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É permitida a suspensão da exigibilidade da Contribuição
para o PIS/Pasep incidente sobre a receita bruta nas operações de
revenda no atacado no mercado interno de preparações classificadas
no código 2309.90 da NCM, dos tipos utilizados na alimentação de
animais vivos classificados nas posições 01.03 e 01.05 da NCM,
atendidas as condições previstas na legislação.
Dispositivos Legais: Lei nº 12.350, de 2010, art. 54; IN RFB
nº 1.157, de 2011, arts. 2º e 4º.
FERNANDO MOMBELLI
Coordenador-Geral Da Cosit
SOLUÇÃO DE CONSULTA Nº 180, DE 28 DE SETEMBRO DE 2018
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA
FONTE - IRRF
EMENTA: RENDIMENTOS DE RESIDENTE OU
DOMICILIADO NO EXTERIOR. ROYALTIES. CONVENÇÃO
PARA EVITAR A DUPLA TRIBUTAÇÃO DA RENDA BRASILFRANÇA.
As remessas realizadas ao exterior a título de royalties pelo
direito de uso de marca e know-how enquadram-se no artigo XII da
Convenção com a França para Evitar a Dupla Tributação e Prevenir
a Evasão Fiscal em Matéria de Imposto sobre o Rendimento,
promulgada pelo Decreto nº 70.506, de 1972, sujeitando-se à
tributação do IRRF à alíquota de 15%.
Dispositivos Legais: Convenção com a França para Evitar a
Dupla Tributação, promulgada pelo Decreto nº 70.506, de 1972,
artigo XII; Decreto nº 3.000, de 1999 (Regulamento do Imposto de
Renda - RIR/1999), art. 710.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO
DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE
EMENTA: REMESSA AO EXTERIOR. ROYALTIES.
REMUNERAÇÃO PELO DIREITO DE USO DE MARCA.
As remessas ao exterior a título de contraprestação pela
exploração de direitos por não residente no País, em que se
prepondera o direito de uso de marca, estão sujeitas à incidência da
Cide-remessas, sendo o contribuinte aquele que efetua o seu
pagamento ao exterior.
Dispositivos Legais: Lei nº 10.168, de 2000, art. 2º, § 2º;
Decreto nº 4.195, de 2002, art. 10.
FERNANDO MOMBELLI
Coordenador-Geral Da Cosit
SOLUÇÃO DE CONSULTA Nº 184,DE 28 DE SETEMBRO DE 2018
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA
FONTE - IRRF
EMENTA: RENDIMENTOS DE RESIDENTE OU
DOMICILIADO NO EXTERIOR. TAXA ANUAL DE FILIAÇÃO À
ASSOCIAÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS. CONVENÇÃO PARA
EVITAR A DUPLA TRIBUTAÇÃO DA RENDA BRASILFRANÇA.
As remessas realizadas à associação sem fins lucrativos,
residente na França, a título de taxa de anual de filiação sofrerão a
incidência do IRRF à alíquota de 15%.
Embora a Convenção Brasil-França seja aplicável, este
instrumento não contempla regra distributiva de competência que
comporte taxa de anuidade remetida à associação sem fins lucrativos
residente na França. Não há, nesta convenção, regra distributiva para
"outros rendimentos" (art. 21 da CM da OCDE e da ONU). Com
isso, a Convenção Brasil-França não impede que o Estado da Fonte,
no caso o Brasil, exerça o seu poder de tributar.
O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, no momento
do pagamento, crédito, entrega, emprego ou da remessa ao exterior. O
sujeito passivo da obrigação tributária será a fonte pagadora. Quando
ela assumir o ônus do imposto devido pelo beneficiário, a
importância paga, creditada, empregada, remetida ou entregue será
considerada líquida, cabendo o reajustamento do respectivo
rendimento bruto, sobre o qual recairá o imposto.
Dispositivos Legais: Convenção com a França para Evitar a
Dupla Tributação, promulgada pelo Decreto nº 70.506, de 1972, arts.
1º, 3º, 4º, 7º; Decreto nº 3.000, de 1999 (Regulamento do Imposto de
Renda - RIR/1999), art. 685, 713, 725; Instrução Normativa RFB nº
1.234, de 11 de janeiro de 2012, art. 35; Parecer Normativo CST nº
105, de 03 de junho de 1974.
