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SOLUÇÃO DE CONSULTA Nº 99.013, DE 28 DE SETEMBRO DE 2020

Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
NÃO CUMULATIVIDADE. RECURSOS DO AFRMM. EMPRESA BRASILEIRA DE
NAVEGAÇÃO.
A destinação de recursos do Adicional ao Frete para a Renovação da Marinha
Mercante (AFRMM) a uma empresa brasileira de navegação, para utilização nos termos
do art. 19, inciso I, da Lei nº 10.893, de 2004, caracteriza-se como espécie de subvenção
governamental; tal subvenção, no entanto, não pode ser classificada genericamente como
subvenção para investimento, devendo-se verificar em cada situação específica de
utilização do recurso se foram observadas todas as condições para que haja o
enquadramento nesse tipo especial de subvenção.
Os recursos do AFRMM destinados a uma empresa brasileira de navegação,
nas hipóteses em que possam ser classificados como subvenção para investimento, não
integrarão a base de cálculo da Cofins, no regime de apuração não cumulativa. Caso se
enquadrem como subvenção corrente, para custeio ou operação, os valores recebidos
devem ser acrescidos à base de cálculo da referida contribuição, em seu regime não
cumulativo.
SOLUÇÃO DE CONSULTA PARCIALMENTE VINCULADA À SOLUÇÃO DE CONSULTA
COSIT Nº 365, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2014, PUBLICADA NO D.O.U. DE 12 DE JANEIRO
DE 2015.
Dispositivos Legais: Lei nº 12.973/2014, arts. 30 e 55; Lei nº 10.893/2004, arts.
1º, 3º, 17, 19 e 26; Lei nº 10.833/2003, arts. 1º, § 3º, inciso IX, e 10, inciso II; PN CST
nº 112/1978.

Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
LUCRO PRESUMIDO. SERVIÇOS HOSPITALARES. PERCENTUAL DE PRESUNÇÃO.
Para fins de aplicação do percentual de presunção de 8% (oito por cento), a ser
aplicado sobre a receita bruta auferida no período de apuração pela pessoa jurídica, com
vistas à determinação da base de cálculo do imposto, consideram-se serviços hospitalares
aqueles que se vinculam às atividades desenvolvidas pelos hospitais, voltados diretamente
à promoção da saúde, prestados pelos estabelecimentos assistenciais de saúde que
desenvolvem as atividades previstas nas atribuições 1 a 4 da RDC Anvisa nº 50, de 2002.
Desse conceito estão excluídas as simples consultas médicas, que não se identificam com
as atividades prestadas no âmbito hospitalar, mas nos consultórios médicos.
Para fazer jus ao percentual de presunção referido, a prestadora dos serviços
hospitalares deve, ainda, estar organizada, de fato e de direito, como sociedade
empresária e atender às normas da Anvisa. Caso contrário, a receita bruta advinda da
prestação dos serviços, ainda que caracterizados como hospitalares, estará sujeita ao
percentual de presunção de 32% (trinta e dois por cento).
SOLUÇÃO DE CONSULTA VINCULADA À SOLUÇÃO DE CONSULTA COSIT - Nº 36,
DE 19 DE ABRIL DE 2016
Dispositivos Legais: Lei nº 9.249, de 1995, art. 15, caput e §§ 1º, III, "a" e 2º;
IN RFB nº 1.234, de 2012, art. 30 (com redação dada pela IN RFB nº 1.540, de 2015); Nota
Explicativa PGFN/CRJ nº 1.114, de 2012, Anexo, item 52.
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
LUCRO PRESUMIDO. SERVIÇOS HOSPITALARES. PERCENTUAL DE PRESUNÇÃO.
Para fins de aplicação do percentual de presunção de 12% (doze por cento), a
ser aplicado sobre a receita bruta auferida no período de apuração pela pessoa jurídica,
com vistas à determinação da base de cálculo da contribuição, consideram-se serviços
hospitalares aqueles que se vinculam às atividades desenvolvidas pelos hospitais, voltados
diretamente à promoção da saúde, prestados pelos estabelecimentos assistenciais de
saúde que desenvolvem as atividades previstas nas atribuições 1 a 4 da RDC Anvisa nº 50,
de 2002. Desse conceito estão excluídas as simples consultas médicas, que não se
identificam com as atividades prestadas no âmbito hospitalar, mas nos consultórios
médicos.
Para fazer jus ao percentual de presunção referido, a prestadora dos serviços
hospitalares deve, ainda, estar organizada, de fato e de direito, como sociedade
empresária e atender às normas da Anvisa. Caso contrário, a receita bruta advinda da
prestação dos serviços, ainda que caracterizados como hospitalares, estará sujeita ao
percentual de presunção de 32% (trinta e dois por cento).
SOLUÇÃO DE CONSULTA VINCULADA À SOLUÇÃO DE CONSULTA COSIT - Nº 36,
DE 19 DE ABRIL DE 2016
Dispositivos Legais: Lei nº 9.249, de 1995, art. 15, caput e §§ 1º, III, "a" e 2º,
e art. 20; IN RFB nº 1.234, de 2012, art. 30 (com redação dada pela IN RFB nº 1.540, de
2015); Nota Explicativa PGFN/CRJ nº 1.114, de 2012, Anexo, item 52.
REFORMA A SOLUÇÃO DE CONSULTA VINCULADA Nº 7.040 - SRRF07/DISIT, DE
14 DE NOVEMBRO DE 2018.

