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RESUMO 

MEIRA, Celina Mildemberg. 0 impacto que a nao cumulatividade do PIS e da 
COFiNS teve na carga tributaria brasileira, Curitiba, 2007. 

Atraves de pesquisas bibliograficas, em livros, peri6dicos, resumo de artigos e 
informagoes publicadas em sites especfficos, foi levantado o hist6rico da 
Contribuigao para o Programa de lntegragao Social - PIS e da Contribuigao para 
Financiamento da Seguridade Social - COFINS. Buscou-se evidenciar os pontos 
mais importantes dessas duas Contribuigoes Sociais, desde sua instituigao em 1970 
e 1991 atraves das Leis Complementares 07/1970 e 70/1991, respectivamente para 
o PIS e a COFINS, ate a atualidade, considerando dados em termos de arrecadagao 
divulgados pela Secretaria da Receita Federal no ultimo mes de julho. 0 objetivo 
principal foi discorrer sabre as alteragoes feitas na legislagao desses dais tributos, 
considerados de grande relevancia para as empresas nacionais, principalmente as 
alteragoes feitas pela Lei 9.718/98 que atualmente rege o PIS e a COFINS e pelas 
Leis 10.637/2002 que instituiu o PIS nao cumulative e a Lei 10.833/2003 que par sua 
vez instituiu a COFINS nao cumulativa, essas duas alteragoes foram criadas visando 
corrigir distorgoes no que diz respeito ao calculo das contribuigoes em todas as 
etapas do processo produtivo, o chamado "efeito cascata". As informagoes quanta a 
arrecadagao, usadas nas planilhas e graficos do trabalho, sao dados reais que par 
sua vez, demonstraram aumento na arrecadagao nos ultimos 05 (cinco) anos, 
comprovando que ainda nao se encontrou urn metoda eficaz para na pratica reduzir 
a carga tributaria nacional inerente ao PIS e a COFINS. 

Palavras-chaves: PIS, COFINS, nao cumulatividade, carga tributaria 
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INTRODUCAO 

No ambiente competitive que as empresas vivem atualmente, planejar e 
algo indispensavel para garantir a lucratividade ou simplesmente a 

continuidade das operag6es. Muita das vezes, os empresarios montam suas 

atividades comerciais e depois comegam a planejar formas de garantir a 

geragao de lucros, de modo que as receitas geradas sejam suficientes para 

cobrir os custos e despesas no decorrer das operag6es. 

Urn dos custos que tern maior relevancia dentro da maioria das 

empresas sao os tributes. E de not6rio conhecimento que o nfvel de tributagao 

sobre as empresas e pessoas ffsicas no Brasil e absurdo, chegando a 

inviabilizar certos neg6cios. Empresas quebram com elevadas dfvidas fiscais, e 

nem as recentes "renegociag6es", como REFIS, PAES e PAEX, trouxeram 

alguma tranquilidade aos contribuintes. 

Os conflitos Contribuinte x Estado decorrem, basicamente, em que o 

Estado, no afa de assenhorar-se de parcela cada vez maior de recursos 

privados, utiliza sua "maquina de leis" para, trazer novidades repentinas, 

chamadas de "ajustes fiscais", cujo resultado direto e o aumento da carga 

tributaria em muito dos casos. 

Tais "leis" (leis complementares, leis ordinarias, medidas provis6rias, 

decretos, instrug6es, resolug6es, atos normativos, etc.) geram custos 

administrativos adicionais aos contribuintes. A carga fiscal, insuportavel, 

transforma-se ainda em urn onus financeiro, administrative e operacional que 

geram urn clima de permanente conflito entre contribuinte e entes tributantes 

(Uniao, Estados e Municfpios). 

Para amenizar este cenario, em alguns casos o contribuinte pode 

utilizar-se de meios legais que permitem uma economia tributaria chamado de 

elisao fiscal, que e na verdade uma forma de opgao de tributagao contida na 

legislagao, aonde o contribuinte escolhe o regime de tributagao a ser adotado, 

que dependendo da escolha pode acarretar uma diminuigao de seus custos 

tributaries. Para isso as empresas necessitam de urn born planejamento 

tributario, para assim, utilizar-se de mecanismos que nao deixem margem para 

possfveis exag6es fiscais por parte do fisco. 



Como sabemos com o aumento dos gastos publicos que sao a todo 

momento evidenciados, o sistema tributario brasileiro vern acrescentando 

componentes desde os prim6rdios da civilizagao, dificultando o surgimento de 

novas entidades que poderiam contribuir para a sociedade brasileira, que 

permanecem na informalidade em virtude dos altos percentuais de tributos 

aplicados as mais diversas atividades economicas no pais. 

Segundo estudos dos mais diversos, a origem dos tributos provinha do 

chamado Patrimonio Real, era obtida sobre a forma de rendimentos, extrafdos 

do patrimonio dominial, cuidados pelos clas, reis ou imperadores, sob formas 

de dizimos, vintenas, quintos, cisas. 

Com a urbanizagao, o sistema fiscal foi se acentuando, e 

, consequentemente, instituindo-se novos tributos, taxas e contribuigoes, isso 

tudo na medida em que as cidades de multiplicavam e os problemas comuns 

acompanhavam na mesma proporgao. Gada vez mais a administragao publica 

exige maior contribuigao de todos para suprir tantas necessidades que surgem 

a cada momento. 

Para tentar reduzir essa gama de tributos e obrigagoes acess6rias, 

inseridas nas legislagoes a todo momento, o empresario investe cada vez mais 

em estudos tributarios para suas empresas. Para isso ate a Lei 6.404/76 (Lei 

das S/A) faz mengao da necessidade do planejamento tributario, por parte dos 

administradores de qualquer companhia, conforme redagao do artigo 153 da 

mesma. 

0 administrador da companhia deve empregar, no exercfcio de suas 

fungoes, o cuidado e a diligencia que todo homem ativo e probo 

costuma empregar na administragao dos seus pr6prios neg6cios. 

Portanto, antes de ser urn direito, uma faculdade, o planejamento fiscal e 

uma necessidade para todo born administrador. 

Segundo especialistas no assunto, a inatividade nesta area podera 

provocar agao de perdas e danos por parte dos acionistas prejudicados pela 

omissao do administrador em perseguir o menor onus tributario, ou seja, 

planejar a empresa para pagar menos impastos deve ser uma pratica 

con stante. 



Nesse trabalho trataremos especificamente de dais tributes o PIS 

(Programa de lntegrac;ao Social) instituido pela Lei Complementar numero 07 

de 07 de setembro de 1970, conforme anexo, o qual em 11 de setembro de 

1975, atraves da Lei Complementar numero 26, unificou com o PASEP, 

passando a denominac;ao de PIS/PASEP e da COFINS (Contribuic;ao para 

Financiamento da Seguridade Social, instituida pela Lei Complementar numero 

70 de 30 de dezembro de 1991, que tern por finalidade, conforme determina 

seu Art. 1 o, suprir as despesas com atividades-fins das areas de saude, 

previdencia e assistencia social. 

Esses dais tributes sempre foram alva de criticas tecnicas por serem 

cobrados de forma cumulativa, ou seja, a incidemcia na cadeia desde o produto 

primario ate o consumidor final. Visando equalizar tal distorc;ao, o poder ativo 

brasileiro implementou o sistema de nao cumulatividade em 2002 no inicio 

aplicado somente ao PIS e posteriormente em 2003 se estendendo a cobranc;a 

da tambem da COFINS. 

Para o PIS a cobranc;a nao cumulativa foi instituida pela Lei numero 

10.637/2002, conforme anexo, tendo inicio a cobranc;a em dezembro do 

mesmo ano. A forma nao cumulativa passou a ser obrigat6ria para as 

empresas tributadas pelo Lucro Real, e a aliquota que ate o momenta da nova 

legislac;ao entrar em vigor era de 0,65% passou a ser aplicada no percentual de 

1,65%. 

Ja a COFINS nao cumulativa foi criada atraves da Lei 10.833/2003, 

conforme anexo, passando a cobranc;a em fevereiro de 2004. Seguindo a 

sistematica aplicada ao PIS, a COFINS (Contribuic;ao para o Financiamento da 

Seguridade Social) tambem passou a ser cobrada de forma nao cumulativa, 

para as empresas tributadas pelo Lucro Real, sua aliquota que era de 3,00%, 

passou a nada menos que 7,60%. 

Com o presente estudo, buscou-se efetuar uma revisao bibliografica 

desses dais tributes, e a avaliac;ao dos efeitos na Carga Tributaria em 

consequemcia da mudanc;a para a nao cumulatividade. 0 desenvolvimento foi 

baseado em pesquisas bibliograficas, como livros e peri6dicos, assim como 

boletins, artigos e Legislac;oes especificas disponiveis em sites especificos na 

rede mundial de computadores (internet). 



2 

1 TEMA 

0 impacto que a nao cumulatividade do PIS e da COFINS teve na carga 

tributaria brasileira. 

1.1 JUSTIFICATIVA 

Os tributes objeto desse estudo, PIS e COFINS estao entre os que tern maior 

impacto no orgamento nacional, pois sao calculados diretamente sobre a receita 

bruta. Com a cobranga feita atraves do calculo pela forma nao cumulativa, ou seja, 

"eliminando" o efeito cascata, a expectativa inicial dos empresarios quando da sua 

implantagao seria da redugao na carga tributaria, porem, houve uma majoragao das 

aliquotas, tornando-se praticamente nula em alguns casos essa possivel redugao, e 

em muitos outros urn aumento significative no montante a ser recolhido aos cofres 

publicos. Por mais que desde sua criagao em 2002 ja ocorreram varias alteragoes 

na legislagao, o que para alguns setores especfficos, reduziu a tributagao ou ate 

mesmo deixou os mesmos com alfquotas zero. 
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2 PROBLEMA 

Os altos custos dos tributos comprometem o crescimento economico das 

empresas, que dessa forma, ficam impossibilitadas de investir em novas tecnologias 

e expandir sua capacidade de produgao gerando riqueza e renda para o pais. 

A nao cumulatividade do PIS e da COFINS reduziu ou aumentou a carga 

tributaria para as empresas? 
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3 HIPOTESE 

A possibilidade de se criar uma legisla<;ao onde se calcula de forma nao 

cumulativa o PIS e a COFINS sem alterar as aliquotas de 0,65% e 3,00% 

respectivamente, seria vantajosa as empresas obrigadas a tal modalidade? Nesse 

caso, teria uma 16gica real a mudan<;a, ou caso contrario, tambem poderia se manter 

a forma antiga de recolhimento, que no caso nao elevaria tanto os custos oriundos 

desses tributos, principalmente para as empresas prestadoras de servi<;os que 

atualmente estao sendo massacradas, pais os criterios de usa do credito exclui 

muitos de seus gastos com a atividade tim? 
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4 OBJETIVOS 

4.1 OBJETIVO GERAL 

DISCORRER sobre o hist6rico do PIS e da COFINS, e apresentar 

comparatives de arrecada9ao nos ultimos 05 (cinco) anos. 

4.2 OBJETIVOS ESPECiFICOS 

APRESENTAR a trajet6ria dos tributos desde sua cria9ao. 

EVIDENCIAR a forma de calculo e apura9ao dos tributos, esclarecendo, 

inclusive o conceito de cumulatividade. 

ANALISAR os criterios especificos do uso de creditos para os casos nao 

cumulativos 

ANALISAR o comportamento da carga tributaria inerente a esses tributos. 
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5 DESENVOLVIMENTO 

5.1 HISTORICO 

5.1.1 PIS/PASEP 

Em 07 setembro de 1970 atraves da Lei Complementar numero 07, foi 

institufda a Contribuigao para o Programa de lntegragao Social - PIS, conforme 

anexo. Ja a Contribuigao para o PASEP foi institufda pela Lei Complementar numero 

08, em 03 de dezembro de 1970. Mais tarde, em 11 de setembro de 1975, 

promulgou-se a Lei Complementar numero 26, que unificou o PIS e o PASEP, 

passando a denominagao de PIS/PASEP. 

Art. 1.0 
- E institufdo, na forma prevista nesta Lei, o Programa de 

lntegrar;ao Social, destinado a promover a integrar;ao do empregado na 

vida e no desenvolvimento das empresas. (LC 70/1970) 

Art. 1 o - E institufdo, na forma prevista nesta Lei Complementar, o 

Programa de Formar;ao do Patrim6nio do Servidor Publico.(LC 8/1970) 

Destinados a promover a integragao do empregado na vida e no 

desenvolvimento das empresas (art. 1° LC 7/09/70). Para execugao do referido 

programa, instituiu-se urn fundo de participagao, cuja constituigao se faz por meio de 

depositos efetuados por empresas junto a Caixa Economica Federal, cujos valores 

amealhados com as respectivas alfquotas, calculados com base no faturamento das 

empresas e na folha de salaries das entidades sem fins lucrativos. 

A contribuigao das pessoas jurfdicas com fins lucrativos era feita em duas 

parcelas, a primeira dedutfvel do lmposto de Renda e a segunda apenas como onus 

para as mesmas. 