FERNANDO MOMBELLI
Coordenador-Geral Da Cosit
SOLUÇÃO DE CONSULTA Nº 170, DE 26 DE SETEMBRO DE 2018
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
EMENTA: ALÍQUOTA ZERO. SOFTWARE DE LEITOR
DE TELA. PESSOAS COM DEFICIÊNCIA VISUAL.
INAPLICABILIDADE A APARELHOS DE SISTEMAS DE
SEGURANÇAS.
As reduções a zero das alíquotas da Contribuição para o
PIS/Pasep-Importação e da Contribuição para o PIS/Pasep
estabelecidas respectivamente pelo art. 8º, § 12, inciso XXXV, e
pelo art. 28, inciso XXXIII, da Lei nº 10.865, de 2004, não se
aplicam a programa (software) de conversão de texto em voz
sintetizada que integra aparelhos de sistemas de segurança com
elementos de controle de acesso.
Dispositivos Legais: art. 8º, § 12, inciso XXXV, e art. 28,
inciso XXXIII, da Lei nº 10.865, de 2004.
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS

1
EMENTA: ALÍQUOTA ZERO. SOFTWARE DE LEITOR
DE TELA. PESSOAS COM DEFICIÊNCIA VISUAL.
INAPLICABILIDADE A APARELHOS DE SISTEMAS DE
SEGURANÇAS.
As reduções a zero das alíquotas da Cofins-Importação e
da Cofins estabelecidas respectivamente pelo art. 8º, § 12, inciso
XXXV, e pelo art. 28, inciso XXXIII, da Lei nº 10.865, de 2004,
não se aplicam a programa (software) de conversão de texto em
voz sintetizada que integra aparelhos de sistemas de segurança com
elementos de controle de acesso.
Dispositivos Legais: art. 8º, § 12, inciso XXXV, e art. 28,
inciso XXXIII, da Lei nº 10.865, de 2004.
FERNANDO MOMBELLI
Coordenador-Geral da Cosit
SOLUÇÃO DE CONSULTA Nº 178, DE 27 DE SETEMBRO DE 2018
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
EMENTA: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP.
SUSPENSÃO.
MILHO
IN
NATURA.
PREPARAÇÕES
ALIMENTARES PARA ANIMAIS.
Desde que atendidos os demais requisitos da legislação de
regência, fazem jus à suspensão da Contribuição para o PIS/Pasep
prevista na Instrução Normativa SRF nº 660, de 2006, as receitas
auferidas por cerealista em decorrência da venda de milho in
natura classificado no código 1005.90.10 da NCM para ser
utilizado por pessoa jurídica tributada pelo lucro real na fabricação
de ração classificada no código 2309.10.00 da NCM, destinada à
alimentação de cães e gatos;
Desde que atendidos os demais requisitos da legislação de
regência, fazem jus à suspensão da Contribuição para o PIS/Pasep
prevista na Instrução Normativa RFB nº 1.157, de 2011, as receitas
decorrentes da venda de milho in natura classificado no código
1005.90.10 da NCM, por atacado e no mercado interno, para ser
utilizado pela pessoa jurídica adquirente como insumo na produção
de preparações classificadas no código 2309.90 da NCM destinadas
à alimentação de animais vivos classificados nas posições 0103 e
0105 da NCM (suínos e aves);
Desde que atendidos os demais requisitos da legislação de
regência, fazem jus à suspensão da Contribuição para o PIS/Pasep
prevista na Instrução Normativa RFB nº 1.157, de 2011, as receitas
decorrentes da venda de milho in natura classificado no código
1005.90.10 da NCM, por atacado e no mercado interno, para ser
utilizado pela pessoa física adquirente na alimentação de animais
vivos classificados nas posições 0103 e 0105 da NCM (suínos e
aves);
Não fazem jus à suspensão da Contribuição para o
PIS/Pasep as receitas auferidas por cerealista em decorrência da
venda de milho in natura classificado no código 1005.90.10 da
NCM para ser utilizado na alimentação de bovinos vivos (posição
0102 da NCM);
Não fazem jus à suspensão da Contribuição para o
PIS/Pasep as receitas decorrentes da venda de milho in natura
classificado no código 1005.90.10 da NCM, por atacado e no
mercado interno, para ser utilizado pela pessoa jurídica adquirente
como insumo na produção de preparações classificadas no código
2309.90 da NCM destinadas à alimentação de cães e gatos (código
0106.00.00), bovinos vivos (posição 0102), peixes vivos (posição
0301), ovinos vivos (posição 0104) ou caprinos vivos (posição
0104);
Não fazem jus à suspensão da Contribuição para o
PIS/Pasep as receitas auferidas por cerealista em decorrência da
venda de milho in natura classificado no código 1005.90.10 da
NCM para ser utilizado pela pessoa jurídica adquirente na
alimentação de animais vivos classificados nas posições 0103 e
0105 da NCM (suínos e aves).
