, PIS en COFINS. Staten 
kunnen dezelfde berekening volgen voor de ICMS, maar dit hangt weer van de bestemming af. De 
goederen kunnen maximaal voor 100 maanden in Brazilië blijven, dit kan echter onder strikte 
voorwaarden en mits betaling van een extra belasting verlengd worden met maximaal nog eens 100 
maanden.  
 
Het is hier ook weer de invoerder die verantwoordelijk is voor de aanvraag om de geïmporteerde 
goederen onder dit regime te laten vallen. Belangrijk om weten is dat de belastingambtenaar de 
aanvraag kan weigeren indien de aangevraagde tijd om de goederen in Brazilië te laten verblijven niet 
compatibel is met de beschrijving van het gebruik van de goederen. Indien de ambtenaar de aanvraag 
weigert, kan de invoerder nog steeds administratief beroep aantekenen of een gerechtelijk bevel 
(mandado de segurança) vragen aan de rechtbanken. 
 
3. Tijdelijke invoer voor actieve verbetering 
 
Dit type van tijdelijk invoer kan gebruikt worden voor goederen naar Brazilië gebracht worden om 
aldaar aan verbetering, assemblage, renovatie, revisie, opknapping, reparatie of onderhoud 
onderworpen worden. Anders dan de vorige types van tijdelijk invoer, wordt ditmaal het product zelf 
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verbeterd of hersteld. Dit betekent dat het ingevoerde goed dus zelf niet gebruikt wordt. De invoerder 
moet in de aangifte wel zo gedetailleerd mogelijk beschrijven welk industrieel proces het goed zal 
ondergaan in Brazilië alsook het resultaat van dit proces. 
 
Onder dit regime worden er geen federale belastingen geheven, de belasting op staatsniveau (ICMS) 
hangt ook hier weer af van de bestemming. 
 

3.3 TIJDELIJKE UITVOER  

Aansluitend op vorige topic presenteren we u nu de regeling voor de tijdelijke uitvoer. Op het eerste 
zicht heeft dit enkel maar betrekking voor een Braziliaanse uitvoerder, maar ook dit regime kan 
interessant zijn om via een partnership met een Braziliaans bedrijf de kosten te drukken voor de invoer 
van Vlaamse goederen in Brazilië.  
 
In de regeling voor tijdelijke uitvoer onderscheiden we 2 types: 

1. Het standaardtype  
2. Tijdelijke uitvoer voor passieve verbetering7.  

Vooral het tweede type is een interessant gegeven voor Vlaamse partners van Braziliaanse bedrijven: 
 
Standaard tijdelijke export 
 
De standaard tijdelijke export is het best vergelijkbaar met de tijdelijke invoer met totale opschorting 
van betaling van belastingen, maar dan voor de omgekeerde weg. Het laat dus toe dat de Braziliaanse 
exporteur de goederen tijdelijk uitvoert zonder het betalen van een exportbelasting en nadat de 
goederen voor een bepaalde periode in het buitenland verbleven (standaard maximaal 12 maanden) 
terug geïmporteerd worden zonder dat er een belastingen geheven wordt op die invoer. Voorwaarde is 
dat het goed of product zich in dezelfde staat bevindt op het moment van de invoer als op het moment 
van export. Voorbeelden hiervan zijn materialen gebruikt op een handelsbeurs, goederen voor 
wetenschappelijk onderzoek en producten voor technische assistentie bij geëxporteerde producten.  
 
Tijdelijke uitvoer voor passieve verbetering 
 
Interessanter voor een samenwerking tussen een Braziliaans en Vlaams bedrijf is de tijdelijke uitvoer 
voor passieve verbetering. Zoals de naam al doet vermoeden is dit de tegenhanger van de tijdelijk 
invoer voor actieve verbetering.  
 
Dit type laat toe dat een nationaal of genationaliseerd product Brazilië verlaat voor een bepaalde tijd 
(standaard 12 maanden) om in het buitland een proces te ondergaan van transformatie, uitwerking, 
verwerking of montage om vervolgens het finale product terug te importeren. De invoerbelastingen 
worden dan enkel geheven op de meerwaarde van het finale product. 