FERNANDO MOMBELLI
Coordenador-Geral
SOLUÇÃO DE CONSULTA Nº 109, DE 28 DE SETEMBRO DE 2020
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
LUCRO PRESUMIDO. PERDÃO DE DÍVIDA. RECUPERAÇÃO DE DESPESA OU
CUSTO. ADIÇÃO CONDICIONADA.
Os valores correspondentes a custos e despesas, sejam de variação cambial,
sejam de baixa de estoque, recuperados em função de perdão parcial de saldo de dívida
devem ser adicionados à base de cálculo do lucro presumido para fins de apuração do IRPJ
no montante em que foram recuperados (perdoados), exceto se:
1) o contribuinte não tiver deduzido tais valores em período anterior no qual
tenha se submetido à sistemática do lucro real; ou
2) esses valores se refiram a período no qual tenha se submetido ao lucro
presumido ou arbitrado.
Dispositivos Legais: Lei nº 9.430, de 1996, art. 25, I e II, e art. 53; Instrução
Normativa RFB nº 1.700, de 2017, art. 215, § 3º, IV.
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
LUCRO PRESUMIDO. PERDÃO DE DÍVIDA. RECUPERAÇÃO DE DESPESA/CUSTO.
ADIÇÃO CONDICIONADA.
Os valores correspondentes a custos e despesas, sejam de variação cambial,
sejam de baixa de estoque, recuperados em função de perdão parcial de saldo de dívida
devem ser adicionados à base de cálculo do resultado presumido para fins de apuração da
CSLL no montante em que foram recuperados (perdoados), exceto se:
1) o contribuinte não tiver deduzido tais valores em período anterior no qual
tenha se submetido à sistemática do lucro real; ou
2) esses valores se refiram a período no qual tenha se submetido ao lucro
presumido ou arbitrado.
Dispositivos Legais: Lei nº 9.430, de 1996, art. 29, I e II, e art. 53; Instrução
Normativa RFB nº 1.700, de 2017, art. 215, § 3º, IV.
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
REGIME
CUMULATIVO.
PERDÃO
DE
DÍVIDA.
RECUPERAÇÃO
DE
DESPESA/CUSTO.
Em se tratando de pessoa jurídica que industrializa, comercializa, importa e
exporta produtos farmacêuticos e produtos de uso animal para uso na indústria
farmacêutica, exploração agrícola e pecuária, dentre outros, os valores relativos à
recuperação de custos e despesas relacionados a maus resultados de testes de produtos de
uso animal devem ser incluídos na base de cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep, em seu
regime de apuração cumulativa. A recuperação de variação cambial passiva configura-se em
receita financeira vinculada à recuperação dos custos e despesas dos testes e, portanto, não
deve ser incluída na base de cálculo da aludida contribuição em seu regime cumulativo.
Dispositivos Legais: Lei nº 10.637, de 2002, art. 8º; Lei nº 9.718, de 27 de 1998,
arts. 2º e 3º; Decreto-Lei nº 1.598, de 1977, art. 12.
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
REGIME
CUMULATIVO.
PERDÃO
DE
DÍVIDA.
RECUPERAÇÃO
DE
DESPESA/CUSTO.
Em se tratando de pessoa jurídica que industrializa, comercializa, importa e
exporta produtos farmacêuticos e produtos de uso animal para uso na indústria
farmacêutica, exploração agrícola e pecuária, dentre outros, os valores relativos à
recuperação de custos e despesas relacionados a maus resultados de testes de produtos de
uso animal devem ser incluídos na base de cálculo da Cofins, em seu regime de apuração
cumulativa. A recuperação de variação cambial passiva configura-se em receita financeira
vinculada à recuperação dos custos e despesas dos testes e, portanto, não deve ser
incluída na base de cálculo da aludida contribuição em seu regime cumulativo.
Dispositivos Legais: Lei nº 10.833, de 2003, art. 10; Lei nº 9.718, de 1998, arts.
2º e 3º; Decreto-Lei nº 1.598, de 1977, art. 12.

