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Ah. 3. A base de cálculo da contribuição mensal deVida peies fabricantes de
cigarros, na coodi•Mo de contribuintes ó de substitutos dos coniercianteá varejistas. sete
obtida mulsiplicaneo-se o preço de-venda-do produto mi varejo per cento e dezoito por
cento.
Art..4. Á contribuição mensal devida pelos distribuidores de derivados -dê •
.
. petróleo o álcool ;critica hidratado, paia fins Cárbiliantes, ne.condição . ile- subsiitutce doo.
comercianteá verejiitas, será caltulada sobre is menor valor, no País, constante da tabela
:1Siejsiíre dá contribuição incidente sobrepreçosmaidmos fixados para venda i arejo
.suas própriasvendia.
PAGINAArt. 5. A contribuição será: convertida, nó primeiro dia do más subam/Mine ao
de cicorrénci
a
do fato ,ge^rader, pela medida de Valor e .parárnetro,de atbalilaçáo.rneoetarie
31057
digna utilizatia Para os tributos federais, e p,sga-ete o dia vinte de Mesmo rnes.
•
.
6° São isenms-da contribuição:
.
. .
1 •-as sociedades cimpereciyas„ que óbse rvarém acr..4ispest9;xle MOINO
31148
específica, guante gris atos'coeperativos^ próprios de tem finelidadeis, •
•^
II as sociedades .eivis'iteniwtriita o ert 1 do Decreto-Las n 2.397 dc ir&
dezembro de 1987;
m..as entidades:beneficentes de , assistência toda!, qiiedtedderddi exIgineies.
31149
—•
estabelecidas Cm lei.
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COMTLIEMENTAR MS. ^10

, de 30 de dezembro dc.1991.
Institui contribuição para financiemento.
de .Seguridade. Social, eleVa. á alíquota da
contribuição social sobre o lucro das
instituições -financeiras . e da outras
providencias.

^
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DA
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•
Faço Ober : que -o Congresso Necional, decreta e eu Sanciono a seguinM
.:341~98.991fr:.
Art- 19 Sempiejtrizo da.tmbiança das contribuições para o .Pregrama de.
1imegreçãO.Sorial,TIS e para o Programa de .Formação do Património do Servidor Público,
P contribuição .soCial, pare financiamento da, Seguridade Social, Mis
Militei ele ReSiao-Ldo art. 195 . da Constituição Federal, devida pelas Pessoas jurfdicas,
-baehisive -as i elas 'e quiparadas pelalegisleção do imposto de ' renda, destinadas
'17ezehniveniente as despesas com atividades-fias das áreas de saúde, previdência e assustem
bodki,,,....b.Art
2. Acuantn
,olawnine
to'buniciçãojle
. que tra.ide
ta o artij• das:Seriei
oo
será' de doo'por ce,nto e
das veadas
r" lia,0909firtjÁ reescadortes serviçoS e disenripi de quelquer. rie:Satar bruta'
, • 4, 0~400
• Parigiato
d,
d.edni
ddeo
ctil9N1o
da
rece::,.
.i.
de que trata este migo, paia efeito de
base
ado impoito sobre produtosindinsrielizados, quando destacado em separado

