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SOLUÇÃO DE CONSULTA VINCULADA Nº 9.015, DE 8 DE JUNHO DE 2019

SOLUÇÃO DE CONSULTA VINCULADA À SOLUÇÃO DE DIVERGÊNCIA COSIT Nº 3,
DE 31 DE MAIO DE 2019.
Dispositivos Legais: Lei nº 9.249, de 1995, art. 15, caput e § 1º, III, "a", e §
2º; Lei nº 9.430, de 1996, art. 25, I; Lei nº 10.406, de 2002 (Código Civil), art. 966 e 982;
Lei nº 11.727, de 2008, arts. 29 e 41, VI; Instrução Normativa RFB nº 1.234, de 2012,
arts. 30, 31 e 38, II; Instrução Normativa RFB nº 1.396, de 2013, art. 9º; Instrução
Normativa RFB nº 1.700, de 2017, art. 33, § 1º, II, "a", §§ 3º e 4º, art. 215, § 2º;
Resolução RDC Anvisa nº 50, de 2002.
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
RESULTADO PRESUMIDO. SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS. PERCENTUAL DE
PRESUNÇÃO.
Aplica-se o percentual de presunção de 32% sobre a receita bruta dos
serviços odontológicos em geral para fins de composição da base de cálculo da CSLL
apurada na forma do resultado presumido.
A partir de 1º de janeiro de 2009, para efeito de determinação da base de
cálculo da CSLL devida pela pessoa jurídica tributada com base no resultado presumido,
aplica-se o percentual de 12% sobre a receita bruta decorrente da prestação de serviços
de auxílio diagnóstico e terapia listados na "Atribuição 4: Prestação de Atendimento de
Apoio ao Diagnóstico e Terapia" da Resolução RDC Anvisa nº 50, de 21 de fevereiro de
2002, mesmo que executadas no âmbito das atividades odontológicas e desde que as
receitas sejam segregadas entre si. Também é condição para a aplicação desse
percentual de presunção de 12% que as prestadoras dos serviços sejam organizadas sob
a forma de sociedade empresária (de direito e de fato) e atendam às normas da Agência
Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).
Aplica-se o percentual de presunção de 32% sobre a receita bruta decorrente
da prestação de serviços de auxílio diagnóstico e terapia aos serviços prestados com a
utilização de ambiente de terceiros.
SOLUÇÃO DE CONSULTA VINCULADA À SOLUÇÃO DE DIVERGÊNCIA COSIT Nº 3,
DE 31 DE MAIO DE 2019.
Dispositivos Legais: Lei nº 9.249, de 1995, art. 15, § 1º, III, "a", § 2º, e art.
20, caput; Lei nº 9.430, de 1996, art. 29, I; Lei nº 10.406, de 2002 (Código Civil), art. 966
e 982; Lei nº 11.727, de 2008, arts. 29 e 41, VI; Instrução Normativa RFB nº 1.234, de
2012, arts. 30, 31 e 38, II; Instrução Normativa RFB nº 1.396, de 2013, art. 9º; Instrução
Normativa RFB nº 1.700, de 2017, art. 33, § 1º, II, "a", §§ 3º e 4º, art. 34, § 2º, art. 215,
§§ 1º e 2º; Resolução RDC Anvisa nº 50, de 2002.

Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. RETENÇÃO. OBRIGATORIEDADE.
O órgão responsável pelo pagamento do precatório ou requisição de pequeno
valor (RPV), referente aos honorários contratuais devidos a advogado (pessoa física),
deve reter o imposto sobre a renda incidente sobre o valor pago ou creditado, e, no
caso de haver mais de um recebimento no mês, fica dispensada a soma dos rendimentos
para fins de aplicação da alíquota correspondente.
SOLUÇÃO DE CONSULTA VINCULADA À SOLUÇÃO DE CONSULTA COSIT Nº 61,
DE 20 DE JANEIRO DE 2017.
Dispositivos Legais: Decreto nº 9.580, de 22 de novembro de 2018 Regulamento do Imposto sobre a Renda (RIR/2018), art. 38, I e art. 776, § 1º, II.
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SOLUÇÃO DE CONSULTA VINCULADA Nº 9.016, DE 27 DE AGOSTO DE 2019
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
LUCRO PRESUMIDO. SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS. PERCENTUAL DE
PRESUNÇÃO DE LUCRO.
Aplica-se o percentual de presunção de 32% sobre a receita bruta dos
serviços odontológicos em geral para fins de composição da base de cálculo do IRPJ
apurado na forma do Lucro Presumido.