Por forga do Decreto-lei 2.445/88, as alfquotas e a base de calculo das duas 

contribuigoes foram alteradas, extinguindo-se a contribuigao para a Uniao mediante 

dedugao do lmposto de Renda. Contudo, em 09 de setembro de 1995 atraves da 

Resolugao numero 49 do Senado Federal, ap6s Supremo Tribunal Federal vir 

reiterando sua inconstitucionalidade o Decreto numero 2.445/88 ficou suspenso. 

No inicio a arrecadagao das contribuigoes para o PIS/PASEP , eram 

destinadas as contas individuais dos trabalhadores. 0 art. 239 da Constituigao 
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Federal passou a determinar que a arrecadac;ao dessas duas Contribuic;oes, fosse 

destinada a financiar o Programa de Segura Desemprego e o Abono pago 

anualmente aos empregados que percebem ate dois salarios mfnimos de 

remunerac;ao mensal. 

Art. 239. A arrecadac;ao decorrente das contribuic;oes para o Programa de 

lntegrac;ao Social, criado pela Lei Complementar n° 7, de 7 de setembro de 

1970, e para o Programa de Formac;ao do Patrim6nio do Servidor Publico, 

criado pela Lei Complementar n° 8, de 3 de dezembro de 1970, passa, a 

partir da promulgac;ao desta Constituic;ao, a financiar, nos termos que a lei 

dispuser, o programa do seguro-desemprego e o abono de que trata o § 3° 

deste artigo. (CONSTITUI<;AO FEDERAL/1988) 

Ap6s a suspensao do Decreta-lei 2.445/88 pelo Senado Federal, a 

regulamentac;ao da cobranc;a do PIS/PASEP foi regulamentada pela Medida 

Provis6ria numero 1.212 de 28 de novembro de 1995. Com isso, a partir de 01 de 

margo de 1996, todas as pessoas jurfdicas com fins lucrativos, exceto instituic;oes 

financeiras, passaram a ser obrigadas a recolher aos cofres da Uniao a Contribuic;ao 

ao PIS/PASEP com base no faturamento. 

Para determinac;ao do recolhimento difere-se entidade sem fins lucrativos de 

pessoa juridica sem fins lucrativos. Sendo assim, mesmo sem personalidade jurfdica 

e considerado contribuinte do PIS/PASEP a instituic;ao que possuir empregado, por 

ser considerado empregador pela Legislac;ao Trabalhista. 

Sao contribuintes do PIS as pessoas juridicas de direito privado em geral, 

inclusive as empresas prestadoras de servic;os, empresas publicas e sociedades de 

economia mista e suas subsidiarias, exclufdas as microempresas e empresas de 

pequeno porte sujeitas aos regime de tributac;ao do Simples Federal (Lei. 9.317/96), 

vigente ate 30 de junho de 2007, e do Simples Nacional (Lei Complementar 

123/2006), vigente a partir de 01 de julho de 2007. 

Para contribuic;ao do PIS em entidades sem fins lucrativos considera-se 

empregado, todo aquele assim definido pela Legislac;ao Trabalhista, (LC 7/70). 
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5.1.2 COFINS 

A Contribuic;;;ao para Financiamento da Seguridade Social - COFINS, 

instituida pela Lei Complementar numero 70 de 30 de dezembro de 1991, conforme 

anexo, tern por finalidade, conforme determina seu Art. 1 o, suprir as despesas com 

atividades-fins das areas de saude, previdemcia e assistencia social. 

Art. 1 a Sem prejufzo da cobranc;:a das contribuic;:oes para o Programa de 

lntegrac;:ao Social (PIS) e para o Programa de Formac;:ao do Patrim6nio do 

Servidor Publico (Pasep), fica institufda contribuic;:ao social para 

financiamento da Seguridade Social, nos termos do inciso I do art. 195 da 

Constituic;:ao Federal, devida pelas pessoas jurfdicas inclusive as a elas 

equiparadas pela legislac;:ao do impasto de renda, destinadas 

exclusivamente as despesas com atividades-fins das areas de saude, 

previdencia e assistencia social. (LC 70/1991) 

Considera-se contribuintes da COFINS as pessoas juridicas de direito privado 

em geral, inclusive as a elas equiparadas pela legislac;;;ao do lmposto de Renda, 

exceto as microempresas e as empresas de pequeno porte submetidas ao regime 

do Simples Federal (Lei. 9.317/96), vigente ate 30 de junho de 2007, e do Simples 

Nacional (Lei Complementar 123/2006), vigente a partir de 01 de julho de 2007. 

As contribuic;;;oes do PIS e COFINS, atualmente sao regidas pela Lei 

9.718/1998, com alterac;;;oes subseqOentes, conforme anexo. 

Art. 1- Esta Lei aplica-se no ambito da legislac;:ao tributaria federal, 

relativamente as contribuic;:oes para os Programas de lntegrac;:ao Social e 

de Formac;:ao do Patrim6nio do Servidor Publico - PIS/PASEP e a 

Contribuic;:ao para o Financiamento da Seguridade Social- COFINS, de que 

tratam o art. 239 da Constituic;:ao e a Lei Complementar n.<:. 70, de 30 de 

dezembro de 1991, ao Impasto sabre a Renda e ao Impasto sabre 

Operac;:oes de Credito, Cambia e Segura, ou relativos a Tftulos ou Valores 

Mobiliarios- IOF. (LEI 9.718/998). 



---------------------
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5.2 BASE DE CALCULO 

Apesar de se originarem de diferentes legislagoes, as contribuigoes do PIS e 

da COFINS, tern uma relativa semelhanga na base de calculo, pais em suas 

formagao devem ser somadas todas as receitas auferidas pela pessoa juridica, 

sendo irrelevante o tipo de atividade par ela exercida e a classificagao contabil 

adotada para as receitas, com as excegoes e exclusoes especificas e previstas em 

lei. 

Ate a edigao da Lei 9.718/98 a base de calculo para o PIS e da COFINS era a 

receita bruta de venda de bens ou servigos, inclusive a receita proveniente da 

locagao de bens m6veis e im6veis, ou seja, faziam parte da base de calculo, 

somente as receitas inerentes a atividade operacional da empresa, admitidas 

quando for o caso, as dedugoes na base de calculo, como par exemplo, as vendas 

canceladas, os descontos incondicionais concedidos, IPI e o ICMS cobrado pelo 

substitute tributario do revendedor de mercadorias. 

Par falta de previsao legal, o ICMS normal, apesar de destacado na nota 

fiscal, nao pode ser deduzido da base de calculo do PIS e da COFINS, par ser um 

impasto que o vendedor do produto/servigo esta sujeito. 

A partir de 01 de fevereiro de 1999 quando entra em vigor a Lei 9.718/98, a 

base de calculo para o PIS, passou a ser a totalidade das receitas auferidas pela 

pessoa juridica, sendo operacional ou nao operacional, sendo irrelevante o tipo de 

atividade por ela exercida e a classificagao contabil adotada para as receitas. 

Dessa forma, todas as receitas, exceto as textualmente excluidas, integram a 

base de calculo do PIS e da COFINS, sejam operacionais ou nao operacionais, 

mantendo-se, contudo, o faturamento das empresas. 

No grupo (especie) de receitas operacionais, isto e, aquelas decorrentes do 

giro normal do neg6cio, porem, nao geradas diretamente pelas atividades objeto da 

sociedade, temos, como exemplos: 

..,.. os juros e multas cobrados de clientes par atraso no pagamento de titulos; 

..,.. as receitas financeiras e respectivas variagoes monetarias decorrentes de 

atualizagao de direitos; 

..,.. as receitas de alugueis eventuais de im6veis ou m6veis; 

..,.. a receita de servigos eventuais; 

..,.. a receita de venda de produtos residuais (sucatas); 



...,.. as receitas em operagoes de bolsa; 

...,.. as receitas de investimentos temporarios; 

...,.. premio de resgate de titulos e debentures; 

...,.. os rendimentos de aplicagoes financeiras; 

...,.. a atualizagao de impostos a compensar pela taxa SELIC; 

...,.. os descontos financeiros obtidos; 

...,.. alugueis recebidos; 

...,.. a amortizagao de desagio de investimentos; etc. 
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As reversoes de provisoes, os rendimentos de participagoes societarias e as 

recuperagoes de despesas que nao representam ingresso de novos valores tambem 

integram este grupo, porem, sao exclufdas da base de calculo. 

No grupo (especie) receita nao operacionais, as receitas mais comuns sao as 

decorrentes de alienagao de bens do ativo permanente, tais como, bens m6veis e 

im6veis, investimentos, etc. Estas, entretanto, estao textualmente excluidas da base 

de calculo do PIS e da COFINS. 

5.2.1 lnconstitucionalidade no Aumento da Base de Calculo 

Em 09 de novembro de 2005, o Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu pela 

inconstitucionalidade do§ 1° do art. 3° da Lei 9.718 de 1998, que conforme exposto 

anteriormente, havia aumentado a base de calculo da contribuigao para o PIS e da 

COFINS. 

Art. 3!! 0 faturamento a que se refere o artigo anterior corresponde a 
receita bruta da pessoa jurfdica. (Vide Medida Provis6ria n° 2158-35, de 

2001) 

§ 1!! Entende-se par receita bruta a totalidade das receitas auferidas pela 

pessoa jurfdica, sendo irrelevantes o tipo de atividade par ela exercida e a 

classificac;:ao contabil adotada para as receitas. (LEI 9.718/1998). 

Observe-se que tal decisao somente beneficia os contribuintes autores dos 

recursos extraordinarios ja julgados. Mas o caminho para aqueles que possuem 

agoes pendentes, bern como os contribuintes que ainda pretendem iniciar a agao no 

Judiciario, com muita probabilidade sera de exito. 

Conforme previsao constitucional, o STF tambem podera comunicar ao 

Senado a decisao, para que o Legislativo providencie a suspensao da parte 
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declarada inconstitucional, e af sim, os efeitos da decisao valerao para todos os 

contribuintes. 

A decisao proferida nao da fundamento para que de imediato todos OS 

contribuintes deixem de recolher o PIS e COFINS sobre a receita bruta, sob pena de 

autuac;ao do fisco federal. Ate que o § 1° do art. 3° da Lei 9. 718/1998 seja retirado 

do nosso ordenamento jurfdico, salvo se amparado por decisoes especfficas, na 

qual o contribuinte e parte, o PIS e COFINS devem continuar a serem recolhidos na 

forma definida na lei. 

Para as empresas que estao no regime cumulative das contribuic;oes, a 

inconstitucionalidade permanece, pois nao existe nenhuma lei posterior 

regulamentando o aumento da base de calculo do PIS e COFINS. 

Ja aquelas que estao no regime nao cumulative (demonstrado a seguir), 

poderao pleitear a inconstitucionalidade do aumento da base de calculo somente 

para o perfodo compreendido entre fevereiro de 1999 e novembro de 2002 para o 

PIS e fevereiro de 1999 a janeiro de 2004 para a COFINS. lsso porque em 2002 e 

2003 foram editadas as Leis 10.637 e 10.833 respectivamente, ampliando a base de 

calculo das contribuic;oes, ja em consonancia com a nova redac;ao da Constituic;ao 

dada pela Emenda Constitucional 20/1998. 
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5.3 ALIQUOTAS 

A Aliquota geral para as pessoas juridicas com fins lucrativos e de 0,65% 

para o PIS e 3% para a COFINS, exceto para determinadas operagoes onde a 

aliquota e diferenciada. 

Para as entidades sem fins lucrativos, definidas como empregadoras pela 

legislagao trabalhista, a base de calculo para a contribuigao do PIS e a folha de 

salaries, aplicando-se a ali quota de 1%. A entidade sem empregados, portanto, nao 

esta obrigada ao recolhimento do PIS. 

As sociedades cooperativas calculam a Contribuigao para o PIS com base na 

folha de sa Iarios mensa I dos empregados, com percentual de 1 %. No entanto, se a 

cooperativa tiver receita de faturamento decorrente de operagoes com nao 

cooperados ou associados, devera recolher em DARF separado a Contribuigao ao 

PIS, utilizando a aliquota de 0,65%. 

Em resumo, podemos dizer que todas as empresas que ainda sao tributadas 

pelo regime cumulative, ou seja, Iuera presumido, arbitrado e algumas excegoes 

pelo Luera Real, ainda devem recolher PIS e COFINS com aliquota de 3,65% sabre 

a receita bruta . 
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5.4 OPERA<;OES ESPECiFICAS 

5.4.1 Operac;oes Realizadas em Mercados Futuros 

A partir de 30 de dezembro de 2004, conforme determinac;ao do art. 32 da Lei 

11.051/2004, para efeito de determinac;ao do PIS e da COFINS, os resultados 

positives ou negatives incorridos nas operac;oes realizadas em mercados de 

liquidac;ao futura, inclusive os sujeitos a ajustes de posic;oes, serao reconhecidos por 

ocasiao da liquidac;ao do contrato, cessao ou encerramento da posic;ao. 