 
7 Bron: Ministerie van Economie: http://receita.economia.gov.br/orientacao/aduaneira/manuais/exportacao-temporaria  

http://receita.economia.gov.br/orientacao/aduaneira/manuais/exportacao-temporaria
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Deze regeling is ook van toepassing op nationale of genationaliseerde goederen die Brazilië verlaten om 
in het buitenland hersteld of gerestaureerd worden.  
 

3.4 DOUANE-ENTREPOTS  

De speciale douaneregeling met betrekking tot douane-entrepots (bonded warehouses) laat toe dat 
geïmporteerde goederen opgeslagen worden in deze geregistreerde entrepots met een opschorting van 
de betaling van de federale belastingen die betrekking hebben op het invoerproces.  
 
De opschorting is dus van toepassing op, net zoals in de andere regelingen, de invoerbelasting (II), IPI, 
PIS, COFINS en FRMM. Ook hier geldt weer dat de opschorting van de ICMS afhankelijk is van de 
bestemming (deelstaat) van de goederen.  
 
De opschorting blijft van toepassing totdat het product het douane-entrepot verlaat en dus 
genationaliseerd wordt. Vanaf het moment het deze entrepots verlaat, moeten dus alle belasting met 
betrekking op het invoerproces betaald worden. De goederen mogen maximaal 1 jaar in een douane-
entrepot verblijven al is dit onder strikte voorwaarden verlengbaar met 3 jaar.  
 
Een lijst van de douane-entrepots kan u terugvinden via volgende link:  
https://receita.economia.gov.br/orientacao/aduaneira/importacao-e-exportacao/recinto-alfandegados  
Deze kunnen zich zowel aan de binnen-, zee-, als luchthavens bevinden.  
 
Het is, net zoals in een normaal invoerproces, uw Braziliaanse partner die verantwoordelijk is voor het 
nationaliseren van het product. Het grote voordeel is dat uw lokale partner (bv distributeur) de betaling 
van de taksen met deze regeling kan spreiden aangezien het niet verplicht is om de hele stock in één 
keer te nationaliseren. De partner kan met andere woorden het douane-entrepot gebruiken als tijdelijk 
stockageruimte. De prijs van de stockage is afhankelijk van vraag en aanbod, maar wordt algemeen als 
goedkoper beschouwd dan bijvoorbeeld het huren van een “normale” opslagplaats aangezien uw 
partner dan ook alle belasting m.b.t. invoer in 1 keer moet betalen. Ook als u op zoek bent naar een 
logistieke hub in Zuid-Amerika voor uw Vlaamse exportgoederen, kan u, via uw lokale partner, gebruik 
maken van deze regeling.  
 

3.5 DRAWBACK 

Drawback is ook een speciale douaneregeling die bestaat uit de opschorting of vrijstelling van de 
belastingen die betaald moeten worden voor geïmporteerde inputs/grondstoffen. De belangrijkste 
vereiste om voor deze regeling in aanmerking te komen is dat de input of grondstof moet dienen om 
een exportproduct te maken.8  
 

 
8 Bron: Ministerie van Economie: http://receita.economia.gov.br/orientacao/aduaneira/regimes-e-controles-especiais/regimes-aduaneiros-especiais/drawback  

https://receita.economia.gov.br/orientacao/aduaneira/importacao-e-exportacao/recinto-alfandegados
http://receita.economia.gov.br/orientacao/aduaneira/regimes-e-controles-especiais/regimes-aduaneiros-especiais/drawback
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De belangrijkste taksen die opgeschorst worden of waarvoor het bedrijf wordt vrijgesteld zijn: 
• De invoerbelasting (II) 
• IPI 
• PIS 
• COFINS 
• ICMS (dit is opmerkelijk vergeleken met de andere regelingen)  
• AFRMM 

 
Het is belangrijk dat uw Braziliaanse partner goed weet hoe deze regeling werkt aangezien het een 
akkoord betreft tussen de overheid en het Braziliaanse bedrijf. Het bedrijf moet kunnen aantonen aan 
het fiscaliserende orgaan dat het de input/grond effectief gebruikt heeft in de productiecyclus en dat de 
export wel degelijk heeft plaatsgevonden.  
 
