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Associadas ANTF

Malhas Sul, Oeste, Norte e Paulista

www.all-logistica.com

Ferrovia Norte Sul - FNS
Malhas da EFVM e EFC

www.vale.com

Malha Nordeste

www.tlsa.com.br

Malha Centro-Leste

Malha Tramo Norte

www.fcasa.com.br

Malha Tereza Cristina

www.ftc.com.br

Malha Sudeste

www.mrs.com.br

Um panorama atual
O setor ferroviário enfrenta hoje desafios e problemas relacionados a
aspectos tributários que geram impactos financeiros e econômicos
relevantes para as Concessionárias de transporte ferroviário de
cargas no Brasil.
Apresentaremos de forma geral e em uma visão generalista, a
natureza dos principais aspectos tributários que consideramos de
grande relevância no momento atual.
Dividiremos esses aspectos em 2 grupos:
 Dificuldades enfrentadas diante da atual sistemática tributária; e
 Desafios relacionados à redução de custos e à obtenção de
benefícios fiscais.

Dificuldades enfrentadas diante da sistemática tributária
atual
 Insegurança jurídica na conceituação de insumos para o transporte
ferroviário de cargas perante as diversas esferas governamentais;
 Carga tributária elevada;
 Falta de uma reforma tributária ampla – constantes alterações na
legislação;
 Necessidade de especialização e treinamento constante de pessoal
técnico;
Continua...

Dificuldades enfrentadas diante da sistemática tributária
atual
...Continuação

 Falta de padronização de procedimentos fiscais pelos Fiscos;
 Burocracia e demora nos julgamentos de processos
administrativos e judiciais – alto custo para as Companhias
manterem as defesas jurídicas e constituírem provisões contábeis;
 Automação de processos
exigências legais; e

eletrônicos

para

atendimento

às

 Cruzamentos de informações prestadas em obrigações acessórias
– (CTe, NFe, SPED, e-LALUR, FCONT etc.)

Desafios relacionados à
benefícios fiscais

redução de custos

e obtenção de

 Elaborar planejamento tributário que considere a interpretação da
Lei e a visão dos Fiscos;
 Buscar junto às esferas governamentais e à ANTT a
desburocratização dos procedimentos para obtenção de benefícios
fiscais;
 Pleitear junto ao Governo Federal uma desoneração tributária mais
ampla para que o transporte ferroviário de cargas se torne mais
competitivo diante dos demais modais de transporte;
 Reduzir os custos para fomentar o investimento
sustentabilidade ao crescimento em longo prazo.

e

dar

Visite nosso site: www.antf.org.br