0 resultado positivo ou negativo sera constituido pela soma algebrica dos 

ajustes, no caso das operac;oes a futuro sujeitas a essa especificac;ao, e pelo 

rendimento, ganho ou perda, apurado na operac;ao, nos demais casos. 

5.4.2 lnstituic;oes Financeiras 

A partir de 01 de marc;o de 2006, para efeito de determinac;ao da base de 

calculo do PIS e da COFINS, as instituic;oes financeiras e as demais instituic;oes 

autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil devem computar como receitas 

ou despesas incorridas nas operac;oes realizadas em mercados de liquidac;ao futura, 

segundo os criterios do artigo 110 da Lei 11.196/2005. 

5.4.3 Operac;oes de Cambio 

Nas operac;oes de cambio, realizadas por instituic;ao autorizada pelo Banco 

Central do Brasil, considera-se receita bruta a diferenc;a positiva entre o prec;o de 

venda e o prec;o de compra da moeda estrangeira. 

Exemplo: 

US$ 1.000.000 comprados a R$ 2,80 cada = R$ 2.800.000,00 

US$ 1.000.000 vendidos a R$ 2,81 cada = R$ 2.810.000,00 

Receita Bruta = R$ 2.810.000,00 menos R$ 2.800.000,00 = R$ 10.000,00 

5.4.4 Variac;oes Cambiais Ativas - Criterios Opcionais 
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A partir 01 de janeiro de 2000, as receitas financeiras decorrentes da variagao 

monetaria dos direitos de cn§ditos e das obrigagoes do contribuinte, em fungao da 

taxa de cambio, serao considerados, para efeito da base de calculo do PIS e 

COFINS, a opgao da pessoa juridica (art. 30 da MP 2.113-17/2001 ): 

a) No momento da liquidagao da operagao correspondente (regime de caixa). 

b) Pelo regime de competencia, aplicando-se a opgao escolhida para todo o ano 

calendario. 
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5.5 NAO INCIDENCIA 

A COFINS nao incidira sobre as receitas decorrentes das seguintes 

operac;oes. 

I - exportac;ao de mercadorias para o exterior; 

II - prestac;ao de s~rvic;os para pessoa fisica ou juridica residente e domiciliada no 

exterior, cujo pagamento represente ingresso de divisas (art. 21 da Lei 1 0.865/2004); 

Ill- vendas a empresa comercial exportadora como fim especifico de exportac;ao; 

IV - vendas de materiais e equipamentos, bern assim da prestac;ao de servic;os 

decorrentes dessas operac;oes, efetuadas diretamente a ltaipu Binacional. 



16 

5.6 NAO CUMULATIVIDADE 

5.6.1 Hist6rico 

Ap6s constantes crfticas no que diz respeito a forma de calculo do PIS e da 

COFINS, ao final de 2002 com a Lei 10.637/2002, exclusivamente para as pessoas 

jurfdicas optantes pelo Luera Real, com as devidas excec;oes especfficas, foi 

institufda a nao cumulatividade do PIS sabre a receita bruta, encerrando dessa 

forma, a tributac;ao de forma cumulativa a partir de 01 de dezembro de 2002, ou 

seja, a incidemcia em todas as etapas da cadeia, desde o produto primario ate o 

consumidor. 

Seguindo a sistematica aplicada ao PIS, atraves da Lei 10.833/2003, com 

alterac;oes especificas pela Lei 10.925/2004, criou-se a forma nao cumulatividade 

para a COFINS, passando a ser calculada sob os criterios da nova Legislac;ao a 

partir de 01 de fevereiro de 2004. 

A partir desse momenta toda a sistematica de forma de calculo e tambem as 

alfquotas do PIS e da COFINS, passaram a ter criterios especfficos. 



17 

5.7 ALIQUOTAS 

A Aliquota aplicada as empresas obrigadas a forma nao cumulativa passou a 

ser de 1,65% para o PIS e 7,6% para a COFINS, salvo excegoes previstas na 

legislagao. 

As aliquota sofreram grande majoragao, porem, criou-se a possibilidade do 

uso dos creditos nas mesmas proporgoes, relatives as aquisigoes de materiais, 

servigos e custos operacionais, com excegoes previstas, inclusive sendo vedado o 

uso de creditos sobre mao-de-obra da pessoa fisica. 

5.7.1 Aliquota Zero 

A partir de 02.de agosto de 2004, por forga do Decreto 5.164/2004, ficam 

reduzidas a zero as aliquotas do PIS e COFINS incidentes sobre as receitas 

financeiras auferidas pelas pessoas juridicas sujeitas ao regime de incidencia nao

cumulativa das referidas contribuigoes. 

Art. 1° Ficam reduzidas a zero as aliquotas da Contribui9ao para o 

PIS/PASEP e da Contribui9ao para o Financiamento da Seguridade Social -

COFINS incidentes sabre as receitas financeiras auferidas pelas pessoas 

juridicas sujeitas ao regime de incidencia nao-cumulativa das referidas 

contribui9oes. (DECRETO 5.164/2004). 

0 disposto nao se aplica as receitas financeiras oriundas de juros sobre 

capital proprio e as decorrentes de operagoes de hedge, no entanto, a partir de 01 

de abril de 2005, por forga do Decreto 5.442/2005, ficam reduzidas a zero as 

aliquotas do PIS e da COFINS incidentes inclusive, sobre as operagoes realizadas 

para fins de hedge. 

Observe-se que permanece a incidencia do PIS e COFINS sobre os juros 

sobre o capital proprio. 0 disposto aplica-se, tambem, as pessoas juridicas que 

tenham apenas parte de suas receitas submetidas ao regime de incidencia nao

cumulativa. 
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5.8 CREDITOS 

A possibilidade do usa de cn§dito no regime nao cumulativo do PIS e da 

COFINS, se equiparam, determinados respectivamente pelas Leis 10.637/2002 e 

10.833/2003, sen do os mesmos determinados atraves da aplicagao das mesmas 

alfquotas usadas sabre a receita bruta. Caso o contribuinte nao utilize os creditos em 

determinado mes, poderc:l faze-lo nos meses subseqUentes. 

0 contribuinte, no entanto, devera ainda observar dentro das normas 

especlficas para suas atividades, se as receitas obtidas nao estao sujeitas as duas 

modalidades de calculo do PIS e da COFINS. Sendo assim, os creditos deverao ser 

apurados proporcionalmente aos custos, despesas e encargos vinculados as 

receitas sujeitas a nao-cumulatividade. 

A forma de apuragao desses creditos sera determinada, pela pessoa juridica, 

seguindo dais criterios basicos. Primeiro, pela apropriagao direta, inclusive em 

relagao aos custos, par meio de sistema de contabilidade de custos integrada e 

coordenada com a escrituragao, ou ainda, atraves de rateio proporcional, aplicando

se aos custos, despesas e encargos comuns a relagao percentual existente entre a 

receita bruta sujeita a incidencia nao-cumulativa e a receita total, auferidas em cada 

mes. Observar ainda, que o criteria escolhido, devera ser utilizado durante todo o 

ano-calendario. 

5.8.1 Creditos Proporcionais 

Nas tabelas a seguir, foi demonstrado com dados ficticios, a forma que a 

empresa deve proceder em relagao a apropriagao dos creditos de PIS e COFINS, 

quando obtiver receitas em que a forma de recolhimento nao e uniforme. 
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5.8.1.1 Apropria<;ao do Cn§dito Proporcional 

TABELA I 

RECEITAS VALOR R$ % 
Nao Cumulativo 10.000.000,00 66,67% 
Regime Monofasico 5.000,000,00 33,33% 
TOTAL 15.000.000,00 100,00% 

CUSTOS E DESPESAS VALOR R$ % 
Nao Cumulativos 5.250.000,00 57,38% 
Regime Monofasico 3.900.000,00 42,62% 
TOTAL 9.150.000,00 100,00% 

FONTE: Elaborado pela autora 

5.8.1.2 Calculo do CrE§dito do COFINS 

TABELA II 

Criteria de Proporcionalizac;ao de Receitas 
Percentual de Receitas Tributadas 66,67% 
Total dos Custos R$ 9.150.000,00 
Base de Calculo do Credito R$ 6.100.000,00 
1. Credito COFINS Proporcional a Receita 7,6% R$ 463.600,00 

Criteria de Sistema de Custos Contabeis 
Base de Calculo R$ 5.250.000,00 
2. Credito COFINS Proporcional Custos 7,6% R$ 399.000,00 

Diferen<;a de Criterios (1-2) R$ 64.600,00 
FONTE: Elaborado pela autora 

5.8.1.3 Calculo do Credito do PIS 

TABELA Ill 

Criteria de Proporcionaliza<;ao de Receitas 
Percentual de Receitas Tributadas 66,67% 
Total dos Custos R$ 9.150.000,00 
Base de Calculo do Credito R$ 6.100.000,00 
1. Credito PIS Proporcional a Receita 1,65% R$ 100.650,00 

Criteria de Sistema de Custos Contabeis 
Base de Calculo R$ 5.250.000,00 
2. Credito PIS Proporcional Custos 1,65% R$ 86.625,00 

Diferenc;a de Criterios (1-2) R$ 14.025,00 
FONTE: Elaborado pela autora 
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5.8.2 lnsumos 

Para fins de cn§ditos da nao cumulatividade do PIS e COFINS, conforme 

determina o paragrafo 4° do art. 8° da lnstruc;ao Normativa 404/2004 entende-se 

como insumos: 

I- utilizados na fabricac;ao ou produc;ao de bens destinados a venda: 

a) a materia-prima, o produto intermediario, o material de embalagem e quaisquer 

outros bens que sofram alterac;oes, tais como o desgaste, o dano ou a perda de 

propriedades fisicas ou qufmicas, em func;ao da ac;ao diretamente exercida sobre o 

produto em fabricac;ao, desde que nao estejam inclufdas no ativo imobilizado; 

b) os servic;os prestados por pessoa jurfdica domiciliada no Pais, aplicados ou 

consumidos na produc;ao ou fabricac;ao do produto; 

II - utilizados na prestac;ao de servic;os: 

a) os bens aplicados ou consumidos na prestac;ao de servic;os, desde que nao 

estejam inclufdos no ativo imobilizado; e 

b) os servic;os prestados por pessoa jurfdica domiciliada no Pals, aplicados ou 

consumidos na prestac;ao do servic;o. 

5.8.2.1 IPI e ICMS na Aquisic;ao de Bens e Servic;os 

0 lmposto sobre Produtos lndustrializados (IPI) incidente na aquisic;ao, 

quando recuperavel, nao integra o valor do custo dos bens. 

0 ICMS, quando cobrado pelo vendedor dos bens ou prestador dos servic;os 

na condic;ao de substituto tributario, nao integra o custo dos bens ou servic;os. 

0 ICMS normal integra o valor do custo de aquisic;ao de bens e servic;os. 

Determinac;oes elencadas no § 3° do art. 8° da lnstruc;ao Normativa da 

Secretaria da Receita Federal no 404/2004 e § 6° do art. 26 da lnstruc;ao Normativa 

da Secretaria da Receita Federal no 594/2005. 
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5.9 CONTABILIZA<;AO 

Os creditos do PIS e COFINS, escriturados por pessoa jurfdica que tenha 

auferido receitas submetidas ao regime de tributagao nao cumulativa dessa 

contribuigao (Lei 10.637/2002 e Lei 1 0.833/2003), poderao ser utilizados na 

dedugao, na escrita contabil da pessoa jurfdica, dos debitos da contribuigao 

decorrentes de suas receitas tributadas. 

Sendo assim, e obrigat6rio a contabilizagao do credito do PIS e da COFINS, 

nao bastando contabilizar o encargo correspondente pelo valor lfquido (debito 

menos credito), devendo se-lo destacadamente escriturado, inclusive para melhor 

controle nas operagoes. 

5.9.1 Contabilizagao para o PIS 

5.9.1.1 Creditos 

Estoques de 01.12.2002 

Estoques Existentes em 01.12.2002- R$ 50.000,00 

Credito do PIS R$ 50.000,00 x 0,65% = R$ 325,00 dividido por 12 = R$ 27,03 

D- PIS a Recuperar (Ativo Circulante) 

C- Estoques (Ativo Circulante) 

R$ 325,00 (valor integral do credito) 

Mensalmente, se transferira o credito para a conta de PIS a Recolher: 

D- PIS a Recolher (Passivo Circulante) 

C- PIS a Recuperar (Ativo Circulante) 

R$ 27,03 

Aquisigao de Bens e Servigos 

Valor das compras domes (sem IPI): R$ 100.000,00 

Credito do PIS R$ 100.000,00 x 1,65% = R$ 1.650,00 

D. PIS a Recuperar (Ativo Circulante) 

C . Gusto da Mercadoria Vendida ou Estoques (Conta de Resultado ou Ativo 

Circulante) 
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R$ 1.650,00 

Nesse caso, deve-se observar o seguinte: Caso as mercadorias 

correspondentes estiverem em estoque, deve-se creditar a respectiva conta de 

estoques, ou proporcionalmente, caso parte das mercadorias tenham sido vendidas 

e parte ficaram em estoques. 