Het spreekt vanzelf dat deze regeling zeer interessant is voor Braziliaanse exportbedrijven om 
kwalitatieve inputs uit het Vlaanderen aan te kopen. Het is ook mogelijk om samen te werken met 
Braziliaanse aanleveringsbedrijven van deze bedrijven. Het belangrijkste is dat het product wordt 
opgenomen in de productiecyclus en dient om een exportproduct te produceren.  
 
In onderstaande tabel vindt u de 6 sectoren waarin Drawback het meest is toegepast (o.b.v. waarde) in 
2018 en het aandeel van dit regime in de export: 
 

                                     SECTOR 

 
     

EXPORT VIA 

DRAWBACK 

(in miljard US$) 

 
 

TOTAAL EXPORT 

(in miljard US$) 

 
 

PARTICIPATIE VAN 
DRAWBACK IN 

TOTALE EXPORT (%) 

IJzerertsen en concentraten 4,6 20,2 22,8 

Cellulose 3,8 8,3 45,0 

Halffabricaten van ijzer of staal 3,3 5,0 64,7 

Personenvoertuigen  3,0 5,1 59,1 

Bevroren, vers of gekoeld kippenvlees 2,9 5,9 50,9 

Koperertsen en concentraten 2,4 2,6 90,50 

Bron: SISCOMEX  
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3.6 RECOF / RECOF-SPED 

RECOF / RECOF-SPED is eenvoudig uitgelegd een samensmelting van de regeling van douane-entrepots 
met drawback maar met enkele bijzonderheden. Het betreft, net zoals als bij drawback, vaak over de 
invoer van inputs/grondstoffen.  
 
Dankzij het speciale douaneregime van industriële entrepots onder geïnformatiseerde douanecontrole 
(Recof) en het speciale douaneregime van industriële entrepots onder geïnformatiseerde controle van 
het openbare digitale boekhoudsysteem (Recof-Sped) kan de invoerder importeren met opschorting van 
de betaling van federale belastingen. In de staten Paraná en São Paulo geldt er ook een opschorting van 
de ICMS. 
 
De geïmporteerde goederen kunnen onderworpen worden aan industrialisatieoperaties voor de 
vervaardiging van producten die bestemd zijn voor export of de binnenlandse markt. Het is ook 
toegestaan dat (een deel van) de goederen in de staat waarin het werd ingevoerd op de Braziliaanse 
consumptiemarkt komen. De goederen in de staat waarin ze zijn ingevoerd, mogen ook worden 
uitgevoerd, weder uitgevoerd of vernietigd. Wanneer de goederen in de staat dat ze werden ingevoerd 
of na een industrialisatieproces op de binnenlandse markt komen, worden alle nodige belastingen 
logischerwijs wel toegepast. Indien ze geëxporteerd worden, wordt de opschorting omgezet in een 
vrijstelling van de belastingen. 9 
 

 
9 Bron: Ministerie van Economie: http://receita.economia.gov.br/orientacao/aduaneira/regimes-e-controles-especiais/regimes-aduaneiros-especiais/recof-sped/o-que-
e-recof-sped  

http://receita.economia.gov.br/orientacao/aduaneira/regimes-e-controles-especiais/regimes-aduaneiros-especiais/recof-sped/o-que-e-recof-sped
http://receita.economia.gov.br/orientacao/aduaneira/regimes-e-controles-especiais/regimes-aduaneiros-especiais/recof-sped/o-que-e-recof-sped
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Deze regeling heeft ook als voordeel dat het importerende bedrijf de kosten van de stockage kan 
drukken wegens de opslag in de douane-entrepots, de cashflow kan verhogen en zich ook nog eens kan 
vrijstellen van federale belastingen (en in bepaalde gevallen ICMS) bij de uitvoer van het product.  