A partir de 1º de janeiro de 2009, para efeito de determinação da base de
cálculo do IRPJ devido pela pessoa jurídica tributada com base no lucro presumido,
aplica-se o percentual de 8% sobre a receita bruta decorrente da prestação de serviços
de auxílio diagnóstico e terapia listados na "Atribuição 4: Prestação de Atendimento de
Apoio ao Diagnóstico e Terapia" da Resolução RDC Anvisa nº 50, de 21 de fevereiro de
2002, mesmo que executadas no âmbito das atividades odontológicas e desde que as
receitas sejam segregadas entre si. Também é condição para a aplicação desse
percentual de presunção de 8% que as prestadoras dos serviços sejam organizadas sob
a forma de sociedade empresária (de direito e de fato) e atendam às normas da Agência
Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).
Aplica-se o percentual de presunção de 32% sobre a receita bruta decorrente
da prestação de serviços de auxílio diagnóstico e terapia aos serviços prestados com a
utilização de ambiente de terceiros.
SOLUÇÃO DE CONSULTA VINCULADA À SOLUÇÃO DE DIVERGÊNCIA COSIT Nº 3,
DE 31 DE MAIO DE 2019.
Dispositivos Legais: Lei nº 9.249, de 1995, art. 15, caput e § 1º, III, "a", e §
2º; Lei nº 9.430, de 1996, art. 25, I; Lei nº 10.406, de 2002 (Código Civil), art. 966 e 982;
Lei nº 11.727, de 2008, arts. 29 e 41, VI; Instrução Normativa RFB nº 1.234, de 2012,
arts. 30, 31 e 38, II; Instrução Normativa RFB nº 1.396, de 2013, art. 9º; Instrução
Normativa RFB nº 1.700, de 2017, art. 33, § 1º, II, "a", §§ 3º e 4º, art. 215, § 2º;
Resolução RDC Anvisa nº 50, de 2002.
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
RESULTADO PRESUMIDO. SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS. PERCENTUAL DE
PRESUNÇÃO.
Aplica-se o percentual de presunção de 32% sobre a receita bruta dos
serviços odontológicos em geral para fins de composição da base de cálculo da CSLL
apurada na forma do resultado presumido.
A partir de 1º de janeiro de 2009, para efeito de determinação da base de
cálculo da CSLL devida pela pessoa jurídica tributada com base no resultado presumido,
aplica-se o percentual de 12% sobre a receita bruta decorrente da prestação de serviços
de auxílio diagnóstico e terapia listados na "Atribuição 4: Prestação de Atendimento de
Apoio ao Diagnóstico e Terapia" da Resolução RDC Anvisa nº 50, de 21 de fevereiro de
2002, mesmo que executadas no âmbito das atividades odontológicas e desde que as
receitas sejam segregadas entre si. Também é condição para a aplicação desse
percentual de presunção de 12% que as prestadoras dos serviços sejam organizadas sob
a forma de sociedade empresária (de direito e de fato) e atendam às normas da Agência
Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).
Aplica-se o percentual de presunção de 32% sobre a receita bruta decorrente
da prestação de serviços de auxílio diagnóstico e terapia aos serviços prestados com a
utilização de ambiente de terceiros.
SOLUÇÃO DE CONSULTA VINCULADA À SOLUÇÃO DE DIVERGÊNCIA COSIT Nº 3,
DE 31 DE MAIO DE 2019.
Dispositivos Legais: Lei nº 9.249, de 1995, art. 15, § 1º, III, "a", § 2º, e art.
20, caput; Lei nº 9.430, de 1996, art. 29, I; Lei nº 10.406, de 2002 (Código Civil), art. 966
e 982; Lei nº 11.727, de 2008, arts. 29 e 41, VI; Instrução Normativa RFB nº 1.234, de
2012, arts. 30, 31 e 38, II; Instrução Normativa RFB nº 1.396, de 2013, art. 9º; Instrução
Normativa RFB nº 1.700, de 2017, art. 33, § 1º, II, "a", §§ 3º e 4º, art. 34, § 2º, art. 215,
§§ 1º e 2º; Resolução RDC Anvisa nº 50, de 2002.
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SUBSECRETARIA-GERAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA
COORDENAÇÃO-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA
ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO Nº 2, DE 10 DE JANEIRO DE 2020
Define situações para a recepção automática da declaração
de Trânsito Aduaneiro, os documentos mínimos por tipo de
declaração e as hipóteses e os procedimentos para
apresentação de documentos em papel.