Depreciac;ao 

Depreciac;ao no mes R$ 916,00 x 1,65% = R$15,11 

D- PIS a Recuperar (Ativo Circulante) 

C- Gusto dos Produtos Vendidos (Conta de Resultado) 

R$ 15,11 

Observa-se neste caso, que o lanc;amento em Custos se faz para 

depreciac;ao relativa a custos de produgao. Se a depreciac;ao se referir a despesas 

gerais, lanc;a-se a credito de uma conta especifica de redugao de despesas 

administrativas. 

Despesas Financeiras 

Despesas Bancarias no mes R$ 500,00 x 1,65% = R$ 8,25 

D- PIS a Recuperar (Ativo Circulante) 

C - PIS Credito de Despesas Financeiras (Conta de Resultado- redutora de 

despesas financeiras) 

R$ 8,25 

Observar que as despesas financeiras, conforme exposto anteriormente nao 

geram mais creditos do PIS, a partir de 01 de agosto de 2004, o exposto se faz 

apenas para demonstrar como era realizado sua contabilizac;ao ate entao. 

Energia Eletrica e Outras Despesas 

Energia Eletrica no mes R$ 1.000,00 x 1,65% = R$ 16,50 

D- PIS a Recuperar (Ativo Circulante) 

C- PIS Credito de Energia Eletrica (Conta de Resultado) 

R$ 16,50 

Alugueis pages a pessoa juridica: R$ 5.000,00 x 1,65% R$ 82,50 

D- PIS a Recuperar (Ativo Circulante) 



C- PIS Credito de Custos ou Despesas Operacionais (Conta de Resultado) 

R$ 82,50 

Ambas as contas de resultado sao redutoras de custos ou despesas. 

Devolugao de Vendas 

Devolugao de vendas no valor de R$ 4.000,00 x 1,65% == R$ 66,00 

D- PIS a Recuperar (Ativo Circulante) 

C- PIS sabre Receita (Conta de Resultado) 

R$ 66,00 
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Podemos observar que na pratica, o credito do PIS de devolugoes de vendas 

e urn estorno da despesa do PIS contabilizada anteriormente, por isso, o credito do 

mesmo recai sabre a propria conta de resultado onde foi contabilizado o PIS sabre 

as vendas. 

5.9.1.2 Debitos 

Receita bruta: R$ 250.000,00 

Debito do PIS: R$ 250.000,00 x 1,65% == 4.125,00 

D- PIS sabre Receita (Conta de Resultado) 

C- PIS a Recolher (Passivo Circulante) 

R$ 4.125,00 

Apuragao Contabil do PIS a Recolher 

Pela transfer€mcia dos creditos do PIS, apurados no mes, a conta de PIS a 

Recolher: 

D- PIS a Recolher (Passivo Circulante) 

C- PIS a Recuperar (Ativo Circulante) 

R$ (conforme valor apurado no mes) 

lmportante ressaltar que se o saldo do PIS a Recuperar for superior ao debito 

apurado no periodo, deve-se transferir so o montante exato para zerar a conta de 

PIS a Recolher, sendo o saldo remanescente mantido na Conta de PIS a Recuperar, 

para futura compensagao com o proprio PIS ou outros tributos federais. 
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5.9.2 Gontabilizac;ao para o GOFINS 

5.9.2.1 Greditos 

Estoques de 01.02.2004 

Estoques Existentes em 01.02.2004- R$ 50.000,00 

Gredito do GOFINS R$ 50.000,00 x 3,00% = R$ 1.500,00 dividido por 12 = R$ 

125,00 

D- GOFINS a Recuperar (Ativo Girculante) 

G - Estoques (Ativo Girculante) 

R$ 1.500,00 (valor integral do credito) 

Mensalmente, se transferira o credito para a conta de GOFINS a Recolher: 

D- GOFINS a Recolher (Passive Girculante) 

G- GOFINS a Recuperar (Ativo Girculante) 

R$ 125,00 

Aquisic;ao de Bens e Servic;os 

Valor das compras domes (sem I PI): R$ 100.000,00 

Gredito do GOFINS R$ 100.000,00 x 7,60% = R$ 7.600,00 

D. GOFINS a Recuperar (Ativo Girculante) 

G . Gusto da Mercadoria Vendida ou Estoques (Gonta de Resultado ou Ativo 

Girculante) 

R$ 7.600,00 

Nesse caso, deve-se observar o seguinte: Gaso as mercadorias 

correspondentes estiverem em estoque, deve-se creditar a respectiva conta de 

estoques, ou proporcionalmente, caso parte das mercadorias tenham sido vendidas 

e partes ficaram em estoques. 

Depreciac;ao 

Depreciac;ao no mes R$ 916,00 x 7,60% = R$ 69,62 

D- GOFINS a Recuperar (Ativo Girculante) 

G- Gusto dos Produtos Vendidos (Gonta de Resultado) 

R$ 69,62. 
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Observa-se neste caso, que o langamento em Custos se faz para 

depreciagao relativa a custos de produgao. Se a depreciagao se referir a despesas 

gerais, lan<;a-se a credito de uma conta especifica de redugao de despesas 

administrativas. 

Despesas Financeiras 

Despesas Bancarias no mes R$ 500,00 x 7,60% = R$ 38,00 

D- COFINS a Recuperar (Ativo Circulante) 

C - COFINS Credito de Despesas Financeiras (Conta de Resultado- redutora de 

despesas financeiras) 

R$ 38,00 

Observar que as despesas financeiras, conforme exposto anteriormente nao 

geram mais creditos do COFINS, a partir de 01 de agosto de 2004, o exposto se faz 

apenas para demonstrar como era realizado sua contabilizagao ate entao. 

Energia Eletrica e Outras Despesas 

Energia Eletrica no mes R$ 1.000,00 x 7,60% = R$ 76,00 

D- COFINS a Recuperar (Ativo Circulante) 

C- COFINS Credito de Energia Eletrica (Conta de Resultado) 

R$ 76,00 

Alugueis pagosa pessoa juridica: R$ 5.000,00 x 7,60% R$ 380,00 

D- COFINS a Recuperar (Ativo Circulante) 

C- COFINS Credito de Custos ou Despesas Operacionais (Conta de Resultado) 

R$ 380,00 

Ambas as contas de resultado sao redutoras de custos ou despesas. 

Devolugao de Vendas 

Devolugao de vendas no valor de R$ 4.000,00 x 7,60% = R$ 304,00 

D- COFINS a Recuperar (Ativo Circulante) 

C- COFINS sabre Receita (Conta de Resultado) 

R$ 304,00 

Podemos observar que na pratica, o credito do COFINS de devolugoes de 

vendas e urn estorno da despesa do COFINS contabilizada anteriormente, por isso, 
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o cn§dito do mesmo recai sobre a propria conta de resultado onde foi contabilizado o 

COFINS sobre as vendas. 

5.9.2.2 Debitos 

Receita bruta: R$ 250.000,00 

Debito do COFINS: R$ 250.000,00 x 7,60% = 19.000,00 

D- COFINS sobre Receita (Conta de Resultado) 

C- COFINS a Recolher (Passivo Circulante) 

R$ 19.000,00 

Apuragao Contabil do COFINS a Recolher 

Pela transferencia dos creditos do COFINS, apurados no mes, a conta de COFINS a 

Recolher: 

D- COFINS a Recolher (Passivo Circulante) 

C- COFINS a Recuperar (Ativo Circulante) 

R$ (conforme valor apurado no mes) 

lmportante ressaltar que se o saldo do COFINS a Recuperar for superior ao 

debito apurado no periodo, deve-se transferir so o montante exato para zerar a 

conta de COFINS a Recolher, sendo o saldo remanescente mantido na Conta de 

COFINS a Recuperar, para futura compensagao com o proprio COFINS ou outros 

tributos federais. 

Observa-se que os criterios de contabilizagao e tratamentos dos creditos, 

tanto do PIS como do COFINS sao os mesmos, sofrendo alteragao apenas na 

aHquota e nome da conta contabil a ser utilizada. 

5.9.3 Tributagao dos Creditos 

0 valor dos creditos apurados da COFINS de acordo com a Lei 10.833/2003 

e do PIS de acordo com a Lei 10.637/2002 nao constitui receita bruta da pessoa 

juridica, servindo somente para dedugao do valor devido da contribuigao. lsto, para 

evitar dupla incidencia, ou seja, PIS e COFINS sobre creditos das referidas 

contribuigoes. 
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Entretanto, para fins de apuragao do IRPJ e da CSLL, nao se podera excluir, 

os cn§ditos das referidas bases de calculo, apurado pelo Luera Real, ja que nao ha, 

expressamente, esta possibilidade na legislagao (Ato Declarat6rio lnterpretativo SRF 

3/2007). 
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5.10 DAGON 

Como sabemos, o sistema tributario brasileiro carrega junto de si, uma serie 

de obrigac;oes acess6rias com a finalidade principal de auxiliar na fiscalizac;ao da 

empresas, e tambem para ser usada como parametres para se computar dados da 

arrecadac;ao tributaria no pais. 

Dentre as obrigac;oes acess6rias instituidas para as empresas, temos, 

especificamente relacionada a cobranc;a do PIS e da COFINS o DAGON, 

(Demonstrative de Apurac;ao de Contribuic;oes Sociais). 

lnstituida pela lnstruc;ao Normativa numero 387, de 20 de janeiro de 2004, o 

Demonstrative de Apurac;ao de Contribuic;oes Sociais (DAGON) substituiu o 

Demonstrative de Apurac;ao da Contribuic;ao para o Programa de lntegrac;ao Social 

(PIS/PASEP) nao-cumulativo (DAPIS) instituido pela lnstruc;ao Normativa da 

Secretaria da Receita Federal numero 365, de 29 de outubro de 2003, ora revogada, 

e que nao produziu efeitos. 

Estao obrigadas a entrega do DAGON as pessoas juridicas de direito privado 

e as que lhes sao equiparadas pela legislac;ao do Impasto de Renda, submetidas a 
apurac;ao da Contribuic;ao para o Programa de lntegrac;ao Social (PIS/PASEP) e da 

Contribuic;ao para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS), nos regimes 

cumulative e nao-cumulativo, inclusive aquelas que apuram a Contribuic;ao para o 

Programa de lntegrac;ao Social (PIS/PASEP) com base na folha de salaries. 

5.1 0.1 Criterios para Entrega do Dacon 

0 DAGON deve ser apresentado de forma centralizada pelo estabelecimento 

matriz, da seguinte forma. 

No ano-calendario de 2005 foi utilizado as seguintes regras para entrega (IN 

543 de 20/05/2005). 

- Trimestralmente, pelas pessoas juridicas obrigadas a entrega mensal da 

Declarac;ao de Debitos e Creditos Tributaries Federais (DCTF). 

- Semestralmente, pelas demais pessoas juridicas. Contudo, essas empresas 

poderao optar pela entrega trimestral. 

Ainda para o ano calendario de 2005, estavam dispensadas da apresentac;ao 

do DAGON: 
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- as pessoas juridicas imunes e isentas do impasto de renda, cujo valor mensal das 

contribuigoes a serem informadas no DAGON seja inferior a R$ 10.000,00 (dez mil 

rea is); 

-as pessoas juridicas optantes pelo Sistema lntegrado de Pagamento de Impastos e 

Gontribuigoes das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Simples), 

relativamente aos periodos abrangidos por esse sistema. Gaso a pessoa juridica 

sofresse a exclusao do Simples, passaria a ser obrigada a entregar o DAGON a 

partir do trimestre relativo ao mes em que a exclusao surtir seus efeitos, hip6tese em 

que nao deveriam ser inseridos no demonstrative os valores apurados pelo regime 

do Simples no trimestre da exclusao. 

- as pessoas juridicas inativas, assim consideradas as que nao realizaram qualquer 

atividade operacional, nao operacional, financeira ou patrimonial no trimestre. 

- os 6rgaos publicos, as autarquias e as fundagoes publicas. 

No ano-calendario de 2006 a obrigatoriedade era a seguinte (IN 590 de 

22/12/2005) 

Mensalmente, pelas pessoas juridicas obrigadas a entrega mensal da Declaragao de 

Debitos e Greditos Tributaries Federais (DGTF); 

Semestralmente, pelas demais pessoas juridicas. Gontudo, essas empresas 

poderiam optar pela entrega mensal. 

Para o ano calendario 2006, estavam dispensadas da apresentagao do 

DAGON: 

- as pessoas juridicas imunes e isentas do impasto de renda, cujo valor mensal das 

contribuigoes a serem informadas no Dacon seja inferior a R$ 10.000,00 (dez mil 

rea is); 

-as pessoas juridicas optantes pelo Sistema lntegrado de Pagamento de Impastos e 

Gontribuigoes das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Simples), 

relativamente aos periodos abrangidos por esse sistema. Gaso a pessoa juridica 

sofresse a exclusao do Simples, passaria a ser obrigada a entregar o DAGON a 

partir do trimestre relativo ao mes em que a exclusao surtiu seus efeitos, hip6tese 

em que nao deveriam ser inseridos no demonstrative os valores apurados pelo 

regime do Simples no trimestre da exclusao. 