De goederen die aangekocht werden uit Vlaanderen, mogen tot één jaar (verlengbaar met nog 1 jaar) in 
deze “timeline” blijven, zonder dat er belastingen betaald moeten worden zelfs wanneer het product 
uiteindelijk op de interne markt komt. De periode begint op het moment van de klaring van de 
goederen. In het geval het een product betreft dat een lang fabricatieproces moet doorgaan, kan deze 
periode verlengd worden tot 5 jaar.  
 
De lijst van bedrijven die gehabiliteerd zijn om te werken via Recof (-Sped) kan u terugvinden via de 
volgende pagina: http://receita.economia.gov.br/orientacao/aduaneira/regimes-e-controles-
especiais/regimes-aduaneiros-especiais/recof-sped/lista-de-empresas-habilitadas  
 
Hoewel Recof (-Sped) zeer vergelijkbaar is met Drawback, zijn er toch enkele belangrijke verschillen.  
 
De belangrijkste verschillen zijn: 

• Indien de begunstigde van de regeling Recof (-Sped) het product wenst te nationaliseren 
(verkopen op de Braziliaanse markt) kan dat zonder boete of rente. 

• De begunstigde van de regeling Recof (-Sped) kan op eender welk moment kiezen hoe en wat 
het bedrijf gaat produceren met de aangekochte producten zonder dat het hierbij een officiële 
instantie moet over inlichten.   

• Vrijstelling of opschorting bij invoer via de regeling Recof (-Sped) gebeurt enkel in de staten São 
Paulo, bij invoer via Drawback geldt dit voor alle staten.  

• Het heeft werking op inputs/grondstoffen die terechtkomen in dezelfde industrialisatieoperaties; 
assemblage, transformatie, verwerking, verpakking en herverpakking. Drawback heeft echter nog 

http://receita.economia.gov.br/orientacao/aduaneira/regimes-e-controles-especiais/regimes-aduaneiros-especiais/recof-sped/lista-de-empresas-habilitadas
http://receita.economia.gov.br/orientacao/aduaneira/regimes-e-controles-especiais/regimes-aduaneiros-especiais/recof-sped/lista-de-empresas-habilitadas
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2 extra processen waarin de geïmporteerde goederen kunnen gebruikt worden, namelijk 
fokactiviteiten (vb. kippen en varkens) en extractie (ijzerertswinning). 

 

3.7 STIMULANSEN OP STAATSNIVEAU 

Zoals reeds aangehaald in de topics over voorgaande stimulansen, hangt de opschorting of vrijstelling 
van de staatsbelasting ICMS af van staat tot staat voor enkele regimes. Indien de Vlaamse exporteur een 
prospectiereis inplant, kan het interessant zijn om eerst na te gaan of het product voor één van de 
regimes in aanmerking komt en in welke staten er geen ICMS geheven wordt via zulk regime.  
 
In deze topic beperken we ons tot de stimulansen op staatsniveau van de staten Santa Catarina, Espírito 
Santo en São Paulo aangezien zij algemeen bekend staan als de staten die de meeste voordelen bieden 
via programma’s aan importbedrijven. Deze hebben in het algemeen ook steeds betrekking op de ICMS. 
Deze belasting op staatsniveau wordt via de speciale programma’s opgeschort of deels terugbetaald 
door de staat. Als Vlaams uitvoerder is het dus interessant om ook in deze gebieden te prospecteren 
omdat hier vaak importeurs te vinden zijn die door deze programma’s een betere cashflow kennen of 
kunnen genieten van gedifferentieerde voordelen met betrekking op de ICMS.  
 
Er bestaan ook initiatieven in andere staten, hierover kan ons lokaal kantoor op aanvraag u verder 
informeren.   
 
