NOTÍCIAS FISCAIS Nº 4.149
BELO HORIZONTE, 3 DE OUTUBRO DE 2019.

“Nós temos de nos forçar a aprender o tempo todo. Temos dois ouvidos e uma boca,
para ouvirmos mais do que falamos. Não se aprende sem ouvir.”
Sônia Hess, da Dudalina
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JUÍZA REDUZ BASE DE CÁLCULO DE CONTRIBUIÇÃOAO INSS DE CONSULTORIA
Fonte: Valor Econômico. A decisão também autoriza a compensação dos valores recolhidos nos
cinco anos anteriores, após o trânsito em julgado.
A 13ª Vara da Justiça Federal em Belo Horizonte autorizou a empresa de consultoria Sete
Soluções e Tecnologia Ambiental a pagar contribuição previdenciária patronal sobre o valor
líquido da folha de salários, sem impostos. A decisão foi dada em mandado de segurança
preventivo com pedido de liminar apresentado pelo contribuinte.
A Receita Federal exige o recolhimento sobre a folha de salários bruta. No pedido, porém, a
empresa alegou que existem dois componentes que não são salário, o Imposto de Renda
Retido na Fonte (IRRF) e a contribuição previdenciária do empregado.
Na decisão, a juíza federal substituta Thatiana Cristina Nunes Campelo cita a Lei nº 8.212, de
1991. De acordo com a norma, a contribuição a cargo da empresa incide sobre as
remunerações pagas ou creditadas destinadas a retribuir o trabalho. Por isso, afirma a
magistrada, a base de cálculo corresponde à folha de salários líquida, sem os impostos.
Ela elenca no texto decisões do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Superior Tribunal de
Justiça (STJ) sobre o assunto. O STF definiu que a contribuição social a cargo do empregador
incide sobre ganhos habituais do empregado e o STJ excluiu da base valores pagos como
indenização que não correspondem a serviço prestado ou tempo à disposição do empregador.
Para a juíza, não é possível concluir que os valores retidos na fonte pelo empregador
correspondentes a tributos devidos pelo empregado possam ser classificados como ganhos ou
retribuição pelo serviço prestado. A decisão também autorizou a compensação dos valores
recolhidos nos cinco anos anteriores, após o trânsito em julgado.
“Para não haver a cobrança de imposto sobre imposto a tributação da empresa deveria ser
sobre a folha líquida”, afirma o advogado David Gonçalves de Andrade Silva, sócio do
escritório Andrade Silva Advogados, que representou o contribuinte no caso.
Silva estima que a redução na base de cálculo é de 11%. O pedido feito na ação seguiu a ideia
da exclusão do ICMS da base do PIS e da Cofins pelo Supremo Tribunal Federal (STF) e outras
decisões sobre base de cálculo da contribuição previdenciária.
A Procuradoria da Fazenda Nacional no Estado de Minas Gerais pretende recorrer. Para o
órgão, não há espaço para excluir o IRRF e a contribuição previdenciária do empregado da
base de cálculo da contribuição previdenciária devida pelo empregador, uma vez que a base
de cálculo é o valor pago ou creditado ao trabalhador a qualquer título.
“O fato de o empregador reter tais valores (IRRF e contribuição do empregado), por uma
técnica (retenção) de facilitação da arrecadação, não ilide o fato de que se trata de valores que
efetivamente compõem a remuneração do empregado e, consequentemente, a folha de
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salários para fins de incidência da contribuição devida pelo empregador”, afirma em nota o
órgão, que desconhece outras decisões desfavoráveis sobre o assunto.
O advogado Alessandro Mendes Cardoso, do escritório Rolim, Viotti & Leite Campos
Advogados, entende que a tese é diferente da que trata da retirada do ICMS da base de
cálculo do PIS e da Cofins, o que pode dificultar a sua aceitação pelos tribunais superiores.
No caso da exclusão do ICMS, diz o tributarista, todos os tributos são devidos pela empresa e
não haveria, no processo analisado pela Justiça Federal, exatamente a cobrança de imposto
sobre imposto. O entendimento, acrescenta Cardoso, reduz a contribuição previdenciária e,
portanto, a multiplicação de sentenças no mesmo sentido poderia reduzir a arrecadação da
Previdência Social.
SAÍDA DE SÓCIOS COM PERDA DE CLIENTE NÃO CARACTERIZA CONCORRÊNCIA
DESLEAL
Fonte: Tribunal de Justiça de São Paulo – TJSP. A 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial
do Tribunal de Justiça de São Paulo manteve sentença que negou indenização por suposta
prática de concorrência desleal. O julgamento teve votação unânime.
Consta dos autos que uma empresa de serviços de hemoterapia ajuizou ação contra ex-sócios
que, após deixarem de integrar seu quadro societário, constituíram nova empresa e passaram a
prestar serviços para um centro hospitalar, antigo cliente da autora da ação. A alegação era de
que a concorrência desleal teria se caracterizado em razão da relação de proximidade que os
ex-sócios possuíam com funcionários do hospital.
Para o relator da apelação, desembargador Azuma Nishi, a sentença de improcedência da ação
deve ser mantida, pois, além de inexistir no contrato social entre as partes qualquer vedação à
atividade empresária no mesmo ramo, “o objeto da contratação não era o mesmo atrelado ao
contrato mantido com a autora, pois envolveu uma prestação de serviços sensivelmente
menor, com redução de custos e internalização de parte do serviço. O motivo da rescisão está
bem delineado e não decorreu de ato ilícito praticado pelos autores, mas sim de uma oferta de
serviços mais vantajosa”.