- as pessoas juridicas inativas, assim consideradas as que nao realizaram qualquer 

atividade operacional, nao operacional, financeira ou patrimonial no trimestre. 

- os 6rgaos publicos, as autarquias e as fundagoes publicas. 
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Em sintese, as regras para entrega ou nao do DAGON nao mudaram para o 

ana calendario de 2005 e 2006. 

5.1 0.2 Opgoes em que Entrega nao e Obrigat6ria 

Nao estao obrigados a apresentac;ao do DAGON, ainda que se encontrem 

inscritos no Gadastro Nacional da Pessoa Juridica (GNPJ), ou que tenham seus atos 

constitutivos registrados em cart6rios ou Juntas Gomerciais. 

- o cons6rcio constituido na forma dos arts. 278 e 279 da Lei n° 6.404, de 15 de 

dezembro de 1976; 

- a pessoa ffsica que individualmente preste servigos profissionais, mesmo quando 

possua estabelecimento em que desenvolva suas atividades e empregue auxiliares, 

salvo quando se qualificar como pessoa juridica par equiparac;ao; 

- a pessoa ffsica que explore individualmente, contratos de empreitada unicamente 

de mao-de-obra, sem o concurso de profissionais qualificados ou especializados; 

- a pessoa ffsica que individualmente seja receptora de apostas da Loteria Esportiva 

e da Loteria de Numeros, credenciada pela Gaixa Econ6mica Federal, ainda que, 

para atender exig€mcia do 6rgao credenciador, esteja registrada como pessoa 

juridica, desde que nao explore em nome individual, qualquer outra atividade 

econ6mica que implique sua equiparac;ao a pessoa juridica; 

- o condominia edilfcio; 

- o fundo em condominia e o clube de investimento, exceto o fundo de investimento 

imobiliario de que trata o art. 2° da Lei n° 9.779, de 1999; 

- a sociedade em conta de participagao; e 

- a pessoa juridica domiciliada no exterior que possua no Brasil bens e direitos 

sujeitos ao registro publico. 

Para o preenchimento do DAGON deve ser utilizado o programa gerador 

disponivel na pagina da Secretaria da Receita Federal na Internet. 0 programa 

permite o preenchimento de forma mensal, porem a gravac;ao s6 e feita ap6s todos 

as meses necessaries dentro de urn semestre estarem preenchidos e sem erros. A 

consolidagao semestral agrupa todos os demonstratives cujas caracteristicas 

permitam montar apenas urn documento a ser transmitido a Secretaria da Receita 

Federal. Esta mesma rotina exibira mensagens de alerta caso sejam detectadas 
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inconsist€mcias no processo de consolidac;ao que deverao ser sanadas, conforme o 

caso. 

A retificac;ao, caso seja necessaria, devera ser feita nos demonstratives 

mensais, porem, a transmissao engloba todos que compoem o semestre, mesmo 

daqueles meses em que nao houve alterac;ao, nao sendo admitida a transmissao de 

forma isolada (mensal). 

5.1 0.3 Punic;ao para a nao Entrega do DAGON 

A pessoa juridica que deixar de apresentar o DAGON nos prazos 

estabelecidos ou que apresenta-lo com incorrec;oes ou omissoes, estara sujeito as 

multas de 2% (dois por cento) ao mes-calendario ou frac;ao, incidente sobre o 

montante da GOFINS, ou, na sua falta, da Gontribuic;ao para o PIS/PASEP, 

informado no DAGON, ainda que integralmente pago, no caso de falta de entrega 

deste demonstrative ou de entrega ap6s o prazo, limitada a 20% (vinte por cento) 

daquele montante. Gaso apresente com incorrec;oes de R$ 20,00 (vinte reais) para 

cada grupo de dez informac;oes incorretas ou omitidas. 

A multa minima a ser aplicada sera de: 

I- R$ 200,00 (duzentos reais), tratando-se de pessoa juridica inativa; 

II- R$ 500,00 (quinhentos reais), nos demais casos. 

Observado os valores minimos, as multas serao reduzidas: 

I - em cinqOenta por cento, quando o demonstrative for apresentado ap6s o prazo, 

mas antes de qualquer procedimento de oficio; 

II - em vinte e cinco por cento, se houver a apresentac;ao do demonstrative no prazo 

fixado em intimac;ao. 
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5.11 Prazo de Pagamento para Cumulativos e Nao Cumulativos 

A partir da competencia janeiro/2007, o PIS e a COFINS passaram a ser 

recolhidos ate o dia 20 do mes seguinte ao da competencia, ou seja, o ultimo dia util 

do segundo decendio subseqOente ao mes de ocorrencia do fato gerador, novo 

prazo fixado pelos artigos 7° e 11 daMP 351/2007. Antecipa-se o recolhimento se o 

dia 20 nao houver expediente bancario. 

Ate a competencia dezembro/2006, o recolhimento do PIS e da COFINS era 

feito ate 0 ultimo dia util da primeira quinzena, ou seja, dia 15 ou 0 ultimo dia util 

anterior, se o dia 15 nao for util, do mes seguinte ao mes de ocorrencia dos fatos 

geradores. 

Para os importadores de cigarros, o recolhimento das contribuigoes do PIS e 

COFINS, tanto em relagao a contribuigao propria quanto da substituigao tributaria, 

devera ser efetivada na data do registro da declaragao de importagao no 

SISCOMEX (art. 53 e 54 da Lei 9.532/97). 

Nas pessoas juridicas que tenham filiais, a apuragao e o pagamento das 

contribuig6es serao efetuados, obrigatoriamente, de forma centralizada, pelo 

estabelecimento matriz. 
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5.12 ARRECADA<;AO 

A Secretaria da Receita Federal, atraves da Coordenac;ao Geral de Politica 

Tributaria divulgou no ultimo mes de Julho a estatistica tributaria referente a 2006 no 

montante geral de arrecadac;ao. Junto com os resultados de 2006, estao informados 

dados de arrecadac;ao dos ultimos 05 (cinco) anos, os quais foram tabelados para 

demonstrar atraves de graficos a trajetoria em termos de arrecadac;ao desses dois 

tributos para os periodos informados. 

Segundo o IBPT (lnstituto Brasileiro de Planejamento Tributario), para 

determinac;ao dos resultados da arrecadac;ao, a Secretaria da Receita Federal, nao 

considera os valores recolhidos a titulo de multas, juros e correc;ao monetaria, dessa 

forma, podem ocorrer pequenas variac;oes de dados divulgados por outras 

instituic;oes, como o proprio IBPT, porem, isso nao compromete os objetivos do 

estudo, por se tratar de variac;oes que apenas confirmam os dados divulgados pela 

propria Receita Federal do Brasil. 
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5.12.1 ARRECADACAO PIS E COFINS ENTRE 2002 E 2006 

Nesta primeira tabela estao os dados da arrecada~o em milhoes de reais, 

referente aos periodos de 2002 a 2006. Demonstrados tambem para fins de melhor 

compreensao, os valores arrecadados com as Receitas Tributarias nas tres esferas 

de governo, Federal, Estadual e Municipal. 

Tabela IV 

R$ Milh6es 
TRJBUTO 2002 

Receitas Tributarias 470.824,45 
COFINS 51 .094,85 
PIS 11 .330,85 

FONTE: Secretana da Recetta Federal 
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0 grafico acima representa a varia~o da arrecada~o do PIS e da COFINS 

em milhaes de reais, a evolu~o e nitida, tanto para o PIS como para a COFINS, 

conforme podemos observar, o aumento nem sempre foi proporcional a arrecadac;ao 

geral, ou seja, houve sim uma elevac;ao na arrecada~o especifica do PIS e da 

COFINS. 
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5.12.2 PERCENTUAL EM RELACAO AO TOTAL DAS RECEITAS TRIBUTARIAS 

Abaixo a tabela com os dados da arrecada~o em percentual, referente aos 

periodos de 2002 a 2006. As Receitas Tributarias nas tres esferas de governo, 

Federal, Estadual e Municipal, estao aqui demonstrados como 100%, dessa forma, 

fica visivelmente facil a compreensao do quanto representa a arrecada<;ao com PIS 

e com a COFINS sobre o montante geral de Tributes, Contribui~aes e Taxas. 

Tabela V 

Arrecadacio % 
TRIBUTO 2002 2003 

Receitas Tributarias 100,00% 100,00% 
COFINS 10,85% 10,89% 
PIS 2,41% 2,47% 

FONTE: Secretana da Receita Federal 
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A demonstra~o grafica demonstra a representatividade do PIS e da COFINS 

sobre o total da arrecada~o tributaria, como ja demonstrado, a varia~o e positiva 

nos periodos de 2002 a 2004, passando a sofrer uma pequena queda entre 2005 e 

2006, redu~o essa, devido a algumas desonerayees na aquisi~o de bens de 

capital , conforme legisla~o especifica, porem, isso nao significa queda geral da 

carga tributaria para o PIS e a COFINS, tais beneficios especificos e apenas 

beneficiam setores isolados das empresas, ou apenas algumas receitas especificas. 
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5.12.3 DEMONSTRATIVO DA EVOLU<;AO 

Esta tabela tern o objetivo de demonstrar que a evolu~o na arrecada~o do 

PIS e da COFINS nao condiz com a evolu~o da arrecada~o geral de Receitas 

Tributarias, usamos como base o anode 2002 para todos os comparatives. 

Tabela VI 

Varia~oem% 
TRIBUTO 2002 2003 2004 2005 2006 

Receitas Tributarias 100,00% 13,58% 16,99% 14,61 % 10,88% 
COFINS 100,00% 13,95% 33,35% 11 ,85% 4,31 % 
PIS 100,00% 16,60% 51 ,12% 8,55% 7,69% 

FONTE: Secretana da Receata Federal Adaptado pela Autora 

Graficamente demonstrando a tabela acima, e possivel observar as variac;oes 

na arrecada~o do PIS e da COFINS em rela~o a varia~o geral da arrecada<;ao 

com Receitas Tributarias, entre 2003 e 2006, usando como base o ano de 2002, 

observamos uma pequena diferenc;a em 2003, ficando praticamente equiparada a 
Receita Tributaria total, ja em 2004 a varia~o aparece de forma elevada, tanto para 

o PIS como para a COFINS, demonstrando que a nao cumulatividade aumentou 

significativamente a arrecada~o com esses dais tributes, posteriormente nos dais 
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periodos seguintes 2005 e 2006, houve uma variagao, porem, de forma negativa, ou 

seja, inferior a variac;ao da Receita Tributaria total. Basicamente isso ocorreu, por 

algumas mudanc;as na legislac;ao no que diz respeito a algumas desonerac;oes na 

aquisic;ao de bens de capital. 
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5.12.4 ARRECADA<;AO COMPARADA AO PIB (PRODUTO INTERNO BRUTO) 

Nesta tabela as dados com a arrecada~o do PIS e da COFINS estao 

demonstrados em rela~o ao percentual que representam as Receitas Tributtuias no 

montante do PIB nacional de 2002 a 2006. 

Tabela VII 

%doPIB 
TRIBUTO 

Receitas Tributarias 
COFINS 
PIS 

2002 2003 
31 ,86% 31 ,46% 
3,46% 3,42% 
0,77% 0,78% 

FONTE: Secretana da Recerta Federal 
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4,00% 4,04% 
0,88% 0,87% 

2005 

2006 
34,23% 
3,90% 
0,86% 

2006 

COFINS 
PIS 

0 grafico representa a varia~o da arrecada~o com PIS e COFINS, em 

relac;Bo ao montante do PIB (Produto Interne Brute). Novamente se evidencia o 

aumento na representatividade em 2004 e 2005 desses dais tributes, passando em 

2006 a uma pequena queda de -0,14 pontes percentuais, que segundo analise da 

Secretaria da Receita Federal, se deve principalmente a desonera¢es na aquisi~o 

de bens de capital, bens de tecnologia entre outros. 
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6 CONSIDERACOES FINAlS 

0 presente trabalho teve por objetivo principal discorrer sobre o hist6rico do 

PIS e da COFINS, desde sua cria<;ao ate a atualidade, apontando as altera<;6es 

mais relevantes e que causarao maior impacto para os contribuintes. 

Tanto o PIS como a COFINS sofreram altera<;6es de base de calculo, de 

alfquotas e de forma de apura<;ao, por diversas vezes. Porem, as altera<;6es mais 

relevantes ocorreram atraves da Lei 10.637/2002 que institui a nao cumulatividade 

para o PIS e a Lei 10.833/2003 criou a nao cumulatividade para a COFINS, am bas 

seguindo a mesma sistematica. 

A cria<;ao da nao cumulatividade para esses dois tributos, com consideravel 

relevancia dentro do sistema tributario brasileiro, se fez para amenizar distor<;6es 

que eram altamente criticadas pelos contribuintes, pois da forma cumulativa, a 

incidencia ocorre em todas as etapas da cadeia produtiva, desde o produto primario 

ate o consumidor final. Como a nao cumulatividade preve o uso de creditos das 

opera<;6es anteriores, a principia a tributa<;ao somente se faria sobre o valor 

agregado, eliminando o "efeito cascata". 

