1

Nº 114, sexta-feira, 16 de junho de 2017
SUBSECRETARIA DE TRIBUTAÇÃO E CONTENCIOSO
COORDENAÇÃO-GERAL DE TRIBUTAÇÃO
SOLUÇÃO DE CONSULTA N o- 260, DE 26 DE MAIO DE 2017
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO
LÍQUIDO - CSLL
EMENTA: LUCRO PRESUMIDO. SERVIÇOS HOSPITALARES. ANESTESIOLOGIA.
Aplica-se o percentual de 32% (trinta e dois por cento) para
fins de definição da base de cálculo da CSLL, na sistemática do lucro
presumido, relativamente à receita bruta obtida pela prestação de
serviços de anestesiologia, quando referidos serviços não são prestados nas próprias instalações do estabelecimento de saúde do contribuinte; quando não são atendidas às normas da Anvisa, para execução desses serviços ou quando o contribuinte não esteja organizado
sob a forma de sociedade empresária.
DISPOSITIVOS LEGAIS: Lei nº 9.249, de 1995, art. 20; Lei
nº 9.430, de 1996, art. 25, I; ADI nº 18, de 2003; ADI nº 19, de 2007
e IN RFB nº 1.234, de 2012.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA
JURÍDICA - IRPJ
EMENTA: LUCRO PRESUMIDO. SERVIÇOS HOSPITALARES. ANESTESIOLOGIA.
Aplica-se o percentual de 32% (trinta e dois por cento) para
fins de definição da base de cálculo do IRPJ, na sistemática do lucro
presumido, relativamente à receita bruta obtida pela prestação de
serviços de anestesiologia, quando referidos serviços não são prestados nas próprias instalações do estabelecimento de saúde do contribuinte; quando não são atendidas às normas da Anvisa, para execução desses serviços ou quando o contribuinte não esteja organizado
sob a forma de sociedade empresária.
DISPOSITIVOS LEGAIS: Lei nº 9.249, de 1995, art. 15; Lei
nº 9.430, de 1996, art. 25, I; ADI nº 18, de 2003; ADI nº 19, de 2007
e IN RFB nº 1.234, de 2012.
FERNANDO MOMBELLI
Coordenador-Geral
SOLUÇÃO DE CONSULTA N o- 281, DE 8 DE JUNHO DE 2017
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS
EMENTA: ALÍQUOTA ZERO. INDÚSTRIA AERONÁUTICA. VENDAS NO MERCADO INTERNO
A alíquota zero da Cofins, de que trata o inciso IV do art. 28
da Lei n° 10.865, de 2004 (na redação dada pela Lei n° 11.727, de 23
de junho de 2008), aplica-se sobre a receita bruta de venda no mercado interno: de aeronaves classificadas na posição 88.02 da Tipi; de
partes, peças, ferramentais, componentes, insumos, fluidos hidráulicos, tintas, anticorrosivos, lubrificantes, equipamentos, serviços e
matérias-primas a serem empregados na manutenção, conservação,
modernização, reparo, revisão, conversão e industrialização das aeronaves; e, de partes, peças, ferramentais, componentes, insumos,
fluidos hidráulicos, tintas, anticorrosivos, lubrificantes, equipamentos,
serviços e matérias-primas, a serem empregados na manutenção, conservação, modernização, reparo, revisão, conversão e industrialização
de seus motores, partes, componentes, ferramentais e equipamentos.
Dentro do escopo acima, definido, o benefício fiscal alcança
tanto as pessoas jurídicas que tenham contratos firmados diretamente
com as empresas do setor aeronáutico, quanto aquelas de quem adquiram os bens e materiais nele relacionados, a serem empregados
nas operações especificadas.
DISPOSITIVOS LEGAIS: Lei nº 10.865, de 2004, art. 28,
inc. VI; Decreto nº 5.171, de 2004, art. 6º.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
EMENTA: A alíquota zero da contribuição para o PIS/Pasep,
de que trata o inciso IV do art. 28 da Lei n° 10.865, de 2004 (na
redação dada pela Lei n° 11.727, de 23 de junho de 2008), aplica-se
sobre a receita bruta de venda no mercado interno: de aeronaves
classificadas na posição 88.02 da Tipi; de partes, peças, ferramentais,
componentes, insumos, fluidos hidráulicos, tintas, anticorrosivos, lubrificantes, equipamentos, serviços e matérias-primas a serem empregados na manutenção, conservação, modernização, reparo, revisão,
conversão e industrialização das aeronaves; e, de partes, peças, ferramentais, componentes, insumos, fluidos hidráulicos, tintas, anticorrosivos, lubrificantes, equipamentos, serviços e matérias-primas, a
serem empregados na manutenção, conservação, modernização, reparo, revisão, conversão e industrialização de seus motores, partes,
componentes, ferramentais e equipamentos.