O julgamento teve a participação dos desembargadores Fortes Barbosa e Gilson Delgado
Miranda.
Apelação nº 1029672-08.2015.8.26.0100
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AMAZONAS – MONITORAMENTO SIMPLES NACIONAL
Fonte: Resenha de Notícias Fiscais. A Sefaz/AM vem promovendo ações de monitoramento
visando à identificação de erros, omissões e outros eventos que possam acarretar pagamento
a menor ou sonegação fiscal por parte dos contribuintes enquadrados no Regime Especial
Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte – SIMPLES NACIONAL.
Para o contribuinte que apresente inconsistência entre a movimentação econômica e os
valores de receita bruta declarados, a partir do dia 04/10/2019, será disponibilizado em seu
DT-e “ALERTA” informando a divergência constatada e indicando prazo para
autorregularização.
Para regularizar a inconsistência, o contribuinte deverá retificar os valores informados no
PGDAS-D, situação em que sairá da malha no prazo de 5 dias úteis, do envio da PGDAS-D.
Caso haja justificativa para as inconsistências apontadas, deverá apresentá-la por meio de
processo formalizado, via DTe, na aba FISCALIZAÇÃO, assunto “PRESTANDO
ESCLARECIMENTO SIMPLES NACIONAL”.
A partir de 14/10/2019, caso não ocorra a retificação ou apresentação de razões via processo
informado, a inscrição estadual será SUSPENSA, conforme o que preconiza o inciso XIII do
Art. 84 do RICMS, aprovado pelo Decreto 20.686/99.
MUDANÇA NA COBRANÇA DO ISS BENEFICIARÁ DESTINOS TURÍSTICOS
Fonte: Agência Brasil. O relator do Projeto de Lei Complementar (PLP) 461/17, que altera
as regras de cobrança do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS), deputado
Herculano Passos (MDB-SP), disse à Agência Brasil que a aprovação de seu relatório pode
beneficiar cidades turísticas do país.
“A mudança [para que o imposto passe a ser recolhido na localidade em que os serviços forem
prestados] pode beneficiar muito às cidades que recebem pessoas de fora. Todo [o tributo
recolhido por] pagamento feito em hotéis, compras, restaurantes e bares ficará na localidade”,
comentou o deputado ao participar de um almoço promovido pela Associação Brasileira da
Indústria de Hotéis (Abih), em Brasília.
Atualmente, o ISS é cobrado pelo município onde funciona o prestador do serviço, e não onde
o serviço é prestado ao consumidor final. A regra em vigor cria uma dificuldade para as
empresas que atuam em âmbito nacional, como administradoras de cartão de crédito, forçadas
a lidar com diferentes legislações.
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“A aprovação desta matéria será muito importante para o turismo, pois gerará riquezas nos
destinos, no local onde os cartões de crédito são cobrados”, disse Passos, classificando o
potencial resultado da aprovação da mudança como uma “redistribuição de recursos”. “O
benefício será geral, pois o imposto ficará nas cidades onde os planos de saúde, os leasing,
consórcios são cobrados. Isso vai gerar recursos para municípios que não recebiam pela
cobrança por estas operações. Será um dinheiro novo para as prefeituras, que poderão investir
da forma como achar melhor”, acrescentou o deputado.
A expectativa inicial era que o relatório fosse votado ainda hoje (1), em plenário, mas, na
última hora, os líderes partidários optaram por retirá-lo da pauta de votação por falta de
consenso. Para ser aprovado, o relatório precisa de 257 votos favoráveis.
Ao justificar a retirada do item da pauta do dia, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEMRJ), afirmou que ainda não há acordo sobre o tema. “O relator na Câmara tirou do acordo que
foi construído, inclusive, com as instituições financeiras de fazer o pagamento. Sem esse
acordo, no sistema de pagamento, não tem como executar, vai ser inócuo. O ISS vai ser
arrecadado e vai ficar tudo bloqueado nos bancos”, afirmou Maia.
SIMPLES NACIONAL – EXCLUSÃO – COMPENSAÇÃO – OFÍCIO
Fonte: Imprensa Nacional. SOLUÇÃO DE CONSULTA Nº 283, DE 27 DE SETEMBRO DE 2019
Assunto: Simples Nacional
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO. COMPENSAÇÃO. OFÍCIO.
A utilização de créditos apurados no “âmbito do Simples Nacional” para extinção de outros
débitos perante as Fazendas Públicas somente é possível por meio de compensação de ofício
pela administração tributária em decorrência de deferimento de pedido de restituição, ou
quando requerido após sua exclusão do referido regime.
É facultado à pessoa jurídica excluída do Simples Nacional a realização de pedido de
restituição por pagamento indevido ou a maior, no âmbito do Simples Nacional, por meio do
aplicativo “Pedido Eletrônico de Restituição” disponibilizado no Portal do Simples Nacional.
Dispositivos Legais: LC nº 123, de 2006, art. 21 § 10; Resolução CGSN nº 140, de 2018, arts.
128 e 131; IN RFB nº 1.717, de 2017, arts. 13, 76, inciso XI, e 84 § 7º.