Teoricamente a nao cumulatividade teria essa finalidade, eliminar o efeito 

cascata, e reduzir a carga tributaria nacional para os contribuintes. No entanto, o que 

aconteceu foi que junto com os beneffcios do uso do credito, veio tambem uma 

eleva<;ao nas alfquotas dos dois tributos, o PIS passou a ser calculado sob a 

alfquota de 1,65% e a COFINS com a alfquota de 7,6%. 

Dessa forma com a eleva<;ao da aliquota os beneficios em termos de redu<;ao 

de carga tributaria, antes almejados, se tornaram quase nulos em muitos casos. 

Ao final desse estudo, observou-se que ao Iongo de toda a trajet6ria de 

cobran<;a do PIS e da COFINS, o que se mudou muitas vezes foram as legisla<;6es 

pertinentes aos mesmos, porem, de reflexo positivo aos contribuintes foram apenas 

casos isolados de algumas desonera<;oes instituidas recentemente. Em termos de 

arrecada<;ao, o que se comprova atraves das tabelas e graficos inseridos neste 

trabalho, e que as receitas tributarias s6 aumentaram nos ultimos 05 (cinco) anos e 

consequentemente a arrecada<;ao com PIS e COFINS tambem, ou seja, mesmo com 

a implanta<;ao do modelo nao cumulativo, aplicado as empresas obrigadas ao Lucro 

Real, o que mais interessava que era a redu<;ao na carga tributaria, nao ocorreu, e 
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ainda aumentou mais a burocracia e custos indiretos, pois, como o sistema exige 

mais criterios, cuidados especificos principalmente na forma de calculo e 

contabilizac;ao, os profissionais, principalmente da area contabil, tern que adotar 

criterios especificos para nao incorrer em erros que possam refletir em valores 

incorretos e tambem, informac;oes distorcidas para a Secretaria da Receita Federal. 
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AN EX OS 

Presidencia da Republica 
Subchefia para Assuntos Juridicos 

LEI COMPLEMENTAR N° 7, DE 7 DE SETEMBRO DE 1970 

Vide constituit;:ao de 1988 lnstitui o Programa de lntegrat;:ao Social, e da 
outras providencias. 

0 PRESIDENTE DA REPUBLICA: Fat;:o saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono 
a seguinte Lei Complementar: 

Art. 1.0
- E institufdo, na forma prevista nesta Lei, o Programa de lntegrat;:ao Social, destinado a 

promover a integrat;:ao do empregado na vida e no desenvolvimento das empresas. 

§ 1°- Para os fins desta Lei, entende-se par empresa a pessoa jurfdica, nos termos da 
legislat;:ao do Impasto de Renda, e par empregado todo aquele assim definido pela Legislat;:ao 
Trabalhista. 

§ 2°- A participat;:ao dos trabalhadores avulsos, assim definidos os que prestam servit;:os a 
diversas empresas, sem relat;:ao empregatfcia, no Programa de lntegrat;:ao Social, far-se-a nos 
termos do Regulamento a ser baixado, de acordo com o art. 11 desta Lei. 

Art. 2° - 0 Programa de que trata o artigo anterior sera executado mediante Fundo de 
Participat;:ao, constitufdo par depositos efetuados pelas empresas na Caixa Econ6mica Federal. 

Paragrafo unico- A Caixa Econ6mica Federal podera celebrar convenios com estabelecimentos 
da rede bancaria nacional, para o fim de receber os depositos a que se refere este artigo. 

Art. 3° - 0 Fundo de Participat;:ao sera constitufdo par duas parcelas: 

a) a primeira, mediante dedut;:ao do Impasto de Renda devido, na forma estabelecida no§ 1° 
deste artigo, processando-se o seu recolhimento ao Fundo juntamente com o pagamento do Impasto 
de Renda; 

b) a segunda, com recursos proprios da empresa, calculados com base no faturamento, como 
segue: (Vide Lei Complementar no 17, de 1973) 

1) no exercfcio de 1971, 0, 15%; 

2) no exercicio de 1972, 0,25%; 

3) no exercicio de 1973, 0,40%; 

4) no exercicio de 1974 e subseqOentes, 0,50%. 

§ 1 o- A dedut;:ao a que se refere a a linea a deste artigo sera feita sem prejufzo do dire ito de 
utilizat;:ao dos incentives fiscais previstos na legislat;:ao em vigore calculada com base no valor do 
Impasto de Renda devido, nas seguintes proport;:oes: 

a) no exercicio de 1971 -> 2%; 



b) no exercfcio de 1972 - 3%; 

c) no exercfcio de 1973 e subseqoentes- 5%. 

§ 2. 0
- As institui<;:oes financeiras, sociedades seguradoras e outras empresas que nao realizam 

opera<;:oes de vendas de mercadorias participarao do Programa de lntegra<;:ao Social com uma 
contribui<;:ao ao Fundo de Participa<;:ao de, recursos proprios de valor identico do que for apurado na 
forma do pan3grafo anterior. 

§ 3°- As empresas a titulo de incentivos fiscais estejam isentas, ou venham a ser isentadas, do 
pagamento do lmposto de Renda, contribuirao para o Fundo de Participa<;:ao, na base de calculo 
como se aquele tributo fosse devido, obedecidas as percentagens previstas neste artigo. 

§ 4°- As entidades de fins nao lucrativos, que ten ham empregados assim definidos pela 
legisla<;:ao trabalhista, contribuirao para o Fundo na forma da lei. 

§ 5° - A Caixa Econ6mica Federal resolvera os casos omissos, de acordo com os criterios 
fixados pelo Conselho Monetario Nacional. 

Art. 4. 0
- 0 Conselho Nacional podera alterar, ate 50% (cinqoenta por cento), para mais ou para 

menos, os percentuais de contribui<;:ao de que trata o § 2° do art. 3°, tendo em vista a 
proporcionalidade das contribui<;:oes. 

Art. 5° -A Caixa Econ6mica Federal emitira, em nome de cada empregado, uma Caderneta de 
Participa<;:ao- Programa de lntegra<;:ao Social- movimentavel na forma dos arts. so ego desta Lei. 

Art. 6. 0
- A efetiva<;:ao dos depositos no Fundo correspondente a contribui<;:ao referida na alfnea b 

do art. 3° sera processada mensalmente a partir de 1 o de julho de 1971. 

Paragrafo unico- A contribui<;:ao de julho sera calculada com base no faturamento de janeiro; a 
de agosto, com base no faturamento de fevereiro; e assim sucessivamente. 

Art. 7°- A participa<;:ao do empregado no Fundo far-se-a mediante depositos efetuados em 
contas individuais abertas em nome de cada empregado, obedecidos os seguintes criterios: 

a) 50% (cinqOenta por cento) do valor destinado ao Fundo sera dividido em partes proporcionais 
ao montante de salarios recebidos no periodo); 

b) os 50% (cinqoenta por cento) restantes serao divididos em partes proporcionais aos 
qOinqOenios de servi<;:os prestados pelo empregado. 

§ 1°- Para os fins deste artigo, a Caixa Econ6mica Federal, com base nas lnforma<;:oes 
fornecidas pelas empresas, no prazo de 1SO (cento e oitenta) dias, contados da publica<;:ao desta Lei, 
organizara um Cadastro - Geral dos participantes do Fundo, na forma que for estabelecida em 
regulamento. 

§ 2°- A omissao dolosa de nome de empregado entre os participantes do Fundo sujeitara a 
empresa a multa, em beneficia do Fundo, no valor de 10 (dez) meses de salarios, devidos ao 
empregado cujo nome houver sido omitido. 

§ 3° - lgual penalidade sera aplicada em caso de declara<;:ao falsa sobre o valor do salario e do 
tempo de servi<;:o do empregado na empresa. 

Art. so - As contas de que trata o artigo anterior serao tambem creditadas: 

a) pela corre<;:ao monetaria anual do saldo credor, na mesma propor<;:ao da varia<;:ao fixada para 
as Obriga<;:oes Reajustaveis do Tesouro Nacional; 



b) pelos juros de 3% (tres por cento) ao ano, calculados, anualmente, sobre o saldo corrigido 
dos depositos; 

c) pelo resultado liquido das operagoes realizadas com recursos do Fundo, deduzidas as 
despesas administrativas e as provisoes e reservas cuja constituigao seja indispensavel, quando o 
rendimento for superior a soma dos itens "a" e "b". 

Paragrafo unico -A cada periodo de um ano, contado da data de abertura da conta, sera 
facultado ao empregado o levantamento do valor dos juros, da corregao monetaria contabilizada no 
periodo e da quota - parte produzida, pelo item c anterior, se existir. 

Art. go- As importancias creditadas aos empregados nas cadernetas de participagao sao 
inalienaveis e impenhoraveis, destinando-se, primordialmente, a formagao de patrimonio do 
trabalhador. 

§ 1° - Por ocasiao de casamento, aposentadoria ou invalidez do empregado titular da conta 
podera o mesmo receber os valores depositados, mediante comprovagao da ocorrencia, nos termos 
do regulamento; ocorrendo a morte, os valores do deposito serao atribuidos aos dependentes e, em 
sua falta, aos sucessores, na forma da lei. 

§ 2° -A pedido do interessado, o saldo dos depositos podera ser tambem utilizado como parte 
do pagamento destinado a aquisigao da casa propria, obedecidas as disposigoes regulamentares 
previstas no art. 11. 

Art. 10 -As obrigagoes das empresas, decorrentes desta Lei, sao de carater exclusivamente 
fiscal, nao gerando direitos de natureza trabalhista nem incidencia de qualquer contribuigao 
previdenciaria em relagao a quaisquer prestagoes devidas, por lei ou por sentenga judicial, ao 
empregado. 

Paragrafo unico -As importancias incorporadas ao Fundo nao se classificam como rendimento 
do trabalho, para qualquer efeito da legislagao trabalhista, de Previdencia Social ou Fiscal e nao se 
incorporam aos salarios ou gratificagoes, nem estao sujeitas ao imposto sobre a renda e proventos de 
qualquer natureza. 

Art. 11- Dentro de 120 (cento e vinte) dias, a contar da vigencia desta Lei, a Caixa Economica 
Federal submetera a aprovagao do Conselho Monetario Nacional o regulamento do Fundo, fixando as 
normas para o recolhimento e a distribuigao dos recursos, assim como as diretrizes e os criterios para 
a sua aplicagao. 

Paragrafo unico- 0 Conselho Monetario Nacional pronunciar-se-a, no prazo de 60 (sessenta) 
dias, a contar do seu recebimento, sobre o projeto de regulamento do Fundo. 

Art. 12 - As disposigoes desta Lei nao se aplicam a quaisquer entidades integrantes da 
Administragao Publica federal, estadual ou municipal, dos Territorios e do Distrito Federal, Direta ou 
lndireta adotando-se, em todos os nfveis, para efeito de conceituagao, como entidades da 
Administragao lndireta, os criterios constantes dos Decretos - Leis n°s 200, de 25 de fevereiro de 
1967, e 900, de 29 de setembro de 1969. 

Art. 13 - Esta Lei Complementar entrara em vigor na data de sua publicagao. 

Art. 14 - Revogam-se as disposigoes em contrario. 

Brasilia, 7 de setembro de 1970; 149° da lndependencia e 82° da Republica. 

EMILIO G. MEDICI 
Alfredo Buzaid 
Adalberto de Barros Nunes 



Orlando Geisel 
Mario Gibson Barboza 
Antonio Delfim Netto 
Mario David Andreazza 
L. F. Cirne Lima 
Jarbas G. Passarinho 
Julio Barata 
Marcia de Souza e Mello 
F. Rocha Lagoa 
Marcus Vinfcius Pratini de Moraes 
Antonio Dias Leite Junior 
Joao Paulo dos Reis Velloso 
Jose Costa Cavalcanti 
Hygino C. Corsetti. 

Este texto nao substitui o publicado no D.O.U. de 8 de setembro de 1970 



Presidencia da Republica 
Subchefia para Assuntos Juridicos 

LEI COMPLEMENTAR N° 8, DE 3 DE DEZEMBRO DE 1970 

Vide constituigao de 1988 lnstitui o Programa de Formagao do Patrimonio 
do Servidor Publico, e da outras providencias. 

0 PRESIDENTE DA REPUBLICA: Fago saber que o CONGRESSO NACIONAL decreta e eu 
sanciono a seguinte Lei Complementar: 

Art. 1° - E instituldo, na forma prevista nesta Lei Complementar, o Programa de Formagao do 
Patrimonio do Servidor Publico. 

Art. 2°- A Uniao, os Estados, os Municlpios, o Distrito Federal e os Territories contribuirao para o 
Programa, mediante recolhimento mensal ao Banco do Brasil das seguintes parcelas: 

1- Uniao: 

1% (um por cento) das receitas correntes efetivamente arrecadadas, deduzidas as 
transferencias feitas a outras entidades da Administragao Publica, a partir de 1 o de julho de 1971; 
1,5% (um e meio por cento) em 1972 e 2% (dois por cento) no anode 1973 e subseqoentes. 