Dentro do escopo acima, definido, o benefício fiscal alcança
tanto as pessoas jurídicas que tenham contratos firmados diretamente
com as empresas do setor aeronáutico, quanto aquelas de quem adquiram os bens e materiais nele relacionados, a serem empregados
nas operações especificadas.
DISPOSITIVOS LEGAIS: Lei nº 10.865, de 2004, art. 28,
inc. VI; Decreto nº 5.171, de 2004, art. 6º.
FERNANDO MOMBELLI
Coordenador-Geral
SOLUÇÃO DE CONSULTA N o- 286, DE 9 DE JUNHO DE 2017
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
EMENTA: SUSPENSÃO. VENDA DE MILHO A PRODUTOR RURAL PESSOA FÍSICA PARA ALIMENTAÇÃO DE
SUÍNOS E AVES.
Desde que atendidas as condições da legislação de regência,
estão sujeitas à suspensão da Contribuição para o PIS/Pasep prevista
no art. 54 da Lei nº 12.350, de 2010, e disciplinada pelos arts. 1º ao

4º da IN RFB nº 1.157, de 2011, as receitas auferidas por pessoas
jurídicas em decorrência da venda de milho (posição 10.05 na NCM)
por atacado para pessoas físicas (produtores rurais) que utilizam o
referido produto na alimentação de animais classificados nas posições
01.03 e 01.05 da NCM (respectivamente, animais vivos da espécie
suína e galos, galinhas, patos, gansos, perus, peruas e galinhas d'angola (pintadas), das espécies domésticas, vivas).
DISPOSITIVOS LEGAIS: Lei nº 5.172, de 1966, art. 111, I;
Lei nº 12.350, de 2011, art. 54, caput, I, 'c', e parágrafo único, II; IN
RFB nº 1.157, de 2010, art. 1º, art. 2º, caput, I, e § 1º, art. 3º, caput,
I, e art. 4º, caput, I, 'c', e §§ 1º e 2º.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS
EMENTA: SUSPENSÃO. VENDA DE MILHO A PRODUTOR RURAL PESSOA FÍSICA PARA ALIMENTAÇÃO DE
SUÍNOS E AVES.
Desde que atendidas as condições da legislação de regência,
estão sujeitas à suspensão da Cofins prevista no art. 54 da Lei nº
12.350, de 2010, e disciplinada pelos arts. 1º ao 4º da IN RFB nº
1.157, de 2011, as receitas auferidas por pessoas jurídicas em decorrência da venda de milho (posição 10.05 na NCM) por atacado
para pessoas físicas (produtores rurais) que utilizam o referido produto na alimentação de animais classificados nas posições 01.03 e
01.05 da NCM (respectivamente, animais vivos da espécie suína e
galos, galinhas, patos, gansos, perus, peruas e galinhas d'angola (pintadas), das espécies domésticas, vivas).
DISPOSITIVOS LEGAIS: Lei nº 5.172, de 1966, art. 111, I;
Lei nº 12.350, de 2011, art. 54, caput, I, 'c', e parágrafo único, II; IN
RFB nº 1.157, de 2010, art. 1º, art. 2º, caput, I, e § 1º, art. 3º, caput,
I, e art. 4º, caput, I, 'c', e §§ 1º e 2º.
FERNANDO MOMBELLI
Coordenador-Geral
SOLUÇÃO DE CONSULTA N o- 287, DE 9 DE JUNHO DE 2017
ASSUNTO: Contribuição para o PIS/Pasep
EMENTA: ALÍQUOTAS- LATAS DE ALUMÍNIO- ENVASAMENTO DE NÉCTAR DE FRUTAS
O néctar de frutas é bebida de espécie distinta à do refrigerante. Conseqüentemente, enquanto vigente o artigo 51 da Lei nº
10.833, de 2003, em suas diversas redações, a alíquota ad rem da
Contribuição para o PIS/Pasep prevista na alínea "a" do seu inciso I,
não se aplicava, por falta de previsão legal, às receitas auferidas com
a venda de latas de alumínio destinadas ao seu envasamento.