Santa Catarina 
 
Ondanks dat de staat niet de meest bevolkte of de rijkste is van het land is, heeft Santa Catarina 
geïnvesteerd in een belastingverlichtingsbeleid om bedrijven aan te trekken. Hierbij moeten zeker de 
stimulansen voor importbedrijven benadrukt worden. Dit heeft de laatste jaren zijn vruchten 
afgeworpen aangezien de verliezen die veroorzaakt werden door het niet innen van bepaalde 
staatsbelastingen ruimschoots gecompenseerd werden door jobcreatie en bijgevolg een verhoging van 
de consumptie door de inwoners van de staat. Verder beschikt deze staat ook over uitstekende 
zeehavens zoals deze van Itajaí en Navegantes en de luchthaven van Florianópolis.  
 
In dit document schijnen we het licht op 3 programma’s die de invoer in Santa Catarina stimuleren: 
 

1. TTD 409 
Dit is betreft een differentiële fiscale stimulans voor invoer via een lucht- of zeehaven van Santa 
Catarina door invoerbedrijven met adres in de staat. Het belangrijkste voordeel en 
aantrekkingspunt is de opschorting van ICMS, dat wil zeggen het uitstel van belastinginning op 
het moment van invoer. Het is echter belangrijk om te analyseren dat zelfs met dit uitstel, op het 
moment van inklaring, nog steeds ICMS in rekening wordt gebracht maar dit tarief veel lager is 
dan in andere staten. Het bedrag geldt als een voorschot varieert tussen 0,6% en 2,6%, 
afhankelijk van het soort goederen dat wordt geïmporteerd. In São Paulo bedraagt dit, in de 
algemene regel, bijvoorbeeld 18%. Het bedrag dat bij de invoer geint wordt, zal worden 
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teruggevorderd als krediet bij de berekening van ICMS op het einde van de rit. Zoals aangehaald 
betreft  het hier om een opschorting, dus de ICMS wordt gevorderd bij de verkoop van het 
product, maar verhoogt zondermeer de cashflow van het bedrijf.10 
 

2. PRODEC 
Dit is een soort ontwikkelingsprogramma van de staat en heeft tot doel ICMS-verlichting te 
bieden aan bedrijven die banen genereren in de regio, die het technologieniveau in Santa 
Catarina verhogen en die economische en ruimtelijke deconcentratie van productieve 
activiteiten genereren. Voor Vlaamse uitvoerders is de kans om een innoverend en importerend 
bedrijf in de staat Santa Catarina te vinden hoger dan in de meeste andere staten.  
De belangrijkste attractie van Prodec is het uitstel van maximaal 75% van de belastingen op de 
toename van ICMS die uitsluitend door investeringen werd gegenereerd. 
Volgens het Secretariaat van Financiën van de staat Santa Catarina kan dit programma worden 
vergeleken met lange termijn en zeer goedkope financiering van het ondernemingskapitaal.11 

 
3. Pró-Emprego 

Dit Santa programma biedt een gedifferentieerde ICMS-belastingbehandeling voor bedrijven die 
al gevestigd zijn of die geïnteresseerd zijn in het openen van een filiaal of hoofdkantoor in de 
staat. Ook bedrijven die hun productieomgeving willen moderniseren (door technologie), uit te 
breiden of bevorderen kunnen voor dit programma in aanmerking komen. Het is belangrijk op te 
merken dat dit programma bedoeld is om banen in de regio te genereren, daarom moet de 
impact van het te presenteren project aantonen dat het jobs zal opleveren, en ook bewijzen dat 
het in overeenstemming is met de sociaaleconomische belangen van de staat. Zo kunnen 
bijvoorbeeld importactiviteiten gezien worden als acties om banen te generen (of te behouden).12 
 

Espírito Santo 
 
Een andere staat die niet bovenaan op de ranglijst staat van rijkste of meeste bevolkte staten maar ook 
steeds meer heeft ingezet op een fiscaal stimuleringsbeleid is Espírito Santo. Deze staat is gelegen aan de 
Atlantische Oceaan en ten noorden van de staat Rio de Janeiro.   
 