II - Estados, Municlpios, Distrito Federal e Territories: 

a) 1% (um por cento) das receitas correntes proprias, deduzidas as transferencias feitas a outras 
entidades da Administragao Publica, a partir de 1 o de julho de 1971; 1,5% (um e meio por cento) em 
1972 e 2% (dois por cento) no anode 1973 e subseqOentes; 

b) 2% (dois por cento) das transferencias recebidas do Governo da Uniao e dos Estados atraves 
do Fundo de ParticipagOes dos Estados, Distrito Federal e Municlpios, a partir de 1° de julho de 1971. 

Paragrafo unico - Nao recaira, em nenhuma hipotese, sobre as transferencias de que trata este 
artigo, mais de uma contribuigao. 

Art. 3° - As autarquias, empresas publicas, sociedades de economia mista e fundagOes, da 
Uniao, dos Estados, dos Municlpios, do Distrito Federal e dos Territories contribuirao para o 
Programa com 0,4% (quatro decimos por cento) da receita orgamentaria, inclusive transferencias e 
receita operacional, a partir de 1° de julho de 1971; 0,6% (seis decimos por cento) em 1972 e 0,8% 
(oito decimos por cento) no anode 1973 e subseqoentes. 

Art. 4° - As contribuigOes recebidas pelo Banco do Brasil serao distribuldas entre todos os 
servidores em atividade, civis e militares, da Uniao, dos Estados, Municlpios, Distrito Federal e 
Territories, bem como das suas entidades da Administra<;ao lndireta e funda<;Oes, observados os 
seguintes criterios: 

a) 50% proporcionais ao montante da remuneragao percebida pelo servidor, no perlodo; 

b) 50% em partes proporcionais aos qOinqOenios de servigos prestados pelo servidor. 

Paragrafo unico - A distribuigao de que trata este artigo somente beneficiara os titulares, nas 
entidades mencionadas nesta Lei Complementar, de cargo ou fungao de provimento efetivo ou que 



possam adquirir estabilidade, ou de emprego de natureza nao eventual, regido pela legislagao 
trabalhista. 

Art. so - 0 Banco do Brasil S.A., ao qual competira a administragao do Programa, mantera 
contas individualizadas para cada servidor e cobrara uma comissao de servigo, tudo na forma que for 
estipulada pelo Conselho Monetario Nacional. 

§ 1° - Os depositos a que se refere este artigo nao estao sujeitos a imposto de renda ou 
contribuigao previdenciaria, nem se incorporam, para qualquer fim, a remuneragao do cargo, fungao 
ou emprego. 

§ 2° - As contas abertas no Banco do Brasil S.A., na forma desta Lei Complementar, serao 
creditadas: 

a) pela corregao monetaria anual do saldo credor, obedecidas os indices aplicaveis as 
Obrigagoes Reajustaveis do Tesouro Nacional; 

b) pelos juros de 3% (tres por cento) calculados, anualmente, sobre o saldo corrigido dos 
depositos; 

c) pelo resultado liquido das operagoes realizadas com recursos do Programa, deduzidas as 
despesas administrativas e as provisoes e reservas cuja constituigao seja indispensavel, quando o 
rendimento for superior a soma das alineas a e b. 

§ 3° - Ao final de cada ano, contado da data da abertura da conta, sera facultado ao servidor o 
levantamento dos juros e da corregao monetaria, bem como dos rendimentos da quota-parte 
produzida pela alinea c anterior, se existir. 

§ 4° - Por ocasiao de casamento, aposentadoria, transferencia para a reserva, reforma ou 
invalidez do servidor titular da conta, podera o mesmo receber os valores depositados em seu nome; 
ocorrendo a morte, esses valores serao atribuidos aos dependentes e, em sua falta, aos sucessores. 

§ so - Na forma das normas aprovadas pelo Conselho Monetario Nacional, o servidor podera 
requerer a liberagao do saldo de seus depositos, para utilizagao total ou parcial na compra de casa 
propria. 

§ 6° - 0 Banco do Brasil S.A. organizara o cadastre geral dos beneficiaries desta Lei 
Com plementar. 

Art. 6° - Na administragao do Programa de lntegragao Social e do Programa de Formagao do 
Patrimonio do Servidor Publico, a Caixa Economica Federal e o Banco do Brasil SA, nao efetuarao 
repasses alem de 20% (vinte por cento) do valor total das aplicagoes diretas. 

Art. 7° - As importancias creditadas nas contas do Programa de Formagao do Patrim6nio do 
Servidor Publico e do Programa de lntegragao Social sao inalienaveis e impenhoraveis, e serao 
obrigatoriamente transferidas de um para outro, no caso de passar o servidor, pela alteragao da 
relagao de emprego, do setor publico para o privado, e vice-versa. 

Art. 8° - A aplicagao do disposto nesta Lei complementar aos Estados e Municipios, as suas 
entidades da Administragao lndireta e fundagoes, bem como aos seus servidores, dependera de 
norma legislativa estadual ou municipal. 

Art. go - Esta Lei Complementar entrara em vigor na data de sua publicagao, revogadas as 
disposigoes em contrario. 

Brasilia, 3 de dezembro de 1970; 149° da lndependencia e 82° da Republica. 



EMILIO G. MEDICI 
Alfredo Buzaid 
Adalberto de Barros Nunes 
Orlando Geisel 
Jorge de Carvalho e Silva 
Antonio Delfim Netto 
Mario David Andreazza 
L. F. Cirne Lima 
Jarbas G. Passarinho 
Jvlio Barata 
Marcio de Souza e Mello 
F. Rocha Lagoa 
Marcus Vinicius Pratini de Moraes 
Antonio Dias Leite Junior 
Joao Paulo dos Reis Ve//oso 
Jose Costa Cavalcanti 
Hygino C. Corsetti 

Este texto nao substitui o publicado no D.O.U. de 4 de dezembro de 1970 



Presidencia da Republica 
Casa Civil 

Subchefia para Assuntos Juridicos 

LEI COMPLEMENTAR W 70, DE 30 DE DEZEMBRO DE 1991 

lnstitui contribuigao para financiamento da 
Seguridade Social, eleva a aliquota da 
contribuigao social sabre o Iuera das 
instituigoes financeiras e da outras 
providencias. 

0 PRESIDENTE DA REPUBLICA Fago saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono 
a seguinte lei complementar: 

Art. 1° Sem prejufzo da cobranga das contribuigoes para o Programa de lntegra<;ao Social (PIS) 
e para o Programa de Formagao do Patrim6nio do Servidor Publico (Pasep), fica institufda 
contribuigao social para financiamento da Seguridade Social, nos termos do incise I do art. 195 da 
Constituigao Federal, devida pelas pessoas jurfdicas inclusive as a elas equiparadas pela legislagao 
do impasto de renda, destinadas exclusivamente as despesas com atividades-fins das areas de 
saude, previdencia e assistencia social. 

Art. 2° A contribuigao de que trata o artigo anterior sera de dois por cento e incidira sabre o 
faturamento mensal, assim considerado a receita bruta das vendas de mercadorias, de mercadorias e 
servigos e de servigo de qualquer natureza. 

Paragrafo unico. Nao integra a receita de que trata este artigo, para efeito de determinagao da 
base de calculo da contribuigao, o valor: 

a) do impasto sabre produtos industrializados, quando destacado em separado no documento 
fiscal; 

b) das vendas canceladas, das devolvidas e dos descontos a qualquer titulo concedidos 
incondicionalmente. 

Art. 3° A base de calculo da contribuigao mensal devida pelos fabricantes de cigarros, na 
condigao de contribuintes e de substitutes dos comerciantes varejistas, sera obtida multiplicando-se o 
prego de venda do produto no varejo por cento e dezoito por cento. (Vide Lei n° 11.196, de 2005) 

Art. 4° A contribuigao mensal devida pelos distribuidores de derivados de petr61eo e alcool etilico 
hidratado para fins carburantes, na condigao de substitutes dos comerciantes varejistas, sera 
calculada sabre o menor valor, no Pais, constante da tabela de pregos maximos fixados para venda a 
varejo, sem prejufzo da contribuigao incidente sabre suas pr6prias vendas. 

Art. 5° A contribuigao sera convertida, no primeiro dia do mes subseqoente ao de ocorrencia do 
fato gerador, pela medida de valor e parametro de atualizagao monetaria diaria utilizada para os 
tributes federais, e paga ate o dia vinte do mesmo mes. 

Art. 6° Sao isentas da contribuigao: 

1 as sociedades cooperativas que observarem ao disposto na legislagao especffica, quanto aos 
atos cooperatives pr6prios de suas finalidades;.(Revogado pela Medida Provis6ria n° 2158-35, de 
24.8.2001) 



II - as sociedades civis de que trata o art. 1 o do Decreta-Lei no 2.397, de 21 de dezembro de 
1987; 

Ill as entidades beneficentes de assistencia social que atendam as exigencias estabelecidas 
em lei. .(Revogado pela Medida Provis6ria n° 2158-35, de 24.8.2001) 

Art. 7° Sao tambem isentas da contribuigao as receitas decorrentes: (Redagao dada pela LCP n° 
85, de 15/02/96) 

I de vendas de mercadorias ou servigos para o exterior, realizadas diretamente pelo 
exportador; 

II de exportagoes realizadas por intermedio de cooperativas, cons6rcios ou entidades 
semelhantes; 

Ill de vendas realizadas pelo produtor vendedor as empresas comerciais exportadoras, nos 
term.os do Decreta lei R0 1.248, de 29 de novembro de 1972, e alteragoes posteriores, desde que 
destmadas ao fim especifico de exportagao para o exterior; 

IV de vendas, com fim especffico de exportagao para o exterior, a empresas exportadoras 
registradas na Secretaria de Comercio Exterior do Ministerio da Industria, do Comercio e do Turismo; 

V de fornecimentos de mercadorias ou servigos para usa ou consume de bordo em 
embarcagoes ou aeronaves em trafego internacional, quando o pagamento for efetuado em moeda 
conversfvel; 

VI das demais vendas de mercadorias ou servigos para o exterior, nas condigoes estabelecidas 
pelo Poder Executive. 

Art. 7° Sao tambem isentas da contribuigao as receitas decorrentes: (Redagao dada pela Lei 
Complementar n° 85, de 1996) .(Revogado pela Medida Provis6ria n° 2158-35, de 24.8.2001) 

I de vendas de mercadorias ou servigos para o exterior, realizadas diretamente pelo 
exportador; (Redagao dada pela Lei Complementar n° 85, de 1996) .(Revogado pela Medida 
Provis6ria no 2158-35, de 24.8.2001) 

II de exportagoes realizadas por intermedio de cooperativas, cons6rcios ou entidades 
semelhantes; (Redagao dada pela Lei Complementar n° 85, de 1996) .(Revogado pela Medida 
Provis6ria no 2158-35, de 24.8.2001) 

Ill de vendas realizadas pelo produtor vendedor as empresas comerciais exportadoras, nos 
termos do Decreta lei n° 1.24 8, de 29 de novembro de 1972, e alteragoes posteriores, desde que 
destinadas ao fim especffico de exportagao para o exterior; (Redagao dada pela Lei Complementar n° 
85, de 1996) .(Revogado pel a Medida Provis6ria no 2158-35, de 24.8.2001) 

IV de vendas, com fim especffico de exportagao para o exterior, a empresas exportadoras 
registradas na Secretaria de Comercio Exterior do Ministerio da Industria, do Comercio e do Turismo; 
(Redagao dada pela Lei Complementar n° 85, de 1996) .(Revogado pela Medida Provis6ria n° 2158-
35, de 24.8.2001) 

V de fornecimentos de mercadorias ou servigos para uso ou consume de bordo em 
embarcagoes ou aeronaves em trafego internacional, quando o pagamento for efetuado em moeda 
conversivel; (Redagao dada pela Lei Complementar n° 85, de 1996) .(Revogado pela Medida 
Provis6ria no 2158-35, de 24.8.2001) 

VI das demais vendas de mercadorias ou servigos para o exterior, nas condigoes estabelecidas 
pelo Poder Executive. (Redagao dada pela Lei Complementar n° 85, de 1996) .(Revogado pela 
Medida Provis6ria no 2158-35, de 24.8.2001) 

Art. so (Vetado). 

Art. go A contribuic;ao social sabre o faturamento de que trata esta lei complementar nao 
extingue as atuais fontes de custeio da Seguridade Social, salvo a prevista no art. 23, inciso I, da Lei 
no 8.212, de 24 de julho de 1991, a qual deixara de ser cobrada a partir da data em que for exigfvel a 
contribuic;ao ora instituida. 

Art. 10. 0 produto da arrecadac;ao da contribuic;ao social sabre o faturamento, institufda par esta 
lei complementar, observado o disposto na segunda parte do art. 33 da Lei no 8.212, de 24 de julho 
de 1991, integrara o Orc;amento da Seguridade Social. 