FERNANDO MOMBELLI
Coordenador-Geral
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IRPJ – PROGRAMA EMPRESA CIDADÃ – ALERAÇÕES INTRODUZIDAS PELA LEI
13257/2016 – EFICÁCIA
Fonte: Imprensa Nacional. SOLUÇÃO DE CONSULTA Nº 282, DE 27 DE SETEMBRO DE 2019
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica – IRPJ
PROGRAMA EMPRESA CIDADÃ. ALTERAÇÕES INTRODUZIDAS PELA LEI Nº 13.257/2016.
EFICÁCIA.
As disposições normativas atinentes à prorrogação da licença-paternidade, no âmbito do
Programa Empresa Cidadã, introduzidas por meio do art. 38 da Lei nº 13.257/2016, são
aplicáveis desde 1º de janeiro de 2017, independentemente de eventual regulamentação pelo
Poder Executivo, devendo a referida prorrogação da licença-paternidade ser concedida ao
empregado que a requeira no prazo de dois dias úteis após o parto e que comprove
participação em programa ou atividade de orientação sobre paternidade responsável.
Dispositivos Legais: Lei nº 13.257/2016, arts. 38, 39 e 40.
FERNANDO MOMBELLI
Coordenador-Geral
IMUNIDADE – EMPRESA PÚBLICA – ATIVIDADE
APLICÁVEIS A EMPREENDIMENTOS PRIVADOS

REGIDA

POR

NORMAS

Fonte: Imprensa Nacional. SOLUÇÃO DE CONSULTA Nº 280, DE 27 DE SETEMBRO DE 2019
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
IMUNIDADE. EMPRESA PÚBLICA. ATIVIDADE REGIDA POR NORMAS APLICÁVEIS A
EMPREENDIMENTOS PRIVADOS.
A imunidade de impostos a que se refere a alínea a do inciso VI do art. 150 da Constituição
não se aplica ao patrimônio ou renda de empresa pública que atua na gestão de sistema de
transporte coletivo intermunicipal de passageiros nem aos serviços que ela presta, que não
são exclusivos do Estado, não constituem monopólio estatal e são remunerados na forma
prevista em seus atos constitutivos.
ISENÇÃO. EMPRESA PÚBLICA. ATIVIDADE DE TRANSPORTE COLETIVO DE
PASSAGEIROS.
A isenção a que se refere o § 7º do art. 195 da Constituição é destinada exclusivamente a
entidade beneficente de assistência social certificada na forma estabelecida pela Lei nº
12.101, de 27 de novembro de 2009.
Dispositivos Legais: Constituição da República, arts. 150, inciso VI, alínea a, § 3º, 173, § 2º, e
195, § 7º.
FERNANDO MOMBELLI
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Coordenador-Geral
COMPENSAÇÃO – DÉBITOS DE ESTIMATIVAS – IMPOSSIBILIDADE
Fonte: Imprensa Nacional. SOLUÇÃO DE CONSULTA Nº 279, DE 26 DE SETEMBRO DE 2019
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
COMPENSAÇÃO. DÉBITOS DE ESTIMATIVAS. IMPOSSIBILIDADE.
Desde 31 de maio de 2018, os débitos relativos ao pagamento mensal por estimativa do
Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica – IRPJ e da Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido – CSLL não podem ser objeto de compensação pelo sujeito passivo, inclusive nos
casos em que o sujeito passivo reduza o valor da estimativa mensal por meio de balanços ou
balancetes mensais de redução.
Dispositivos Legais: Lei nº 9.430, de 2006, arts. 1º, 2º, 3º, e 74, §3º, IX; Lei nº 8.981, de 20 de
janeiro de 1995, art. 35; ADI RFB nº 4, de 14, de agosto de 2018.
FERNANDO MOMBELLI
Coordenador-Geral
CONTRATO DE COMPARTILHAMENTO DE CUSTOS – SOCIEDADES DO MESMO
GRUPO ECONÔMICO – INCIDÊNCIAS
Fonte: Imprensa Nacional. SOLUÇÃO DE CONSULTA Nº 276, DE 26 DE SETEMBRO DE 2019
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte – IRRF
CONTRATO DE COMPARTILHAMENTO DE CUSTOS. SOCIEDADES DE MESMO GRUPO
ECONÔMICO. SERVIÇOS TÉCNICOS. DESPESAS. REEMBOLSO. PAGAMENTO, CRÉDITO,
ENTREGA, EMPREGO OU REMESSA. FAVORECIDO: RESIDENTE OU DOMICILIADO NO
EXTERIOR. INCIDÊNCIA.
Incide IRRF sobre os valores pagos, creditados, entregues, empregados ou remetidos a
residente ou domiciliado no exterior a título de remuneração de serviços técnicos prestados
entre empresas do mesmo grupo econômico, ainda que esses serviços decorram do
cumprimento de contrato genericamente denominado de contrato compartilhamento de
custos (Cost Sharing Agreement), mas que não atenda aos requisitos para sua caracterização.
Dispositivos Legais: Decreto nº 9.580, de 2018, art. 744; Lei nº 10.168, de 2000, art. 2º-A;
Medida Provisória nº 2.159-70, de 2001, art. 3º; IN RFB nº 1.455, de 2014, art. 17, caput, e §
1º, inciso II; SC Cosit nº 8, de 2012; SD Cosit nº 23, de 2013.