Art. 7° É einda.isenta.di contribuição avvefida á eneicadod.4-dd zerdtda,,
destinados ao Mierior,,nesecediçóes estelieleeidee.pelePriderEceetitivo.,, .;
Art. 11. (VETADO)
•
ge. .A, contr.:is:oiça° &Mal, soim o• faturamentii-de que trabg.eam:LÁNI
tompiemeritai ngo.extingue.is atuais fortes deciiateieda,Seguridade SoCial, : salvoa ninar.•
no art. 23.-incisolÁda Lel n. 8212,:cle-21,de:julhedo-1991 quedebOit-de smit.
• •• •.e.e
partir didata einqueler eitigível a:contribuiçãciereinifingdo .
• •
"
Art10:O Produto dearretadação daeonsábOiçãoScreiel sobre , eittidiediemoi
Institeklarr.eria. Lei' Conicplemeitter; iiliservadciO digreete_aa-seguedgpenedásirt:19:da . •
:Lei 8.2 2, de 24de julhe e 1991; insignire p,OrcerneMe delejseridede-Scidel.
Paregrafo.único. -eontribiddio referida MIM •artigo.aplicarieee. air . normas.
relativas ao processo administrativo-fiscal de deterei nação e eitigêncle de.esedittátribistatiee
federais,,bém Como, Subsidiaria^menté Mi Mie couber as disposições:reference idrimpouo,
de rende, especielinense Célli1110 a atrOottp
iessici e quanto a penalidades
Ars, 11/Fica elevada em eito PornosperCentutás,a .alf•uptereferidgno fl.fici, •
art. 23 da-Lei ni.S.21 . cle'24 dépilhode1991,,relative à Ceinfribiiição
sociel Mbre Neve das:
instituições a que se referce-g 1 do art . 2 de mesma Lei rmatidai ai demait'non6earm
o. 7.689; de .15 de dezembre dele" eoin 2eltersiçõeSpossericememe
jetroduiridee,:'
perigigfoRnico. Ag pesseasjuildicas sideitee.ao • diepiefti Mos *r fieSet.
excluídas do pagamentocoetribuição sociarsobredbittniuneem,,inisimfda, 'net ,
is desta Lei Complementar
..
• .
Art. lá. Sem prejuízo do disposta- nelegisiação. ~Mor. diAiláttuidedi
financeiras, is sociedades mentoras e disrcibuidores de titulei -• VeloressnObiliárico.m.
sociedades de investimento e as d e ariendarisente nieiCantiVos &gemei. do Statem.Financeiro da Hábiteção,, as bobas de Valores, de mercadorias, de finurce.e-MatiteirMei
assemelhadas, e -seus. associados, á ás , empresas adMinistradoras de cartões.. de. atilho
.
fornecerão
i-Receita.Fediral, Mis tennesestabeleeideis :pelcÁMinistiodeEceisomil. Fuma . •
•4.1;;;;I:::'?..ruf.,. infoimaPM. .909.4:00:.09re99 n.i8M99 dizrespectIvas,
.9.19i9t.r.M498.119
.
ao.nome•C filiaçáo;ao.enderego e aonúMerodebten~lecliense
.
noledailso tissRelces
Físicas . CpF ou aciCadistro Creial:de CuouribuinieS COC.
.
1.1 . Às informaçõescembidas noir seinen desM enfie &Mictem
^ o died900
7° do art. 38 da Lei n. 4.595; de,31•0.4Meediro de 1964.
2. As in^formeções demi, pita O :caiar dedeartigo serão prestadora imnif
das relações de tisnar ios consumes doe registros relativokeea^no-calerideriede199.2.
*3° A aio-observáncia. do disposto nesse artigo sujeitará o ., 'refratar,.
independentemente de outraSpenalidades .edministrasivak. à multa equivalente a Meta •
cinco unidades deinikse referidas no art. pr deita Lei CompleMentar, por usattio emitida
Art. 13. 'Rita . LeiCemplementar.entra .em Vigor :ia datado Ma ,publicação,
produzindo-efeitos a panir do.prfinciro, dia doMe g segumte arioneventa.diii.posteriores
eguela pobikação.: mantidos, até•essa data, o Decreto-Lei n9 1.990, de 25 de elido.* 1902.
alterações Posteriores .a 'ali:quota furada:O ari.11.da Lei te. 8,114. de 18 de dezeitibre de
1990.
Art. Ie. Reveggse o-art. 2. do Decreto-Lei .n. 326, cie ide meio de 196:1 dentais disposições em condido..
República.

Brddlia, 30-de dexembio de 1991, 179. da. Indepeadgestig
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