Ondanks het feit dat de staat over geen groot industriepark beschikt, verdient het toch onze aandacht 
vanwege het fiscale beleid dat de Espírito Santo voert. Steeds vaker trekt de staat nieuwe bedrijven aan 
die voornamelijk actief zijn in de internationale handel. 
 
De prestaties van de import van Espírito Santo zijn opmerkelijk. Volgens Sindiex, het syndicaat van in- 
en uitvoerhandel van Espírito Santo, realiseerde de staat in de eerste 9 maanden van 2019 een stijging 
van de import met 20% in vergelijking met dezelfde periode in 2018. Dit terwijl Brazilië in zijn geheel een 
daling kende van 1% voor dit thema.13  

 
10 Bron: Machado Contabilidade: http://machadocontabilidade.com.br/assessoria-tributaria/ttd-409-faq/  
11 Bron: Secretariaat van Financiën van de staat Santa Catarina: http://legislacao.sef.sc.gov.br/html/prodec.htm#01 
12 Bron: Secretariaat van Financiën van de staat Santa Catarina: http://www.sef.sc.gov.br/servicos/assunto/55/Programa_Pr%C3%B3-Emprego 
13 Bron: Sindiex: http://www.sindiex.org.br/noticias/5923/exportac%C3%B5es-e-importac%C3%B5es-do-es-crescem-acima-das-do-pais.html  

http://machadocontabilidade.com.br/assessoria-tributaria/ttd-409-faq/
http://legislacao.sef.sc.gov.br/html/prodec.htm#01
http://www.sef.sc.gov.br/servicos/assunto/55/Programa_Pr%C3%B3-Emprego
http://www.sindiex.org.br/noticias/5923/exportac%C3%B5es-e-importac%C3%B5es-do-es-crescem-acima-das-do-pais.html
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Deze versnelde groei kan worden toegeschreven aan de fiscale stimuleringsprogramma's van de staat. 
We bespreken hier de twee belangrijkste: 
 

1. FUNDAP 
Het Ontwikkelingsfond van Activiteiten (FUNDAP) is een financieringsvorm ter ondersteuning 
van bedrijven die internationale handelsactiviteiten uitvoeren in de staat Espírito Santo. 
Bedrijven die geïnteresseerd zijn in deelname aan het programma, moeten een kredietlijn openen 
bij de Ontwikkelingsbank van Espírito Santo. De financiering via de FUNDAP-rekening heeft een 
maximale waarde van 8% van de operatie, dit is de waarde van de goederen die de 
importerende inrichting hebben achtergelaten. Na goedkeuring hebben bedrijven ook recht op 
uitstel van ICMS bij binnenkomst van de goederen. Met andere woorden, de betaling van ICMS 
vindt alleen plaats bij vertrek (in de meeste gevallen dus verkoop.14   
 

2. INVEST-ES 
Ook dit programma heeft als doel het creëren van jobs, moderniseren van het industriepark en 
het optimaliseren van de importactiviteiten in de staat. Dit alles om zo de staat in zijn geheel 
competitiever te maken. Ook hier betreft het een uitstel van betaling van de ICMS op het 
moment van binnenkomst van de goederen, grondstoffen, machines en apparaten. Verschillend 
met het programma in Santa Catarina, gaat het hier over een opschorting van het volledige 
bedrag dat geheven zou worden bij binnenkomst van het product. Verder kan er ook nog via 
dit programma een vermindering tot 70% op de te betalen belasting plaatsvinden of een 
terugbetaling plaatsvinden tot 75% van het totaal betaalde bedrag aan de staatsbelasting die 
geheven wordt wanneer het product vertrekt uit het importerende bedrijf.15  
 

São Paulo  
 
In tegenstelling tot Espírito Santo en Santa Catarina is São Paulo wel de rijkste en meest bevolkte staat 
van het land. De grootste industrieparken en bedrijven zijn bijgevolg ook gelegen in de staat São Paulo. 
Ook omdat de staat verschillende fiscale stimulansen aanbiedt aan bedrijven om naar daar te trekken. 
São Paulo beschikt zelfs over een eigen agentschap ter promotie van investeringen met filialen in het 
buitenland genaamd InvestSP.  
 