Assunto: Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico – CIDE
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CONTRATO DE COMPARTILHAMENTO DE CUSTOS. SOCIEDADES DE MESMO GRUPO
ECONÔMICO. SERVIÇOS TÉCNICOS. DESPESAS. REEMBOLSO. PAGAMENTO, CRÉDITO,
ENTREGA, EMPREGO OU REMESSA. FAVORECIDO: RESIDENTE OU DOMICILIADO NO
EXTERIOR. INCIDÊNCIA.
Há incidência de CIDE-royalties sobre os valores pagos, creditados, entregues, empregados ou
remetidos a residente ou domiciliado no exterior a título de remuneração de serviços técnicos
prestados entre empresas do mesmo grupo econômico, ainda que esses serviços decorram do
cumprimento de contrato genericamente denominado de contrato compartilhamento de
custos (Cost Sharing Agreement), mas que não atenda aos requisitos para sua caracterização.
Dispositivos Legais: Lei nº 10.168, de 2000, art. 2º-A; Medida Provisória nº 2.159-70, de
2001, art. 3º; IN RFB nº 1.455, de 2014, art. 17, caput, e § 1º, inciso II; SC Cosit nº 8, de
2012; SD Cosit nº 23, de 2013.
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
-Importação
CONTRATO DE COMPARTILHAMENTO DE CUSTOS. SOCIEDADES DE MESMO GRUPO
ECONÔMICO. SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS. EXECUÇÃO NO BRASIL. EXECUÇÃO NO
EXTERIOR (COM RESULTADO NO BRASIL). DESPESAS. REEMBOLSO. PAGAMENTO,
CRÉDITO, ENTREGA, EMPREGO OU REMESSA. FAVORECIDO: RESIDENTE OU
DOMICILIADO NO EXTERIOR. INCIDÊNCIA.
o pagamento, o crédito, a entrega, o emprego ou a remessa de valores a residentes ou
domiciliados no exterior, a título de contraprestação por serviço executado no Brasil, ou no
exterior, cujo resultado se verifique no Brasil, corresponde a fato gerador da Contribuição para
o PIS/Pasep-Importação e da Cofins-Importação; ainda que esse serviço decorra do
cumprimento de contrato genericamente denominado de contrato compartilhamento de
custos (Cost Sharing Agreement), mas que não atenda aos requisitos para sua caracterização.
Dispositivos Legais: Lei nº 10.865, de 2004, art. 1º e art. 3º.
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins
-Importação
CONTRATO DE COMPARTILHAMENTO DE CUSTOS. SOCIEDADES DE MESMO GRUPO
ECONÔMICO. SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS. EXECUÇÃO NO BRASIL. EXECUÇÃO NO
EXTERIOR (COM RESULTADO NO BRASIL). DESPESAS. REEMBOLSO. PAGAMENTO,
CRÉDITO, ENTREGA, EMPREGO OU REMESSA. FAVORECIDO: RESIDENTE OU
DOMICILIADO NO EXTERIOR. INCIDÊNCIA.
o pagamento, o crédito, a entrega, o emprego ou a remessa de valores a residentes ou
domiciliados no exterior, a título de contraprestação por serviço executado no Brasil, ou no
exterior, cujo resultado se verifique no Brasil, corresponde a fato gerador da Contribuição para
o PIS/Pasep-Importação e da Cofins-Importação; ainda que esse serviço decorra do
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cumprimento de contrato genericamente denominado de contrato compartilhamento de
custos (Cost Sharing Agreement), mas que não atenda aos requisitos para sua caracterização.
Dispositivos Legais: Lei nº 10.865, de 2004, art. 1º e art. 3º.
FERNANDO MOMBELLI
Coordenador-Geral
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS
–
FUNDAÇÃO
REMUNERAÇÃO DE DIRIGENTES – REQUISITOS

BENEFICENTE

–

Fonte: Imprensa Nacional. SOLUÇÃO DE CONSULTA Nº 275, DE 26 DE SETEMBRO DE 2019
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS
PREVIDENCIÁRIAS.
FUNDAÇÃO
BENEFICENTE.
REMUNERAÇÃO DE DIRIGENTES. REQUISITOS.
A remuneração de diretores, estatutários e celetistas, com observância dos termos, condições
e limites previstos na Lei nº. 12.101, de 2009, não impede o aproveitamento da imunidade
relativa às contribuições para a seguridade social prevista no art. 195, § 7º da Constituição
Federal. Dentre as condições estabelecidas pela referida lei, está o fato de que os diretores
que forem remunerados deverão efetivamente atuar na gestão executiva da entidade
beneficente, ou seja, terão que realmente exercer um cargo de liderança, investidos de
poderes para conduzir, dirigir e administrar a instituição.
SOLUÇÃO DE CONSULTA PARCIALMENTE VINCULADA À SOLUÇÃO DE CONSULTA
COSIT Nº 509 DE 19 DE OUTUBRO DE 2017.
Dispositivos Legais: Constituição Federal de 1988, art. 195, § 7º; Lei nº. 12.101, de 2009, art.
29.
FERNANDO MOMBELLI
Coordenador-Geral
PIS/COFINS – MATÉRIA PRIMA – INDUSTRIALIZAÇÃO – RECOF
Fonte: Imprensa Nacional. SOLUÇÃO DE CONSULTA Nº 272, DE 25 DE SETEMBRO DE 2019
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins
MATÉRIA PRIMA. INDUSTRIALIZAÇÃO. RECOF.