A receita decorrente da venda de latas de alumínio para o
envasamento de néctar de frutas classificado no código NCM
2202.90.00 Ex 02 sujeita-se às regras da cumulatividade ou da não
cumulatividade inerentes à Contribuição para PIS/Pasep aplicadas aos
bens em geral, a depender do regime a que esteja submetida a pessoa
jurídica vendedora das embalagens. As alíquotas relativas ao regime
cumulativo da Contribuição para PIS/Pasep é de 0,65 % (zero vírgula
sessenta e cinco por cento) e no regime não cumulativo é de 1,65 %
(um inteiro e sessenta e cinco por cento).
DISPOSITIVOS LEGAIS: Lei nº 9.715, de 1998, art. 8º,
inciso I ; Lei nº 10.637, de 2002, art. 2º , caput; Lei nº 10.833, de
2003, art. 51, inciso I, alínea "a"; e Decreto nº 6.871, de 2009, Anexo,
arts. 21 e 23.
ASSUNTO: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
EMENTA: ALÍQUOTAS- LATAS DE ALUMÍNIO- ENVASAMENTO DE NÉCTAR DE FRUTAS
O néctar de frutas é bebida de espécie distinta à do refrigerante. Conseqüentemente, enquanto vigente o artigo 51 da Lei nº
10.833, de 2003, em suas diversas redações, a alíquota ad rem da
Cofins prevista na alínea "a" do seu inciso I, não se aplicava, por falta
de previsão legal, às receitas auferidas com a venda de latas de
alumínio destinadas ao seu envasamento.
A receita decorrente da venda de latas de alumínio para o
envasamento de néctar de frutas classificado no código NCM
2202.90.00 Ex 02 sujeita-se às regras da cumulatividade ou da não
cumulatividade inerentes à Cofins, aplicadas aos bens em geral, a
depender do regime a que esteja submetida a pessoa jurídica vendedora das embalagens. As alíquotas relativas ao regime cumulativo
da Cofins são de 3,00 % (três inteiros por cento) e no regime não
cumulativo, de 7,6 % (sete inteiros e seis décimos por cento).
DISPOSITIVOS LEGAIS: Lei nº 9.718, de 1998, art. 8º; Lei
nº 10.833, de 2003, art. 2º, caput e art. 51, inciso I, alínea "a"; e
Decreto nº 6.871, de 2009, Anexo, arts. 21 e 23.
FERNANDO MOMBELLI
Coordenador-Geral
SOLUÇÃO DE CONSULTA N o- 290, DE 13 DE JUNHO DE 2017
ASSUNTO: Contribuição para o PIS/Pasep
EMENTA: RESSARCIMENTOS DE CUSTOS E DESPESAS. RECEITA. REGIME NÃO CUMULATIVO. INCIDÊNCIA.
A Contribuição para o PIS/Pasep apurada no regime não
cumulativo incide sobre a receita relativa ao ressarcimento de dispêndios decorrentes de investimentos efetuados em razão de compromissos assumidos na prestação de serviços, mesmo que devam ser
ressarcidas por terceiros por determinação contratual, por falta de
amparo legal à sua exclusão.
DISPOSITIVOS LEGAIS: Constituição Federal de 1988, art.
195, inciso I, alínea b, Lei nº 10.637, de 2002, art. 1º, § 1º e § 3º e
art. 5º.
ASSUNTO: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
EMENTA: RESSARCIMENTOS DE CUSTOS E DESPESAS. RECEITA. REGIME NÃO CUMULATIVO. INCIDÊNCIA.
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A Cofins apurada no regime não cumulativo incide sobre a
receita relativa ao ressarcimento de dispêndios decorrentes de investimentos efetuados em razão de compromissos assumidos na prestação de serviços, mesmo que devam ser ressarcidas por terceiros por
determinação contratual, por falta de amparo legal à sua exclusão.
DISPOSITIVOS LEGAIS: Constituição Federal de 1988, art.
195, inciso I, alínea b, Lei nº 10.833, de 2003, art. 1º, § 1º e 3º e art. 6º.
FERNANDO MOMBELLI
Coordenador-Geral
SOLUÇÃO DE CONSULTA N o- 291, DE 13 DE JUNHO DE 2017
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
EMENTA: NÃO CUMULATIVIDADE. BONIFICAÇÕES
EM MERCADORIAS. DOAÇÃO. VENDA. INCIDÊNCIA.
Bonificações em mercadorias entregues gratuitamente, a título de mera liberalidade, sem vinculação a operação de venda, são
consideradas receita de doação para a pessoa jurídica recebedora dos
produtos (donatária), incidindo a Contribuição para o PIS/Pasep sobre
o valor de mercado desses bens.