FERNANDO MOMBELLI
Coordenador-Geral
SOLUÇÃO DE CONSULTA Nº 120, DE 28 DE SETEMBRO DE 2020
Assunto: Imposto sobre a Importação - II
IMPORTAÇÃO POR ENCOMENDA. PESSOA VINCULADA. COMPRADOR.
VENDEDOR. VALOR ADUANEIRO. DECLARAÇÃO DE IMPORTAÇÃO.
O importador por encomenda, no momento do preenchimento das abas
"Fornecedor" e "Valor Aduaneiro" , nos Formulários de Dados Específicos de Adição da
Declaração de Importação, deve indicar eventual vinculação entre comprador e vendedor,
na relação mercantil. Especificamente, na importação por encomenda, ocorre relação de
compra e venda, entre o exportador e o importador por encomenda. Nesse sentido, devese indicar a existência de eventual vínculo, a que se refere a legislação aduaneira, entre o
exportador e o importador por encomenda.
Não se deve indicar eventual vinculação entre o exportador e o encomendante
predeterminado, nos termos da legislação aduaneira, uma vez que, especificamente, na
importação por encomenda, a relação de compra e venda pertinente, para fins de
determinação e controle do valor aduaneiro, ocorre entre o exportador e o importador por
encomenda.
A vinculação de pessoas, prevista na legislação aduaneira, para efeito de fixação
do valor aduaneiro, toma por base os critérios previstos no Acordo de Valoração
Aduaneira.
Dispositivos Legais: Lei nº 9.430, de 1996, arts. 18 a 24-B; Lei nº 11.281, de
2006, arts. 11 e 14; IN SRF nº 327, de 2003, arts. 2º, 3º, 15, 16, 17; IN RFB nº 1312, de
2012, art. 2º; IN RFB nº 1861, de 2018, arts. 4º a 6º.
FERNANDO MOMBELLI
Coordenador-Geral