A pessoa jurídica habilitada no Recof que adquirir mercadoria de fornecedor nacional com o
benefício da suspensão de que trata o art. 2º da IN RFB nº 1.291, de 2012, e der destinação
de retorno ao mercado interno, no estado em que foi admitida no regime, sem submetê-la a
processo de industrialização, fica obrigada a recolher a Cofins não paga pelo fornecedor,
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acrescida de juros e de multa de mora, contados a partir do vencimento das contribuições que
deveriam ter sido pagas, caso a referida suspensão não existisse.
A extinção do Recof (atendidos os demais requisitos legais e normativos), por meio de retorno
ao mercado interno de mercadoria nacional, após incorporação a produto acabado, atendeu
aos desígnios previstos para concessão do benefício, no âmbito do regime, previsto no art. 2º,
vale dizer, aquisição de mercadorias nacionais, com suspensão do pagamento de tributos, a
serem submetidas a operações de industrialização, com destinação à exportação ou ao
mercado interno, não sendo, nessa hipótese, devida a apuração e o recolhimento da Cofins,
não paga em decorrência da suspensão, por ocasião da aquisição de fornecedor nacional.
Dispositivos Legais: IN SRF nº 595, de 2005, art. 9º; IN RFB nº 1.291, de 2012, arts. 2º, 28,
29 e 38.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
MATÉRIA PRIMA. INDUSTRIALIZAÇÃO. RECOF.
A pessoa jurídica habilitada no Recof que adquirir mercadoria de fornecedor nacional com o
benefício da suspensão de que trata o art. 2º da IN RFB nº 1.291, de 2012, e der destinação
de retorno ao mercado interno, no estado em que foi admitida no regime, sem submetê-la a
processo de industrialização, fica obrigada a recolher a contribuição para o PIS/Pasep não
paga pelo fornecedor, acrescida de juros e de multa de mora, contados a partir do vencimento
das contribuições que deveriam ter sido pagas, caso a referida suspensão não existisse.
A extinção do Recof (atendidos os demais requisitos legais e normativos), por meio de retorno
ao mercado interno de mercadoria nacional, após incorporação a produto acabado, atendeu
aos desígnios previstos para concessão do benefício, no âmbito do regime, previsto no art. 2º,
vale dizer, aquisição de mercadorias nacionais, com suspensão do pagamento de tributos, a
serem submetidas a operações de industrialização, com destinação à exportação ou ao
mercado interno, não sendo, nessa hipótese, devida a apuração e o recolhimento da
Contribuição para o PIS/Pasep, não paga em decorrência da suspensão, por ocasião da
aquisição de fornecedor nacional.
Dispositivos Legais: IN SRF nº 595, de 2005, art. 9º; IN RFB nº 1.291, de 2012, arts. 2º, 28,
29 e 38.
FERNANDO MOMBELLI
Coordenador-Geral
PIS/COFINS – HOSPEDAGEM DE SITES – REGIME DE APURAÇÃO DE RECEITAS
Fonte: Imprensa Nacional. SOLUÇÃO DE CONSULTA Nº 271, DE 24 DE SETEMBRO DE 2019
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
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HOSPEDAGEM DE SITES. REGIME DE APURAÇÃO DE RECEITAS.
Por força do disposto nos arts. 10, XXV, e 15, V, da Lei nº 10.833, de 2003, estão sujeitas ao
regime de apuração cumulativa da Contribuição para o PIS/Pasep as receitas auferidas por
empresas de serviços de informática em decorrência das atividades de análise, programação,
instalação, configuração, assessoria, consultoria, suporte técnico e manutenção ou atualização
de páginas eletrônicas, ainda que ocorram dentro do próprio ambiente de hospedagem da
prestadora de serviço.
Para fazer jus à apuração cumulativa da Contribuição para o PIS/Pasep, é necessário que se
comprove que a receita auferida advenha da prestação dos serviços elencados no inciso XXV
do art. 10 da Lei nº 10.833, de 2003, e que os mesmos tenham sido faturados de forma
individualizada.
SOLUÇÃO DE CONSULTA PARCIALMENTE VINCULADA À SOLUÇÃO DE CONSULTA
COSIT Nº 303, DE 23 DE OUTUBRO DE 2014, PUBLICADA NO DIÁRIO OFICIAL DA
UNIÃO EM 10 DE NOVEMBRO DE 2014.
Dispositivos Legais: arts. 10, XXV, e 15, V, da Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL –
COFINS
HOSPEDAGEM DE SITES. REGIME DE APURAÇÃO DE RECEITAS.
Por força do disposto nos arts. 10, XXV, e 15, V, da Lei nº 10.833, de 2003, estão sujeitas ao
regime de apuração cumulativa da Cofins as receitas auferidas por empresas de serviços de
informática em decorrência das atividades de análise, programação, instalação, configuração,
assessoria, consultoria, suporte técnico e manutenção ou atualização de páginas eletrônicas,
ainda que ocorram dentro do próprio ambiente de hospedagem da prestadora de serviço.
Para fazer jus à apuração cumulativa da Cofins, é necessário que se comprove que a receita
auferida advenha da prestação dos serviços elencados no inciso XXV do art. 10 da Lei nº
10.833, de 2003, e que os mesmos tenham sido faturados de forma individualizada.