O COORDENADOR-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA, no uso das
atribuições que lhe conferem o art. 140 e o inciso II do art. 334, do Regimento Interno
da Secretaria da Receita Federal do Brasil, aprovado pela Portaria MF nº 430, de 9 de
outubro de 2017, e tendo em vista o disposto nos incisos X, XI e XII do art. 81 da
Instrução Normativa SRF nº 248, de 25 de novembro de 2002, com a redação dada
pela Instrução Normativa RFB nº 1741, de 22 de setembro de 2017, declara:
Art. 1º As situações para a recepção automática dos documentos instrutivos
da declaração de Trânsito Aduaneiro, os documentos mínimos necessários por tipo de
declaração e as hipóteses e procedimentos para a apresentação de documentos em
papel ficam disciplinados por este ato.
Art. 2º A etapa de recepção de Trânsito Aduaneiro será automática, a partir
do dia 17 de fevereiro de 2020, no caso de:
I - a carga tenha chegado ao País por meio do modal de transporte
aquaviário; e
II - os documentos instrutivos da declaração de trânsito tiverem sido
disponibilizados à RFB na forma de arquivos digitais ou digitalizados, por meio da
funcionalidade "Anexação de Documentos Digitalizados" do Portal Único de Comércio
Exterior (Pucomex).
Parágrafo único. O conjunto mínimo de documentos por tipo de declaração
encontra-se definido no Anexo Único do presente ADE.
Art. 3º O beneficiário de MIC-DTA, quando for transportador estrangeiro
não regular, deverá apresentar na unidade de origem do trânsito o extrato da
declaração, impresso por meio do Siscomex Trânsito, instruído com:
I - cópia legível do conhecimento de transporte internacional, inclusive dos
conhecimentos agregados, se for o caso;
II - cópia legível da fatura comercial;
III - termo de liberação, em se tratando de mercadoria sujeita a controle de
outros órgãos; e
IV - via própria do MIC-DTA.
§ 1º Os documentos e as cópias elencados neste artigo deverão ser
assinados e datados, sobre carimbo, pelo beneficiário.
§ 2º É vedada a recepção dos documentos em papel, relacionados neste
artigo, quando:
I - o extrato da declaração estiver incompleto, ilegível ou rasurado; ou
II - a documentação estiver incompleta, ilegível ou rasurada.
Art. 4º A unidade de origem informará no sistema a recepção dos
documentos recebidos em papel.
§ 1º Os documentos apresentados serão mantidos pela unidade de origem
até a conclusão do trânsito no sistema ou do procedimento instaurado visando à
execução do Termo de Responsabilidade para Trânsito Aduaneiro (TRTA).
§ 2º No caso de instauração de procedimento visando à apuração do
crédito tributário em virtude da falta ou avaria no trânsito, os documentos serão,
quando necessário, encaminhados à unidade de destino.
§ 3º Concluído o trânsito no sistema, ou findo o procedimento a que se
refere o § 1º, os documentos ficarão à disposição do interessado pelo prazo de dez
dias, após o que serão destruídos.
§ 4º O beneficiário do regime manterá em seu poder, pelo prazo previsto
na legislação, cópia dos documentos que instruíram a declaração.
Art. 5º Este Ato Declaratório Executivo entra em vigor na data de sua
publicação no Diário Oficial da União.
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SOLUÇÃO DE CONSULTA VINCULADA Nº 9.017, DE 27 DE AGOSTO DE 2019
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
LUCRO PRESUMIDO. SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS. PERCENTUAL DE PRESUNÇÃO DE LUCRO.
Aplica-se o percentual de presunção de 32% sobre a receita bruta dos
serviços odontológicos em geral para fins de composição da base de cálculo do IRPJ
apurado na forma do Lucro Presumido.
A partir de 1º de janeiro de 2009, para efeito de determinação da base de
cálculo do IRPJ devido pela pessoa jurídica tributada com base no lucro presumido,
aplica-se o percentual de 8% sobre a receita bruta decorrente da prestação de serviços
de auxílio diagnóstico e terapia listados na "Atribuição 4: Prestação de Atendimento de
Apoio ao Diagnóstico e Terapia" da Resolução RDC Anvisa nº 50, de 21 de fevereiro de
2002, mesmo que executadas no âmbito das atividades odontológicas e desde que as
receitas sejam segregadas entre si. Também é condição para a aplicação desse
percentual de presunção de 8% que as prestadoras dos serviços sejam organizadas sob
a forma de sociedade empresária (de direito e de fato) e atendam às normas da Agência
Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).
Aplica-se o percentual de presunção de 32% sobre a receita bruta decorrente
da prestação de serviços de auxílio diagnóstico e terapia aos serviços prestados com a
utilização de ambiente de terceiros.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico
http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo código 05152020011600030
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Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001,
que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