Maar ook om de import te bevorderen beschikt de staat over enkele regelingen. We bespreken hieronder 
het decreet 64.687/2019: 
 
In januari 2020, werd een nieuw fiscaal stimuleringsbeleid aangekondigd door de gouverneur van São 
Paulo, dit keer gericht op de agro-industrie in São Paulo. Dit decreet bracht een nieuwe regel voor de 
betaling van ICMS voor de aankoop van machines en uitrusting die door de agro-industrie worden 
gebruikt. Dit heeft vooral een effect op de landbouw en voedselverwerkende industrie zoals fabrikanten 
van gedroogde vruchten, koeken, pasta, zuivel en andere.  
 

 
14 Bron: Ontwikkelingsbank van Espírito Santo: https://www.bandes.com.br/Site/Dinamico/Show/21/FUNDAP  
15 Bron: Secretariaat voor Ontwikkeling Espírito Santo: https://sedes.es.gov.br/invest-es  

https://www.bandes.com.br/Site/Dinamico/Show/21/FUNDAP
https://sedes.es.gov.br/invest-es
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Met de nieuwe wetgeving moet het bedrijf de ICMS pas betalen bij de verkoop van de eindproducten die 
mogelijk zijn gemaakt door de nieuwe machines en dus niet op het moment van de invoer van de 
machine of apparatuur.16  
 
De lijst van fiscale stimulansen in de staat São Paulo is erg lang, het is de moeite waard om de website 
van de deelstaatregering te raadplegen om alle voordelen te kennen:  
https://www.en.investe.sp.gov.br/why-sao-paulo/incentive-policies/  
 

3.8 MANAUS FREE TRADE ZONE 

De Manaus Free Trade Zone of de Zona Franca de Manaus biedt een reeks fiscale en extra-fiscale 
stimulansen in een poging om investeringen aan te trekken. Deze stimulansen voor de invoer van 
producten hebben zowel betrekking op de belastingen op federaal niveau als op het niveau van de staat 
Amazonas. 
 
De fiscale stimulansen kunnen als volgt worden samengevat17: 
 
Federale belastingen: 

• TEC / II: Vermindering van 88% op grondstoffen die bestemd zijn voor industrialisatie of 
evenredig aan nationale toegevoegde waarde in het geval van informatica artikelen; 

• IPI: Vrijgesteld 
• PIS en COFINS: Nultarief op grondstoffen en interstatelijke verkoop tussen industrieën en 3,65% 

op de verkoop van afgewerkte producten aan de rest van het land. 
 
Belasting op staatsniveau: 

• ICMS: Kredietstimulus tussen 55% en 100%. In alle gevallen zijn bedrijven verplicht bij te dragen 
aan fondsen voor de financiering van hoger onderwijs, toerisme, R&D en kleine en micro-
ondernemingen. 

 
Extra-fiscale stimulans: 
Naast fiscale stimulansen biedt de “oversight”-autoriteit bedrijven, in de vorm van een huurstimulans, 
percelen voor industrieel gebruik aan tegen een symbolische prijs van ongeveer US$ 0,30 per vierkante 
meter. 