SOLUÇÃO DE CONSULTA PARCIALMENTE VINCULADA À SOLUÇÃO DE CONSULTA
COSIT Nº 303, DE 23 DE OUTUBRO DE 2014, PUBLICADA NO DIÁRIO OFICIAL DA
UNIÃO EM 10 DE NOVEMBRO DE 2014.
Dispositivos Legais: arts. 10, XXV, da Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003.
FERNANDO MOMBELLI
Coordenador-Geral
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IRPJ/CSLL – LUCRO PRESUMIDO – VENDA DE PROGRAMA DE COMPUTADOR
ADAPTADO
Fonte: Imprensa Nacional. SOLUÇÃO DE CONSULTA Nº 269, DE 24 DE SETEMBRO DE 2019
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica – IRPJ
LUCRO PRESUMIDO. VENDA DE PROGRAMA DE COMPUTADOR ADAPTADO.
SOFTWARE CUSTOMIZED. PERCENTUAL APLICÁVEL. ATIVIDADES DIVERSIFICADAS.
Para fins de determinação da base de cálculo do imposto, o percentual aplicável à receita
bruta decorrente da comercialização de programas de computador adaptados (customized)
deve ser determinado à luz da natureza da atividade prevalecente na relação entre as partes
(venda de mercadoria ou prestação de serviço).
Em relação a isso, considera-se que as adaptações feitas no produto pronto para cada cliente,
representam meros ajustes no programa, permitindo que o software (que já existia antes da
relação jurídica) possa atender às necessidades daquele cliente. Tais adaptações não
configuram verdadeira encomenda de um programa e, portanto, as respectivas receitas não
são auferidas em decorrência da prestação de serviços. Logo, nestes casos, o percentual
aplicável é de 8% (oito por cento).
Contudo, caso se verifique que essas adaptações representem, em verdade, o próprio
desenvolvimento de um programa aderente às necessidades do cliente e impliquem nova
versão do produto ou sejam significativas ao ponto de não se enquadrarem como os meros
ajustes mencionados, configurada estará a prestação de um serviço, o que sujeita a receita
decorrente ao percentual de presunção de 32% (trinta e dois por cento).
Caso a consulente desempenhe concomitantemente mais de uma atividade, o percentual de
presunção correspondente deve ser aplicado sobre o valor da receita bruta auferida em cada
atividade.
SOLUÇÃO DE CONSULTA PARCIALMENTE VINCULADA À SOLUÇÃO DE CONSULTA
COSIT Nº 123, DE 28 DE MAIO DE 2014.
Dispositivos Legais: Lei nº 9.249, de 1995, art. 15.
LUCRO PRESUMIDO. PROGRAMAS DE COMPUTADOR. SOFTWARE. SUPORTE TÉCNICO.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. PERCENTUAL APLICÁVEL.
O suporte técnico oferecido aos usuários de programas de computador destinado ao seu
adequado funcionamento denota como atividade preponderante uma obrigação de fazer, ou
seja, prestação de serviço, sendo irrelevante que sua prestação decorra de uma exigência
legal. O percentual para determinação da base de cálculo do imposto é de 32% sobre a receita
bruta.
Dispositivos Legais: Lei nº 9.249, de 1995, art. 15; Lei nº 9.609, de 1998, art. 8º.
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL
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LUCRO PRESUMIDO. VENDA DE PROGRAMA DE COMPUTADOR ADAPTADO.
SOFTWARE CUSTOMIZED. PERCENTUAL APLICÁVEL. ATIVIDADES DIVERSIFICADAS.
Para fins de determinação da base de cálculo da contribuição, o percentual aplicável à receita
bruta decorrente da comercialização de programas de computador adaptados (customized)
deve ser determinado à luz da natureza da atividade prevalecente na relação entre as partes
(venda de mercadoria ou prestação de serviço).
Em relação a isso, considera-se que as adaptações feitas no produto pronto para cada cliente,
representam meros ajustes no programa, permitindo que o software (que já existia antes da
relação jurídica) possa atender às necessidades daquele cliente. Tais adaptações não
configuram verdadeira encomenda de um programa e, portanto, as respectivas receitas não
são auferidas em decorrência da prestação de serviços. Logo, nestes casos, o percentual
aplicável é de 12% (doze por cento).
Contudo, caso se verifique que essas adaptações representem, em verdade, o próprio
desenvolvimento de um programa aderente às necessidades do cliente e impliquem nova
versão do produto ou sejam significativas ao ponto de não se enquadrarem como os meros
ajustes mencionados, configurada estará a prestação de um serviço, o que sujeita a receita
decorrente ao percentual de presunção de 32% (trinta e dois por cento).
Caso a consulente desempenhe concomitantemente mais de uma atividade, o percentual de
presunção correspondente deve ser aplicado sobre o valor da receita bruta auferida em cada
atividade.
SOLUÇÃO DE CONSULTA PARCIALMENTE VINCULADA À SOLUÇÃO DE CONSULTA
COSIT Nº 123, DE 28 DE MAIO DE 2014.
Dispositivos Legais: Lei nº 9.249, de 1995, art. 20, c/c art. 15, §§ 1º e 2º.
LUCRO PRESUMIDO. PROGRAMAS DE COMPUTADOR. SOFTWARE. SUPORTE TÉCNICO.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. PERCENTUAL APLICÁVEL.