Dispositivos Legais: CTN, art. 111, I; IN RFB nº 1.157,
de 2011, 2º ao 4º; IN RFB nº 660, de 2006, arts. 1º ao 6º.
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS
EMENTA: COFINS. SUSPENSÃO. MILHO IN NATURA.
PREPARAÇÕES ALIMENTARES PARA ANIMAIS.
Desde que atendidos os demais requisitos da legislação de
regência, fazem jus à suspensão da Cofins prevista na Instrução
Normativa SRF nº 660, de 2006, as receitas auferidas por cerealista
em decorrência da venda de milho in natura classificado no código
1005.90.10 da NCM para ser utilizado por pessoa jurídica tributada
pelo lucro real na fabricação de ração classificada no código
2309.10.00 da NCM, destinada à alimentação de cães e gatos.
Desde que atendidos os demais requisitos da legislação de
regência, fazem jus à suspensão da Cofins prevista na Instrução
Normativa RFB nº 1.157, de 2011, as receitas decorrentes da venda
de milho in natura classificado no código 1005.90.10 da NCM, por
atacado e no mercado interno, para ser utilizado pela pessoa
jurídica adquirente como insumo na produção de preparações
classificadas no código 2309.90 da NCM destinadas à alimentação
de animais vivos classificados nas posições 0103 e 0105 da NCM
(suínos e aves);
Desde que atendidos os demais requisitos da legislação de
regência, fazem jus à suspensão da Cofins prevista na Instrução
Normativa RFB nº 1.157, de 2011, as receitas decorrentes da venda
de milho in natura classificado no código 1005.90.10 da NCM, por
atacado e no mercado interno, para ser utilizado pela pessoa física
adquirente na alimentação de animais vivos classificados nas
posições 0103 e 0105 da NCM (suínos e aves).
Não fazem jus à suspensão da Cofins as receitas auferidas
por cerealista em decorrência da venda de milho in natura
classificado no código 1005.90.10 da NCM para ser utilizado na
alimentação de bovinos vivos (posição 0102 da NCM).
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Não fazem jus à suspensão da Cofins as receitas
decorrentes da venda de milho in natura classificado no código
1005.90.10 da NCM, por atacado e no mercado interno, para ser
utilizado pela pessoa jurídica adquirente como insumo na produção
de preparações classificadas no código 2309.90 da NCM destinadas
à alimentação de cães e gatos (código 0106.00.00), bovinos vivos
(posição 0102), peixes vivos (posição 0301), ovinos vivos (posição
0104) ou caprinos vivos (posição 0104);
Não fazem jus à suspensão da Contribuição para o
PIS/Pasep e da Cofins as receitas auferidas por cerealista em
decorrência da venda de milho in natura classificado no código
1005.90.10 da NCM para ser utilizado pela pessoa jurídica
adquirente na alimentação de animais vivos classificados nas
posições 0103 e 0105 da NCM (suínos e aves).
Dispositivos Legais: CTN, art. 111, I; IN RFB nº 1.157,
de 2011, 2º ao 4º; IN RFB nº 660, de 2006, arts. 1º ao 6º.
ASSUNTO:
NORMAS
DE
ADMINISTRAÇÃO
TRIBUTÁRIA
EMENTA: CONSULTA. INEFICÁCIA PARCIAL.
É ineficaz a parte da consulta que não preenche os
requisitos de admissibilidade.
Dispositivos Legais: Instrução Normativa RFB nº 1.396,
de 2013, art. 18, I.
FERNANDO MOMBELLI
Coordenador-Geral da Cosit
SOLUÇÃO DE CONSULTA Nº 182, DE 28 DE SETEMBRO DE 2018
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
EMENTA: TRIBUTAÇÃO CONCENTRADA. REVENDA
DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS. ALÍQUOTA ZERO.
