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Controle tributário do
comércio eletrônico

�O tema do �controle tributário do comércio eletrônico� constitui uma matéria de enorme
atualidade pela relevância dos interesses econômicos em jogo, o que levou a que transcorridos
já vários anos do auge e desenvolvimento das novas tecnologias nas relações comerciais, ainda
não exista uma posição de consenso sobre o regime jurídico-tributário que devem adotar as
autoridades administrativas para garantir a arrecadação derivada das operações econômicas
realizadas através de internet.

Com efeito, os métodos e ferramentas de trabalho no âmbito das relações comerciais têm
experimentado mudanças consideráveis nestes últimos anos devido principalmente à introdução
das novas tecnologias. A revolução das comunicações e da informática (a denominada �revolução
digital�) abriu novos horizontes no intercâmbio de bens e serviços e na liberalização da economia.

Não obstante, este novo mercado do comércio eletrônico, apesar de proporcionar certas
vantagens para os agentes econômicos (considere-se, entre outros, uma redução dos preços dos
produtos pelo incremento da oferta, ou da economia de tempo de entrega dos bens digitalizados),
também enseja transações financeiras que albergam condutas evasivas no pagamento de impostos
com a conseguinte perda generalizada de arrecadação para os distintos países.

Como adverte André Portella em seu trabalho, a situação é especialmente preocupante frente
a determinados impostos sobre o consumo, em que a distinção clássica entre entrega de bens e
prestações de serviços não só perde todo o seu sentido nas transações pela internet (operações
on-line e off-line), como também são geradas novas oportunidades para a fraude e a evasão fiscal
em função características próprias do comércio eletrônico.�
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SUMÁRIO

�(�) embora o caminho trilhado por André Portella, além de árido e de pouca familiaridade
dos tributaristas pátrios, não foi impeditivo para que ousasse construir sua tese de doutoramento.
Os estudos que desenvolveu ao longo de vários capítulos podem ser tomados como contribuição
valiosa e, sobretudo, um avanço na persecução do equacionamento dessa problemática.�

Carlos Valder do Nascimento
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