O suporte técnico oferecido aos usuários de programas de computador destinado ao seu
adequado funcionamento denota como atividade preponderante uma obrigação de fazer, ou
seja, prestação de serviço, sendo irrelevante que sua prestação decorra de uma exigência
legal. O percentual para determinação da base de cálculo da contribuição é de 32% sobre a
receita bruta.
Dispositivos Legais: Lei nº 9.249, de 1995, art. 20; Lei nº 9.609, de 1998, art. 8º.
FERNANDO MOMBELLI
Coordenador-Geral
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IPI – BONIFICAÇÕES EM MERCADORIAS A TÍTULO GRATUITO SEM VINCULAÇÃO
À OPERAÇÃO DE VENDA – DOAÇÃO
Fonte: Imprensa Nacional. SOLUÇÃO DE CONSULTA Nº 266, DE 24 DE SETEMBRO DE 2019
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI
BONIFICAÇÕES EM MERCADORIAS A TÍTULO GRATUITO SEM VINCULAÇÃO À
OPERAÇÃO DE VENDA. DOAÇÃO.
Bonificações em mercadorias entregues gratuitamente, a título de mera liberalidade, sem
vinculação à operação de venda, não são consideradas descontos incondicionais,
enquadrando-se no conceito de doação.
ESTABELECIMENTO INDUSTRIAL. SAÍDA DE PRODUTO TRIBUTADO A TÍTULO
GRATUITO. REGRA GERAL. INCIDÊNCIA.
Regra geral, haverá incidência do IPI sempre que houver saída de produto tributado do
estabelecimento industrial, mesmo em operação a título gratuito, como no caso mercadorias
fornecidas em bonificação que não se caracterizarem como descontos incondicionais,
devendo-se nessa situação calcular o imposto sobre o valor tributável determinado conforme
os arts. 192, 195 e 196 do Ripi/2010.
BONIFICAÇÕES EM MERCADORIAS. DESCONTOS INCONDICIONAIS. NÃO INCIDÊNCIA.
REQUISITOS.
As bonificações concedidas em mercadorias configuram descontos incondicionais, não
integrando o valor total da operação de saída e, consequentemente, a base de cálculo do IPI,
apenas quando constarem da própria nota fiscal de venda dos bens e não dependerem de
evento posterior à emissão desse documento, nos termos do Parecer CST/SIPR nº 1.386, de
1982.
SOLUÇÃO DE CONSULTA PARCIALMENTE VINCULADA À SOLUÇÃO DE CONSULTA
COSIT Nº 291, DE 13/06/2017.
Dispositivos Legais: Lei nº 4.502/1964, art. 14; Lei nº 5.172/1966, Código Tributário Nacional
(CTN), arts. 46 e 47; Lei nº 10.406/2002, Código Civil, art. 538; Lei nº 10.637/2002, art. 1º;
Lei nº 10.833/2003, art. 1º; Resolução Senado Federal nº 1/2017; Decreto nº 7.212/2010,
Regulamento do IPI (Ripi/2010), arts. 2º, 3º, 35, 39, 189, 190, 192 e 197; IN SRF nº 51/1978,
item 4.2; Parecer CST/SIPR nº 1.386/1982; Nota PGFN/CRJ nº 492/2015, item 6.
FERNANDO MOMBELLI
Coordenador-Geral
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PIS/COFINS/CSLL – REPRESENTAÇÃO COMERCIAL – RETENÇÃO NA FONTE
Fonte: Imprensa Nacional. SOLUÇÃO DE CONSULTA Nº 263, DE 24 DE SETEMBRO DE 2019
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. SERVIÇOS PROFISSIONAIS. RETENÇÃO NA FONTE.
Os pagamentos efetuados por uma pessoa jurídica a outra pessoa jurídica de direito privado
pela prestação de serviços de representação comercial não estão sujeitos à retenção na fonte
da Contribuição para o PIS/Pasep de que trata o art. 30 da Lei nº 10.833, de 2003.
SOLUÇÃO DE CONSULTA PARCIALMENTE VINCULADA À SOLUÇÃO DE CONSULTA
COSIT Nº 3, DE 6 DE JANEIRO DE 2014
Dispositivos Legais: art. 30 da Lei nº 10.833, de 2003; art. 714 do Decreto nº 9.580, de 2018;
art. 1º da IN SRF nº 459, de 2004; e Parecer Normativo CST nº 8, de 1986.
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins
REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. SERVIÇOS PROFISSIONAIS. RETENÇÃO NA FONTE.
Os pagamentos efetuados por uma pessoa jurídica a outra pessoa jurídica de direito privado
pela prestação de serviços de representação comercial não estão sujeitos à retenção na fonte
da Cofins de que trata o art. 30 da Lei nº 10.833, de 2003.
SOLUÇÃO DE CONSULTA PARCIALMENTE VINCULADA À SOLUÇÃO DE CONSULTA
COSIT Nº 3, DE 6 DE JANEIRO DE 2014
Dispositivos Legais: art. 30 da Lei nº 10.833, de 2003; art. 714 do Decreto nº 9.580, de 2018;
art. 1º da IN SRF nº 459, de 2004; e Parecer Normativo CST nº 8, de 1986.
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL
REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. SERVIÇOS PROFISSIONAIS. RETENÇÃO NA FONTE.
