
 

Comércio entre o Reino Unido e o Mercosul 
após 1º de janeiro de 2021 
 

 

Com a saída do Reino Unido da União Europeia, algumas mudanças serão adotadas ao 
comércio bilateral com o Mercosul após o fim do período de transição, em 1º de janeiro de 
2021. As informações abaixo ajudarão as empresas a compreenderem estas mudanças. 

 
Tarifas 

A partir de 1º de janeiro de 2021, o Reino Unido 
aplicará um novo regime tarifário independente 
aos produtos importados. Esta tarifa, conhecida 
como UK Global Tariff (UKGT), substituirá a 
Tarifa Externa Comum da UE – que se aplica até 
31 de dezembro de 2020. Esta tarifa 
independente busca melhor atender aos 
produtores e aos consumidores britânicos e à 
economia do Reino Unido ao: 

 Simplificar e adaptar o regime tarifário 
do Reino Unido; 

 Remover tarifas sobre os principais 
insumos produtivos; 

 Remover tarifas em produtos que o 
Reino Unido limitada ou nenhuma 
produção doméstica. 

Consulte mais informações sobre as tarifas do 
Reino Unido a partir de 1 de janeiro de 2021. 
 

 

Imposto sobre valor agregado (VAT, em 
inglês), imposto especial sobre consumo e 
sistema de Drawback  

Para mais informações, por gentileza consulte o 
Guia sobre Imposto sobre valor agregado (VAT) 
e o Regime Tarifário Britânico: imposto especial 
sobre consumo (excise duty, em inglês), 
isenções, drawbacks e permissões. 
 

Cotas 

As cotas de importação estipulam a 
importação de quantidades específicas de 
determinados bens a uma alíquota de 
imposto mais baixa do que seria aplicável. A 
quantidade que pode ser importada pode ser 
expressa em valor, volume, peso, 
comprimento e o período de disponibilidade 
da cota de importação pode ser limitado. 

Consulte aqui se seus produtos estão 
cobertos por uma cota de importação. 

 

 

Regras sanitárias e fitossanitárias para 
importações na Grã-Bretanha 

O importador britânico de animais, produtos 
de origem animal, alimentos e rações de alto 
risco de origem não-animal na Grã-Bretanha 
(Inglaterra, País de Gales e Escócia), 
precisará se registrar no novo sistema 
britânico de Importação de Produtos, 
Animais, Alimentos e Rações (IPAFFS, em 
inglês). As empresas não poderão importar 
para a Grã-Bretanha usando o sistema 
TRACES da UE a partir de 1º de janeiro de 
2021. No entanto, as empresas devem 
continuar usando o TRACES para serem 
notificadas de quaisquer importações que 
cheguem à Irlanda do Norte. 



 

 Encontre aqui maiores informações a 
respeito da importação de animais, 
produtos de origem animal, alimentos e 
rações de alto risco de origem não-
animal a partir de 1º de janeiro de 2021. 

 Encontre aqui maiores informações a 
respeito da importação de plantas, 
frutas, vegetais, flores e outros produtos 
semelhantes ao Reino Unido. 

 Consulte mais informações a respeito 
dos preparos necessários às empresas 
do setor de Alimentos & Bebidas a partir 
de 1º de janeiro de 2021. 

 Encontre um Posto da Aduana Britânica 
habilitado para inspecionar animais, 
produtos de origem animal, alimentos e 
rações de alto risco de origem não-
animal. 

 

Protocolo sobre a Irlanda do Norte 

A partir de 1º de janeiro de 2021, o Protocolo 
sobre a Irlanda do Norte entrará em vigor. 
Consulte aqui como este Protocolo pode 
impactar seus negócios.     

Mercadorias em trânsito em países-
membros da União Europeia   

As mercadorias em trânsito através da UE não 
estarão sujeitas às mesmas restrições que 
mercadorias transitando por outros países. 

O trânsito por qualquer outro país é permitido, 
desde que suas mercadorias permaneçam sob 

vigilância aduaneira e não sejam submetidas a 
outras operações além da descarga, recarga 
ou qualquer operação destinada a mantê-las 
em bom estado.  

  

Informações adicionais  

Para maiores informações a respeito das 
novas regras, consulte este guia. 

Encontre maiores orientações sobre o que 
pode se aplicar à sua empresa ou 
organização em 
https://www.gov.uk/transition. 

Usando as ferramentas abaixo, você pode 
consultar quais tarifas e outras taxas, 
procedimentos alfandegários, Regras de 
Origem e regulamentos (por produto e por 
país) se aplicam ao exportar e importar 
mercadorias do Reino Unido: 

 Check how to export goods (CHEG): 
auxilia empresas britânicas a preparar 
seus produtos para exportação a outros 
países, incluindo aos membros do 
Mercosul;  

 Trade with the UK (TWUK): fornece às 
empresas estrangeiras informações 
sobre tarifas, regulamentações e outros 
importantes processos do Reino Unido 
para ajudá-las a exportarem ao Reino 
Unido de maneira eficaz. 

Empresas baseadas no Reino Unido 
continuarão cumprindo os formulários de 
importação e exportação ao comercializar 
bens com os países do Mercosul. 

 

 

  Contato 

Caso tenha mais dúvidas sobre o comércio bilateral a partir de 1º de janeiro de 2021, entre 
em contato com o Departamento para o Comércio Internacional (DIT). 

Empresas baseadas no Reino Unido podem entrar em contato diretamente com o escritório 
do DIT mais próximo. Em cada localidade, você poderá contatar um Consultor de Comércio 
Internacional. Encontre o escritório comercial mais próximo à sua localidade. 

Para dúvidas relacionadas ao Mercosul, entre em contato com nosso Diretor do DIT para o 
Mercosul, Sam Gilbert. 


