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Coordenação-Geral de Tributação

Solução de Consulta nº 98.010 - Cosit
Data

24 de fevereiro de 2022

Processo
Interessado
CNPJ/CPF
ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Código NCM: 2201.10.00
Ex Tipi: 01

Mercadoria: Água mineral natural, gaseificada artificialmente com
dióxido de carbono, apresentada em embalagem de plástico de 500 ml.

Dispositivos Legais: RGI-1, RGI-6 e RGC/TIPI-1 constantes da TEC,
aprovada pela Resolução Camex nº 125, de 2016 e da Tipi, aprovada pelo
Decreto nº 8.950, de 2016, e subsídios extraídos das Nesh, aprovadas
pelo Decreto nº 435, de 1992, e consolidadas pela IN RFB nº 1.788, de
2018, com atualizações posteriores.

Relatório
Consulta o interessado quanto à classificação na Nomenclatura Comum do Mercosul
(NCM) constante na Tarifa Externa Comum (TEC), aprovada pela Resolução Camex nº 125, de
15 de dezembro de 2016, e da Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos
Industrializados (Tipi), aprovada pelo Decreto nº 8.950, de 29 de dezembro de 2016, para a
mercadoria que por ele foi especificada conforme abaixo (fls. 31/34):
[Informações protegidas por sigilos fiscal/comercial].
Imagem:
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[...].

Fundamentos
Identificação da mercadoria
2.
Trata-se da classificação fiscal de água mineral natural, gaseificada artificialmente com
dióxido de carbono, apresentada em embalagem de plástico de 500 ml.
Classificação da mercadoria
3.
A classificação fiscal de mercadorias fundamenta-se, conforme o caso, nas Regras
Gerais para a Interpretação do Sistema Harmonizado (RGI) da Convenção Internacional sobre
o Sistema Harmonizado de Designação e de Codificação de Mercadorias, nas Regras Gerais
Complementares do Mercosul (RGC/NCM), nas Regras Gerais Complementares da Tipi
(RGC/Tipi), nos Pareceres de Classificação do Comitê do Sistema Harmonizado da Organização
Mundial das Aduanas (OMA) e nos Ditames do Mercosul, e, subsidiariamente, nas Notas
Explicativas do Sistema Harmonizado (Nesh).
4.
A RGI-1 dispõe que os títulos das Seções, Capítulos e Subcapítulos têm apenas valor
indicativo, para os efeitos legais, a classificação é determinada pelos textos das posições e das
Notas de Seção e de Capítulo e, desde que não sejam contrárias aos textos das referidas
posições e notas, pelas regras seguintes (RGI-2 a 5).
5.
As águas minerais e as águas gaseificadas estão contempladas no texto da posição
22.01, desde que não adicionadas de açúcar ou de outros edulcorantes nem aromatizadas:
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Águas, incluindo as águas minerais, naturais ou artificiais, e as águas
gaseificadas, não adicionadas de açúcar ou de outros edulcorantes nem
aromatizadas; gelo e neve.

6.

As Nesh da posição 22.01 esclarecem:
Esta posição compreende:
[...].
B) As águas minerais. Esta designação abrange as águas minerais naturais e
as águas minerais artificiais.
As águas minerais naturais são as águas que têm apreciável quantidade de
sais minerais ou gases. A sua composição é extremamente variável e
agrupam-se, habitualmente, em função das características químicas dos sais
que contêm. Distinguem-se especialmente:
1) As águas alcalinas.
2) As águas sulfatadas.
3) As águas cloretadas, brometadas, iodetadas.
4) As águas sulfetadas ou sulfuradas.
5) As águas arsenicais.
6) As águas ferruginosas.
As águas minerais naturais adicionadas ou enriquecidas de dióxido de
carbono, pertencem também a esta categoria.
Sob a denominação de águas minerais artificiais, entende-se as águas
preparadas por adição às águas potáveis de princípios ativos (sais minerais ou
gases) da natureza daqueles que se encontram nas águas minerais naturais,
de modo a conferir-lhes aproximadamente as mesmas propriedades que
estas possuem.
As águas minerais (naturais ou artificiais) adicionadas de açúcar ou de outros
edulcorantes ou aromatizantes (de laranja, limão, etc.) classificam-se na posição
22.02.

