A reexportação é o regime por meio do qual um bem anteriormente importado a título não
definitivo retorna ao exterior. Por esse motivo, na DUE de reexportação deve-se indicar o
número do documento que deu origem à importação assim como o enquadramento de
reexportação.
O(s) documento(s) de importação pode(m) ser: Declaração Simplificada de Importação
(DSI), Declaração Simplificada de Importação - Formulário (DSIF), Declaração de
Importação (DI) ou e-DBV (EDBV). Repare-se que em um mesmo item de DUE é possível
se indicar um ou mais documentos de importação.
Em cada referência ao documento de importação, deve-se indicar o número do documento
de importação, o item do documento a que se está fazendo referência (somente se for DI e
DSI, se for DSIF e EDBV não se deve indicar o item) e a quantidade na unidade de medida
estatística que se está reexportando. Repare que a soma das quantidades de todos os
documentos referenciados dentro de um item de DUE deve ser igual ao total do item da
DUE, também na quantidade na unidade de medida estatística.
Abaixo exemplo de referência de DI (inclui o número do item):

Exemplo de referência de e-DBV (não inclui o número do item):

Se for o caso, pode adicionar o número do Comprot (é um campo opcional, mas que em
alguns casos pode ser exigido pela RFB), exemplo:

Os enquadramentos da operação de reexportação podem ser 99123 (REEXPORTACAO
DE AERONAVES E/OU MATERIAL AERONAUTICO), 99124 (REEXPORTACAO DE
MERCADORIA ADMITIDA EM ENTREPOSTO ADUANEIRO, ENTREPOSTO INDUSTRIAL
OU DEPOSITO ESPECIAL ALFANDEGADO (DEA)), 99132 (REEXPORTACAO DE
RECIPIENTES/EMBALAGENS, REUTILIZAVEIS, ADMITIDOS TEMPORARIAMENTE),
99108 (REEXPORTACAO DE MERCADORIA ADMITIDA TEMPORARIAMENTE, EXCETO
OPERACOES ENQUADRADAS NO CODIGO 99123).

O enquadramento é indicado na tag GovernmentProcedure.CurrentCode, conforme imagem
abaixo:

Abaixo exemplo de xml de DUE de reexportação:
<Declaration xsi:schemaLocation='urn:wco:datamodel:WCO:GoodsDeclaration:1
GoodsDeclaration_1p0_DUE.xsd '
xmlns:ds='urn:wco:datamodel:WCO:GoodsDeclaration_DS:1'
xmlns='urn:wco:datamodel:WCO:GoodsDeclaration:1'
xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance'><DeclarationNFe><ID/><Declarat
ionOffice><ID
listID='token'>0817600</ID><Warehouse><ID>8911101</ID><TypeCode>281</TypeCode>
<Address><Line>enderecoEstabelecimentoLocalDespacho</Line></Address></Warehouse
></DeclarationOffice><AdditionalInformation><StatementCode>1001</StatementCode><St
atementTypeCode>CUS</StatementTypeCode></AdditionalInformation><CurrencyExchang
e><CurrencyTypeCode>USD</CurrencyTypeCode></CurrencyExchange><Declarant><ID
schemeID='token'>02916265000160</ID></Declarant><ExitOffice><ID>0817600</ID><War
ehouse><ID>8911101</ID><TypeCode>281</TypeCode></Warehouse></ExitOffice><Goo
dsShipment><GovernmentAgencyGoodsItem><AdditionalDocument><CategoryCode>DSIF
</CategoryCode><ID>123333333333333</ID><QuantityQuantity>2</QuantityQuantity><Ad
ditionalInformation><StatementTypeCode>ABC</StatementTypeCode><StatementDescripti
on>1234567890
</StatementDescription></AdditionalInformation></AdditionalDocument><CustomsValueAm
ount
languageID=''>10.0</CustomsValueAmount><SequenceNumeric>0001</SequenceNumeric
><Destination><CountryCode>US</CountryCode><GoodsMeasure><TariffQuantity>2.0</T
ariffQuantity></GoodsMeasure></Destination><Commodity><Description>Descrição
complementar</Description><ValueAmount
schemeID='token'>10.0</ValueAmount><InvoiceLine><SequenceNumeric>1</SequenceNu
meric></InvoiceLine><ProductCharacteristics><TypeCode>ATT_1049</TypeCode><Descri
ption>99</Description></ProductCharacteristics></Commodity><GoodsMeasure><NetNetW
eightMeasure>2.0</NetNetWeightMeasure></GoodsMeasure><GovernmentProcedure><Cu
rrentCode>99108</CurrentCode></GovernmentProcedure><PreviousDocument><ID
schemeID='token'>ID</ID><TypeCode>830</TypeCode></PreviousDocument></Governme
ntAgencyGoodsItem><Invoice><ID
schemeID='token'>35161102916265000160550019999737491050925991</ID><TypeCode
>388</TypeCode></Invoice><TradeTerms><ConditionCode>FOB</ConditionCode></Trade
Terms></GoodsShipment><UCR><TraderAssignedReferenceID
schemeID='token'/></UCR></DeclarationNFe></Declaration>