Sujeita-se à incidência da Contribuição para o PIS/Pasep
com alíquota zero (art. 2º da Lei nº 10.147, de 2000) a receita
bruta decorrente da revenda de produtos farmacêuticos cuja
classificação na Tipi consta da alínea "a" do inciso I do art. 1º da
Lei nº 10.147, de 2000, adquiridos no mercado interno, ainda que
auferida por pessoa jurídica que industrialize ou importe produtos
de mesma classificação na Tipi, pois houve a cobrança concentrada
da contribuição quando da aquisição para revenda.
Dispositivos Legais: Lei nº 10.147, de 2000, art. 1º, I, "a".
Lei nº 10.833, de 2003, art. 25. Decreto nº 7.212, de 15 de junho
de 2010, art. 4º (Regulamento do Imposto sobre Produtos
Industrializados - RIPI).
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS
EMENTA: TRIBUTAÇÃO CONCENTRADA. REVENDA
DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS. ALÍQUOTA ZERO.
Sujeita-se à incidência da Cofins com alíquota zero (art. 2º
da Lei nº 10.147, de 2000) a receita bruta decorrente da revenda
de produtos farmacêuticos cuja classificação na Tipi consta da
alínea "a" do inciso I do art. 1º da Lei nº 10.147, de 2000,
adquiridos no mercado interno, ainda que auferida por pessoa
jurídica que industrialize ou importe produtos de mesma
classificação na Tipi, pois houve a cobrança concentrada da
contribuição quando da aquisição para revenda.
Dispositivos Legais: Lei nº 10.147, de 2000, arts. 1º, I, "a"
e 2º. Lei nº 10.833, de 2003, art. 25. Decreto nº 7.212, de 15 de
junho de 2010, art. 4º (Regulamento do Imposto sobre Produtos
Industrializados - RIPI).
FERNANDO MOMBELLI
Coordenador-Geral da Cosit
SOLUÇÃO DE CONSULTA Nº 183, DE 28 DE SETEMBRO DE 2018
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
EMENTA: CRÉDITOS DA NÃO CUMULATIVIDADE.
FRETE NA OPERAÇÃO DE VENDA. PRODUTOS SUJEITOS A
TRIBUTAÇÃO
CONCENTRADA.
PRODUTOS
CONTEMPLADOS POR SUSPENSÃO, ISENÇÃO, ALÍQUOTA
ZERO OU NÃO INCIDÊNCIA.
No regime de apuração não cumulativa da Contribuição
para o PIS/Pasep:
a) em regra, é possível apurar créditos em relação aos
gastos com frete na operação de venda, desde que suportados pelo
vendedor e se refiram a mercadorias adquiridas para revenda ou a
venda de mercadorias produzidas ou fabricadas pela própria pessoa
jurídica vendedora;
b) é vedada a apuração de créditos em relação a frete na
operação de revenda de produtos sujeitos à tributação concentrada,
exceto no caso em que pessoa jurídica produtora ou fabricante
desses produtos os adquire para revenda de outra pessoa jurídica
importadora, produtora ou fabricante desses mesmos produtos;
c) é permitida a apuração de créditos em relação a frete na
operação de venda de produtos beneficiados com suspensão,
isenção, alíquota zero ou não incidência das contribuições, desde
que o ônus seja suportado pelo vendedor e que a alíquota zero não
se refira à revenda de produtos sujeitos à tributação concentrada ou
à substituição tributária.
Dispositivos Legais: Lei nº 10.833, de 2003, art. 2 º, art.
3º, I, II e IX, com redação dada pela Lei nº 11.787, de 2008, e art.
15, II, com redação dada pela Lei nº 11.051, de 2004; e Lei nº
11.727, de 2008, art. 24.
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS
EMENTA: CRÉDITOS DA NÃO CUMULATIVIDADE.
FRETE NA OPERAÇÃO DE VENDA. PRODUTOS SUJEITOS A
TRIBUTAÇÃO
CONCENTRADA.
PRODUTOS
CONTEMPLADOS POR SUSPENSÃO, ISENÇÃO, ALÍQUOTA
ZERO OU NÃO INCIDÊNCIA.
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