[...].

7.
Assim, o produto objeto da consulta, visto tratar-se de água mineral natural,
gaseificada artificialmente com dióxido de carbono, deve ser classificado na posição 22.01,
por força da RGI 1 e dos esclarecimentos das Nesh.
8.

A RGI-6 dispõe que:
A classificação de mercadorias nas subposições de uma mesma posição é
determinada, para efeitos legais, pelos textos dessas subposições e das Notas
de subposição respectivas, bem como, mutatis mutandis, pelas Regras
precedentes, entendendo-se que apenas são comparáveis subposições do
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mesmo nível. Na acepção da presente Regra, as Notas de Seção e de Capítulo
são também aplicáveis, salvo disposições em contrário.

9.

A posição 22.01 se desdobra nos seguintes subposições:
2201.10 - Águas minerais e águas gaseificadas
2201.90 - Outros.

10.
De modo que o produto sob análise se classifica na subposição 2201.10 que, por sua
vez, não possui desdobramentos regionais, resultando no código NCM/TEC/TIPI 2201.10.00.
11.

A Regra Geral Complementar da TIPI (RGC/TIPI-1) estabelece:
As Regras Gerais para Interpretação do Sistema Harmonizado se aplicarão,
"mutatis mutandis", para determinar, no âmbito de cada código, quando for
o caso, o "Ex" aplicável, entendendo-se que apenas são comparáveis "Ex" de
um mesmo código.

12.

Atualmente estão associados ao código 2201.10.00 os seguintes Ex:
Ex 01 - Águas minerais naturais comercializadas em recipientes com
capacidade nominal inferior a 10 (dez) litros
Ex 02 - Águas minerais naturais comercializadas em recipientes com
capacidade nominal igual ou superior a 10 (dez) litros

13.
Conforme visto anteriormente nos esclarecimentos das Nesh da posição 22.01, as
águas minerais naturais, ainda que adicionadas ou enriquecidas de dióxido de carbono,
pertencem também à categoria das águas minerais naturais, assim o produto objeto da
consulta, apresentado em embalagem de plástico de 500 ml, atende ao texto do Ex 01 da Tipi
acima transcrito.

Conclusão
14.
Com base nas RGI-1 (texto da posição 22.01), RGI-6 (texto da subposição 2201.10) e
RGC/TIPI-1 (texto do Ex 01 associado ao código 2201.10.00) da Nomenclatura Comum do
Mercosul (NCM) constante da Tarifa Externa Comum (TEC), aprovada pela Resolução Camex
nº 125, de 2016, e da Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados (Tipi),
aprovada pelo Decreto nº 8.950, de 2016, com os esclarecimentos das Notas Explicativas do
Sistema Harmonizado (Nesh), citadas nos fundamentos legais, aprovadas pelo Decreto nº
435, de 1992, e consolidadas pela IN RFB nº 1.788, de 2018, com atualizações posteriores, a
mercadoria objeto da consulta CLASSIFICA-SE no código NCM/TEC/TIPI 2201.10.00 Ex 01 da
Tipi.

Ordem de Intimação
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Aprovada a Solução de Consulta pela 1ª Turma constituída pela Portaria RFB nº 1.921,
de 13 de abril de 2017, à sessão de 24 de fevereiro de 2022. Divulgue-se e publique-se nos
termos do art. 44 da Instrução Normativa RFB nº 2.057, de 9 de dezembro de 2021.
Remeta-se o presente processo para ciência do interessado e demais providências
cabíveis.
(Assinado Digitalmente)
SÍLVIA DE BRITO OLIVEIRA
AUDITORA-FISCAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
MEMBRO

(Assinado Digitalmente)
MARLI GOMES BARBOSA
AUDITORA-FISCAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
RELATORA

(Assinado Digitalmente)
NEY CAMARA DE CASTRO
AUDITOR-FISCAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
PRESIDENTE DA 1ª TURMA
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