FERNANDO MOMBELLI
Coordenador-Geral

SOLUÇÃO DE CONSULTA Nº 126, DE 29 DE SETEMBRO DE 2020

SOLUÇÃO DE CONSULTA Nº 110, DE 28 DE SETEMBRO DE 2020

Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
REGIME DE APURAÇÃO CUMULATIVA. RECEITAS DE SERVIÇOS DE CLÍNICAS DE
FISIOTERAPIA.
Submetem-se ao regime de apuração cumulativa da Contribuição para o
PIS/Pasep as receitas decorrentes de serviços prestados por clínicas de fisioterapia, ainda
que o contribuinte apure IRPJ com base no lucro real.
Cabe ao contribuinte verificar a natureza dos serviços prestados, diante dos
critérios técnicos que regulam a atividade prevista na norma tributária.
A obtenção de outras receitas requer a análise do enquadramento nas regras
que lhes sejam aplicáveis.
Dispositivos Legais: Lei nº 10.833, de 2003, arts. 10, XIII, "a", e 15.
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
REGIME DE APURAÇÃO CUMULATIVA. RECEITAS DE SERVIÇOS DE CLÍNICAS DE
FISIOTERAPIA.
Submetem-se ao regime de apuração cumulativa da Cofins as receitas
decorrentes de serviços prestados por clínicas de fisioterapia, ainda que o contribuinte
apure o IRPJ com base no lucro real.
Cabe ao contribuinte verificar a natureza dos serviços prestados, diante dos
critérios técnicos que regulam a atividade prevista na norma tributária.
A obtenção de outras receitas requer a análise do enquadramento nas regras
que lhes sejam aplicáveis.
Dispositivos Legais: Lei nº 10.833, de 2003, arts. 10, XIII, "a".

Assunto: Imposto sobre a Importação - II
IMPORTAÇÃO. REGIME DE TRIBUTAÇÃO SIMPLIFICADA. DESTINATÁRIA EMPRESA
DE COURIER. POSSIBILIDADE. IMPORTAÇÃO POR CONTA DE ORDEM DE TERCEIROS.
IMPORTAÇÃO POR ENCOMENDA.
A empresa de courier habilitada a realizar o despacho aduaneiro de remessa
expressa internacional não está impedida de explorar outras operações de comércio
exterior como condição para se manter habilitada, conforme depreende-se do inciso I do
art. 2º da IN RFB nº 1738, de 2017.
O despacho aduaneiro de importação por conta própria ou para terceiros
realizada por empresa de courier deverá ocorrer mediante o registro no Siscomex de
Declaração de Importação (DI) ou Declaração Única de Importação (Duimp).
Dispositivos Legais: Decreto-Lei nº 1.804, de 03 de setembro de 1908; arts. 99,
100 e 153, II, do Decreto nº 6.753, de 05 de fevereiro de 2009 (Regulamento Aduaneiro);
Instrução Normativa RFB nº 1.737, de 15 de setembro de 2017; Instrução Normativa RFB
nº 1.861, de 27 de dezembro de 2018; e Portaria MF nº 156, de 24 de junho de 1999.
FERNANDO MOMBELLI
Coordenador-Geral
SOLUÇÃO DE CONSULTA Nº 119, DE 28 DE SETEMBRO DE 2020

NACIONAL.

Assunto: Simples Nacional
PARTICIPAÇÃO NO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESA NÃO OPTANTE PELO SIMPLES

FERNANDO MOMBELLI
Coordenador-Geral

A pessoa jurídica estará impedida de se beneficiar do tratamento jurídico
diferenciado previsto na LC nº 123, de 2006, incluindo o regime tributário do Simples Nacional,
caso haja a participação, mesmo que indireta, de sócio desta pessoa jurídica no capital de
empresa não optante pelo referido regime tributário em percentual acima de 10% e cuja
receita bruta global extrapole o limite máximo permitido pelo art. 3º, inciso II da citada LC.
Dispositivos Legais: LC nº 123, de 2006, art. 3º, II e § 4º, IV.

SOLUÇÃO DE CONSULTA Nº 121, DE 28 DE SETEMBRO DE 2020
Assunto: Regimes Aduaneiros
DEPÓSITO ESPECIAL. SAÍDA TEMPORÁRIA DO ESTABELECIMENTO DO
BENEFICIÁRIO. PARTES E/OU PEÇAS. IMPOSSIBILIDADE
Não há previsão de saída temporária do estabelecimento do beneficiário de
partes e/ou peças admitidas no regime aduaneiro de Depósito Especial.

FERNANDO MOMBELLI
Coordenador-Geral
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico
http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo código 05152020100100057
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