A receita de vendas oriunda de bens recebidos a título de
doação deve sofrer a incidência da Contribuição para o PIS/Pasep, na
forma da legislação geral das referidas contribuições.
DISPOSITIVOS LEGAIS: Lei nº 10.406, de 2002 (Código
Civil), art. 538; Lei nº 10.637, de 2002, art. 1º e art. 3º, §2º, II;
Parecer Normativo CST nº 113, de 1978.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS
EMENTA: NÃO CUMULATIVIDADE. BONIFICAÇÕES
EM MERCADORIAS. DOAÇÃO. VENDA. INCIDÊNCIA.
Bonificações em mercadorias entregues gratuitamente, a título de mera liberalidade, sem vinculação a operação de venda, são
consideradas receita de doação para a pessoa jurídica recebedora dos
produtos (donatária), incidindo a Cofins sobre o valor de mercado
desses bens.
A receita de vendas oriunda de bens recebidos a título de
doação deve sofrer a incidência da Cofins, na forma da legislação
geral das referidas contribuições.
DISPOSITIVOS LEGAIS: Lei nº 10.406, de 2002 (Código
Civil), art. 538; Lei nº 10.833, de 2003, art. 1º e art. 3º, §2º, II;
Parecer Normativo CST nº 113, de 1978.
FERNANDO MOMBELLI
Coordenador-Geral
SOLUÇÃO DE CONSULTA N o- 293, DE 13 DE JUNHO DE 2017
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
EMENTA: CUMULATIVIDADE. NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. ATIVO IMOBILIZADO. COMBUSTÍVEIS. CONTRATO FIRMADO EM REGIME DE EPC OU TURN KEY.
Caso o contrato firmado em regime de EPC ou Turn Key
envolver o desenvolvimento de obras de construção civil nos termos
do inciso XX do art. 10 c/c inciso V do art. 15 da Lei nº 10.833, de
2003, será obrigatória aplicação do regime de apuração cumulativa da
Contribuição para o PIS/Pasep em relação às receitas decorrentes da
execução desse contrato;
Caso seja aplicável o regime de apuração não cumulativa da
Contribuição para o PIS/Pasep às receitas decorrentes da execução de
contrato firmado em regime de EPC ou Turn Key, é possível o
desconto de créditos da referida contribuição em relação a:
a) guindastes, caminhões e veículos de transporte incorporados ao ativo imobilizado e utilizados na produção de bens destinados à venda ou na prestação de serviços, nos termos do inciso VI
do art. 3º da Lei nº 10.637, de 2002;
b) combustível consumido nos referidos veículos diretamente
utilizados na produção de bens destinados à venda ou na prestação de
serviços (no caso presente, na prestação de serviços "serviços de
montagem eletromecânica e de instalações industriais");
O direito aos créditos do item anterior só é possível caso os
veículos sejam utilizados em atividades cujas receitas estão sujeitas
ao regime de apuração não cumulativa da Contribuição para o
PIS/Pasep. Assim, caso haja a utilização dos mencionados veículos
tanto em atividades sujeitas ao regime de apuração não cumulativa
quanto em atividades sujeitas ao regime de apuração cumulativa da
contribuição, será necessária a proporcionalização estabelecida pelos
§ 7º a 9º do art. 3º da Lei nº 10.637, de 2002.
DISPOSITIVOS LEGAIS: Lei nº 10.637, de 2002, art. 3º;
Lei nº 10.833, de 2003, art. 10, XX e art. 15, V.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS
EMENTA: CUMULATIVIDADE. NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. ATIVO IMOBILIZADO. COMBUSTÍVEIS. CONTRATO FIRMADO EM REGIME DE EPC OU TURN KEY.
Caso o contrato firmado em regime de EPC ou Turn Key
envolver o desenvolvimento de obras de construção civil nos termos
do inciso XX do art. 10 da Lei nº 10.833, de 2003, será obrigatória
aplicação do regime de apuração cumulativa da Cofins em relação às
receitas decorrentes da execução desse contrato;
Caso seja aplicável o regime de apuração não cumulativa das
Cofins às receitas decorrentes da execução de contrato firmado em
regime de EPC ou Turn Key, é possível o desconto de créditos da
referida contribuição em relação a:
a) guindastes, caminhões e veículos de transporte incorporados ao ativo imobilizado e utilizados na produção de bens destinados à venda ou na prestação de serviços, nos termos do inciso VI
do art. 3º da Lei nº 10.833, de 2003;
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