Os pagamentos efetuados por uma pessoa jurídica a outra pessoa jurídica de direito privado
pela prestação de serviços de representação comercial não estão sujeitos à retenção na fonte
da CSLL de que trata o art. 30 da Lei nº 10.833, de 2003.
SOLUÇÃO DE CONSULTA PARCIALMENTE VINCULADA À SOLUÇÃO DE CONSULTA
COSIT Nº 3, DE 6 DE JANEIRO DE 2014
Dispositivos Legais: art. 30 da Lei nº 10.833, de 2003; art. 714 do Decreto nº 9.580, de 2018;
art. 1º da IN SRF nº 459, de 2004; e Parecer Normativo CST nº 8, de 1986.
FERNANDO MOMBELLI
Coordenador-Geral
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PIS/COFINS – REGIME DE APURAÇÃO
COMPENSAÇÃO DE PAGAMENTO A MAIOR

EQUIVOCADO

–

RETIFICAÇÃO

–

Fonte: Imprensa Nacional. SOLUÇÃO DE CONSULTA Nº 262, DE 24 DE SETEMBRO DE 2019
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
REGIME DE APURAÇÃO EQUIVOCADO. RETIFICAÇÃO. POSSIBILIDADE DE
COMPENSAÇÃO DO PAGAMENTO A MAIOR. RECURSOS RECEBIDOS A TÍTULO DE
REPASSE. ORÇAMENTO GERAL. RECEITAS ISENTAS. CRÉDITOS.
Pessoa jurídica que tenha submetido à apuração não cumulativa da Contribuição para o
PIS/Pasep receitas que, por imposição legal, devem ser tributadas de acordo com a sistemática
cumulativa dessa contribuição deve retificar sua escrituração fiscal, com vistas à correta
aferição do valor a pagar. Caso reste configurado pagamento maior que o devido, o saldo
poderá ser objeto de compensação, nos termos do art. 74 da Lei nº 9.430, de 1996.
Não há custos, despesas e encargos vinculados às receitas decorrentes dos repasses de entes
públicos a empresas públicas e sociedade de economia mista (art. 14, inciso I e § 1º da MP nº
2.158-35, de 2001), não havendo, portanto, a correspondente apuração de créditos da
Contribuição para o PIS/Pasep.
As receitas decorrentes dos pagamentos efetuados a empresas públicas e sociedades de
economia mista por entidades públicas, a título de remuneração por serviços prestados, estão
sujeitas à incidência da Contribuição para o PIS/Pasep (não se constituem em repasses, isentos
pelo art. 14, inciso I e § 1º da MP nº 2.158-35, de 2001) em seus regimes de apuração
cumulativa ou não cumulativa, a depender da espécie de receita.
Dispositivos Legais: Lei nº 10.833, de 2003, art. 10, XXV, c/c art. 15, V; Lei nº 9.430, de
1996, art. 74; Lei nº 11.033, de 2004, art. 17; Lei nº 11.116, de 2005, art. 16; MP nº 2.15835, de 2001, art. 14, I e §1º.
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins
REGIME DE APURAÇÃO EQUIVOCADO. RETIFICAÇÃO. POSSIBILIDADE DE
COMPENSAÇÃO DO PAGAMENTO A MAIOR. RECURSOS RECEBIDOS A TÍTULO DE
REPASSE. ORÇAMENTO GERAL. RECEITAS ISENTAS. CRÉDITOS.
Pessoa jurídica que tenha submetido à apuração não cumulativa da Cofins receitas que, por
imposição legal, devem ser tributadas de acordo com a sistemática cumulativa dessa
contribuição deve retificar sua escrituração fiscal, com vistas à correta aferição do valor a
pagar. Caso reste configurado pagamento maior que o devido, o saldo poderá ser objeto de
compensação, nos termos do art. 74 da Lei nº 9.430, de 1996.
Não há custos, despesas e encargos vinculados às receitas decorrentes dos repasses de entes
públicos a empresas públicas e sociedade de economia mista (art. 14, inciso I da MP nº 2.15835, de 2001), não havendo, portanto, a correspondente apuração de créditos da Cofins.
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As receitas decorrentes dos pagamentos efetuados a empresas públicas e sociedades de
economia mista por entidades públicas, a título de remuneração por serviços prestados, estão
sujeitas à incidência da Cofins (não se constituem em repasses, isentos pelo art. 14, inciso I da
MP nº 2.158-35, de 2001) em seus regimes de apuração cumulativa ou não cumulativa, a
depender da espécie de receita.
Dispositivos Legais: Lei nº 10.833, de 2003, art. 10, XXV; Lei nº 9.430, de 1996, art. 74; Lei nº
11.033, de 2004, art. 17; Lei nº 11.116, de 2005, art. 16; MP nº 2.158-35, de 2001, art. 14, I.
FERNANDO MOMBELLI
Coordenador-Geral

O conteúdo dos artigos reproduzidos neste boletim é de inteira responsabilidade de seus
autores, não traduzindo, por isso mesmo, a opinião legal do Grupo BornHallmann.
O boletim jurídico da BornHallmann Auditores Associados é enviado gratuitamente para
clientes e usuários cadastrados. Para cancelar o recebimento, favor remeter e-mail informando
“CANCELAMENTO” no campo assunto para: <noticiasfiscais@bhauditores.com.br>.
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