  

 
16 Bron: Regering van de staat São Paulo: https://www.saopaulo.sp.gov.br/spnoticias/governo-de-sp-anuncia-mudancas-do-icms-para-setores-do-agronegocio/  
17 Bron: Suframa: http://www.suframa.gov.br/invest/en-porque-investir-tax.cfm  

https://www.en.investe.sp.gov.br/why-sao-paulo/incentive-policies/
https://www.saopaulo.sp.gov.br/spnoticias/governo-de-sp-anuncia-mudancas-do-icms-para-setores-do-agronegocio/
http://www.suframa.gov.br/invest/en-porque-investir-tax.cfm
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4. NUTTIGE ADRESSEN  

Indien u technische vragen hebt omtrent de fiscale stimulansen die in dit overzicht ter sprake kwamen, 
raden we u aan om in contact te treden met een juridisch adviseur. Gezien het een complexe materie 
die expertise vereist, heeft Flanders Investment & Trade noch de capaciteit noch de bevoegdheid om 
hieromtrent sluitend advies te leveren. Daarom voegen we hieronder een aantal contactadressen van 
specialisten in deze materie: 
 
THOMAZINHO, MONTEIRO, BELLANGERO & JORGE 
E-mail: tmbj@tmbj.com.br  
Tel.: +55 11 3074-0100 
Rua Jesuíno Arruda, 676 – 15 andar – Itaim-Bibi 
São Paulo – SP 
www.tmbj.com.br  
 
RABELO ALVIM 
E-mail: advocacia@rabeloalvim.com.br  
Tel.: +55 31 3213 5554 / 3327 5285 / 3327 5286 / 3261 7050 
Rua Desembargador Jorge Fontana, 50, Conj. 1110 
Belo Horizonte – MG  
www.rabeloalvim.com.br  
 
MACHADO 
E-mail: machado@machadoassociados.com.br  
Tel.: +55 11 3819 4855 
Av. Brig. Faria Lima, 1656 – 11º andar 
São Paulo – SP 
www.machadoassociados.com.br  
 
BROGGINI 
E-mail: brasil@broggini.com  
Tel.: +55 11 3845 4501  
Rua Paes Leme, 215 – Cj. 2816 
São Paulo – SP  
www.broggini.com  
 
UP TRADE CONSULTING 
http://uptradeconsulting.com.br/en/contact/  
Tel.: +55 19 3252 3678 
Rua Aguaçu, 171 – Cj. 219 –2º Andar - Edifício Jerivá – Alphaville Campinas.  
Campinas -  SP 
www.uptradeconsulting.com.br  

mailto:tmbj@tmbj.com.br
http://www.tmbj.com.br/
mailto:advocacia@rabeloalvim.com.br
http://www.rabeloalvim.com.br/
mailto:machado@machadoassociados.com.br
http://www.machadoassociados.com.br/
mailto:brasil@broggini.com
http://www.broggini.com/
http://uptradeconsulting.com.br/en/contact/
http://www.uptradeconsulting.com.br/
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REBOUCAS 
e-mail: contato@reboucasbrasil.com.br    
Tel.: +55 11 3589-5599  
Rua Peixoto Gomide, 996, cj. 120 
São Paulo – SP  
www.reboucasbrasil.com.br  
 
 
 
 
De informatie die u in deze publicatie vindt, is bedoeld als achtergrondinformatie die u moet in staat 
stellen een beeld te vormen met betrekking tot de hierin behandelde materie. Zij is met de grootste zorg 
verzameld op basis van de beschikbare data en documentatie op het ogenblik van de publicatie. Deze 
publicatie heeft bijgevolg niet de ambitie van volledigheid of geldigheid voor uw specifieke situatie. Zij 
kan bijgevolg nooit beschouwd worden als een juridisch, financieel of ander gespecialiseerd advies. 
Flanders Investment & Trade (FIT) kan in die zin nooit verantwoordelijk gesteld worden voor gebeurlijke 
foutieve vermeldingen, weglatingen of onvolledigheden in deze publicatie. FIT kan evenmin 
verantwoordelijk worden gesteld voor het gebruik of de interpretatie van de informatie in deze 
publicatie. De verwijzingen in deze publicatie naar bepaalde entiteiten, bedrijven en/of personen 
houden geen bijzondere aanbevelingen in die voor Flanders Investment & Trade enige 
verantwoordelijkheid zou kunnen teweegbrengen. 
 

mailto:contato@reboucasbrasil.com.br
http://www.reboucasbrasil.com.br/
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