Paragrafo unico. A contribuit;ao referida neste artigo aplicam-se as normas relativas ao processo 
administrative fiscal de determinat;ao e exigencia de creditos tributaries federais, bem como, 
subsidiariamente e no que couber, as disposit;oes referentes ao impasto de renda, especialmente 
quanta a atraso de pagamento e quanta a penalidades. 

Art. 11. Fica elevada em oito pontos percentuais a ali quota referida no § 1 o do art. 23 da Lei no 
8.212, de 24 de julho de 1991, relativa a contribuit;ao social sabre o Iuera das instituit;oes a que se 
refere o § 1 o do art. 22 da mesma lei, mantidas as demais normas da Lei no 7.689, de 15 de 
dezembro de 1988, com as alterat;oes posteriormente introduzidas. 

Paragrafo unico. As pessoas jurfdicas sujeitas ao disposto neste artigo ficam exclufdas do 
pagamento da contribuit;ao social sabre o faturamento, institufda pelo art. 1 o desta lei complementar. 

Art. 12. Sem prejufzo do disposto na legislat;ao em vigor, as instituit;oes financeiras, as 
sociedades corretoras e distribuidoras de trtulos e valores mobiliarios, as sociedades de investimento 
e as de arrendamento mercantil, os agentes do Sistema Financeiro da Habitat;ao, as balsas de 
valores, de mercadorias, de futuros e instituit;oes assemelhadas e seus associados, e as empresas 
administradoras de cartoes de credito fornecerao a Receita Federal, nos termos estabelecidos pelo 
Ministro da Economia, Fazenda e Planejamento, informat;oes cadastrais sabre os usuarios dos 
respectivos servit;os, relativas ao nome, a filiat;ao, ao enderet;o e ao numero de inscrit;ao do cliente 
no Cadastro de Pessoas Ffsicas (CPF) ou no Cadastro Geral de Contribuintes (CGC). 

§ 1 o As informat;oes recebidas nos termos deste artigo aplica-se o disposto no § r do art. 38 da 
Lei no 4.595, de 31 de dezembro de 1964. 

§ 2° As informat;oes de que trata o caput deste artigo serao prestadas a partir das relat;oes de 
usuarios constantes dos registros relatives ao ano-calendario de 1992. 

§ 3° A nao-observancia do disposto neste artigo sujeitara o infrator, independentemente de 
outras penalidades administrativas a multa equivalente a trinta e cinco unidades de valor referidas no 
art. so desta lei complementar, par usuario omitido. 

Art. 13. Esta lei complementar entra em vigor na data de sua publicat;ao, produzindo efeitos a 
partir do primeiro dia domes seguinte aos noventa dias posteriores, aquela publicat;ao, mantidos, ate 
essa data, o Decreta-Lei no 1.940, de 25 de maio de 1982 e alterat;oes posteriores, a aliquota fixada 
no art. 11 da Lei no 8.114, de 12 de dezembro de 1990. 

Art. 14. Revoga-se o art. 2° do Decreta-Lei no 326, de 8 de maio de 1967 e demais disposit;oes 
em contrario. 

Brasilia, 30 de dezembro de 1991, 170° da lndependencia e 103° da Republica. 

FERNANDO COLLOR 
Jarbas Passarinho 
Marcilio Marques Moreira 
Antonio Magri 

Este texto nao substitui o publicado no D.O.U. de 31.12.1991 



Vide texto compilado 

Presidencia da Republica 
Casa Civil 

Subchefia para Assuntos Juridicos 

LEI N° 9.718, DE 27 DE NOVEMBRO DE 1998. 

Altera a Legislac;:ao Tributaria Federal. 
Conversao da M Pv no 1. 724, de 1998 

0 PRESIDENTE DA REPUBLICA Fac;:o saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono 
a seguinte Lei: 

Art. 1:: Esta Lei aplica-se no ambito da legislac;:ao tributaria federal, relativamente as 
contribuic;:oes para os Programas de lntegrac;:ao Social e de Formac;:ao do Patrimonio do Servidor 
Publico- PIS/PASEP e a Contribuic;:ao para o Financiamento da Seguridade Social- COFINS, de que 
tratam o art. 239 da Constituic;:ao e a Lei Complementar n:: 70, de 30 de dezembro de 1991, ao 
lmposto sobre a Renda e ao lmposto sobre Operac;:oes de Credito, Cambio e Seguro, ou relativos a 
Tftulos ou Valores Mobiliarios- IOF. 

CAPiTULO I 

DA CONTRIBUI<;AO PARA 0 PIS/PASEP E COFINS 

Art. 2:: As contribuic;:oes para o PIS/PASEP e a COFINS, devidas pelas pessoas jurfdicas de 
direito privado, serao calculadas com base no seu faturamento, observadas a legislac;:ao vigente e as 
alterac;:oes introduzidas por esta Lei. (Vide Medida Proviso ria n° 2158-35, de 2001) 

Art. 3!! 0 faturamento a que se refere o artigo anterior corresponde a receita bruta da pessoa 
jurfdica. (Vide Medida Provis6ria no 2158-35, de 2001) 

§ 1!! Entende-se por receita bruta a totalidade das receitas auferidas pela pessoa jurfdica, sendo 
irrelevantes o tipo de atividade por ela exercida e a classificac;:ao contabil adotada para as receitas. 

§ 2!! Para fins de determinac;:ao da base de calculo das contribuic;:oes a que se refere o art. 2!!, 
excluem-se da receita bruta: 

I - as vendas canceladas, os descontos incondicionais concedidos, o lmposto sobre Produtos 
lndustrializados- IPI eo lmposto sobre Operac;:oes relativas a Circulac;:ao de Mercadorias e sobre 
Prestac;:oes de Servic;:os de Transporte lnterestadual e lntermunicipal e de Comunicac;:ao - ICMS, 
quando cobrado pelo vendedor dos bens ou prestador dos servic;:os na condic;:ao de substituto 
tributario; 

II as reversoes de provisoes operacionais e recuperagoes de creditos baixados como perda, 
que nao representem ingresso de novas receitas, o resultado positivo da avaliagao de investimentos 
pelo valor do patrimonio lfquido e os Iueras e dividendos derivados de investimentos avaliados pelo 
custo de aquisigao, que tenham sido computados como receita; 

II- as reversoes de provisoes e recuperac;:oes de creditos baixados como perda, que nao 
representem ingresso de novas receitas, o resultado positivo da avaliac;:ao de investimentos pelo valor 
do patrim6nio liquido e os lucros e dividendos derivados de investimentos avaliados pelo custo de 
aquisic;:ao, que tenham sido computados como receita; (Redac;:ao dada pela Medida Provis6ria n° 
2158-35, de 2001) 



Ill os valores que, computados como receita, tenham sido transferidos para outra pessoa 
jurfdica, observadas normas regulamentadoras expedidas pelo Poder Executivo; .(Revogado pela 
Medida Proviso ria n° 2158-35, de 2001) 

IV - a receita decorrente da venda de bens do ativo permanente. 

§ 3° Nas opera9oes realizadas em mercados futuros, considera se receita bruta o resultado 
positivo dos ajustes diarios ocorridos no mes. (Revogado pela Lei n° 11.051, de 2004) 

§ 4!! Nas operagoes de cambia, realizadas par instituigao autorizada pelo Banco Central do 
Brasil, considera-se receita bruta a diferenga positiva entre o prego de venda e o prego de compra da 
moeda estrangeira. 

§ 5!! Na hip6tese das pessoas jurfdicas referidas no§ 1!! do art. 22 da Lei n!! 8.212, de 24 de julho 
de 1991, serao admitidas, para os efeitos da COFINS, as mesmas exclusoes e dedugoes facultadas 
para fins de determinagao da base de calculo da contribuigao para o PIS/PASEP. 

§ 6Q Na determinagao da base de calculo das contribuigoes para o PIS/PASEP e COFINS, as 
pessoas jurfdicas referidas no§ 1Q do art. 22 da Lei nQ 8.212, de 1991, alem das exclusoes e 
dedugoes mencionadas no§ 5Q, poderao excluir ou deduzir: (lnclufdo pela Medida Provis6ria n° 2158-
35, de 2001) 

I - no caso de bancos comerciais, bancos de investimentos, bancos de desenvolvimento, caixas 
economicas, sociedades de credito, financiamento e investimento, sociedades de credito imobiliario, 
sociedades corretoras, distribuidoras de tftulos e valores mobiliarios, empresas de arrendamento 
mercantile cooperativas de credito: (lncluido pela Medida Provis6ria n° 2158-35, de 2001) 

a) despesas incorridas nas operagoes de intermediagao financeira; (lncluido pela Medida 
Provis6ria n° 2158-35, de 2001) 

b) despesas de obrigagoes par emprestimos, para repasse, de recursos de instituigoes de direito 
privado; (lncluido pela Medida Provis6ria n° 2158-35, de 2001) 

c) desagio na colocagao de titulos; (lnclufdo pela Medida Provis6ria no 2158-35, de 2001) 

d) perdas com tftulos de renda fixa e variavel, exceto com agoes; (lncluido pela Medida 
Provis6ria no 2158-35, de 2001) 

e) perdas com ativos financeiros e mercadorias, em operagoes de hedge; (lncluido pela Medida 
Provis6ria no 2158-35, de 2001) 

II - no caso de empresas de seguros privados, o valor referente as indenizagoes 
correspondentes aos sinistros ocorridos, efetivamente pago, deduzido das importancias recebidas a 
titulo de cosseguro e resseguro, salvados e outros ressarcimentos. (lnclufdo pela Medida Provis6ria 
n° 2158-35, de 2001) 

Ill - no caso de entidades de previdencia privada, abertas e fechadas, os rendimentos auferidos 
nas aplicagoes financeiras destinadas ao pagamento de beneficios de aposentadoria, pensao, peculia 
e de resgates; (lnclufdo pela Medida Provis6ria n° 2158-35, de 2001) 

IV- no caso de empresas de capitalizagao, os rendimentos auferidos nas aplicagoes financeiras 
destinadas ao pagamento de resgate de titulos. (lnclu fda pel a Medida Provis6ria no 2158-35, de 2001) 

§ 7Q As exclusoes previstas nos incisos Ill e IV do§ 6Q restringem-se aos rendimentos de 
aplicagoes financeiras proporcionados pelos ativos garantidores das provisoes tecnicas, limitados 
esses ativos ao montante das referidas provisoes. (lnclufdo pela Medida Provis6ria n° 2158-35, de 
2001) 



§ 8Q Na determinagao da base de calculo da contribuigao para o PIS/PASEP e COFINS, 
poderao ser deduzidas as despesas de captagao de recursos incorridas pelas pessoas jurfdicas que 
tenham por objeto a securitizagao de creditos: (lnclufdo pela Medida Provis6ria n° 2158-35, de 2001) 

I- imobiliarios, nos termos da Lei nQ 9.514, de 20 de novembro de 1997; (lnclufdo pela Medida 
Provis6ria n° 2158-35, de 2001) 

II- financeiros, observada regulamentagao editada pelo Conselho Monetario Nacional. (lnclufdo 
pela Medida Provis6ria n° 2158-35, de 2001) 

Ill - agrfcolas, conforme ato do Conselho Monetario Nacional. (lnclufdo pela Lei n° 11.196, de 
2005) 

§ 9Q Na determinagao da base de calculo da contribuigao para o PIS/PASEP e COFINS, as 
operadoras de pianos de assistencia a saude poderao deduzir: (lnclufdo pela Medida Provis6ria n° 
2158-35, de 2001) 

I- co-responsabilidades cedidas; (lnclufdo pela Medida Provis6ria n° 2158-35, de 2001) 

II -a parcela das contraprestagoes pecuniarias destinada a constituigao de provisoes tecnicas; 
(lnclufdo pela Medida Provis6ria n° 2158-35, de 2001) 

Ill - o valor referente as indenizagoes correspondentes aos eventos ocorridos, efetivamente 
pago, deduzido das importancias recebidas a titulo de transferencia de responsabilidades. (lnclufdo 
pela Medida Provis6ria no 2158-35, de 2001) 

Art. 4° As refinarias de petr61eo, relativamente as vendas que fizerem, ficam obrigadas a cobrar 
e a recolher, na condigao de contribuintes substitutes, as contribuigoes a que se refere o art. 2°, 
devidas pelos distribuidores e comerciantes varejistas de combustfveis derivados de petr61eo, 
inclusive gas. (Vide arts. 4° e art. 92, da Medida Provis6ria n° 2158 35, de 2001) 

Paragrafo unico. Na hip6tese deste artigo, a contribuigao sera calculada sobre o prego de venda 
da refinaria, multiplicado per quatro.(Vide Medida Provis6ria n° 2158 35, de 2001) 

Arb-4° As contribuigoes para os Programas de lntegragao Social e de Formagao do Patrimonio 
do Servidor Publico PIS/Pasep e para o Financiamento da Seguridade Social Cofins, devidas 
pelas refinarias de petr61eo serao calculadas, respectivamente, com base nas seguintes alfquotas: 
(Redagao dada pela Lei n° 9.990, de 2000) (Vide Medida Provis6ria n° 2158 35, de 2001) 

I dois inteiros e sete decimos per cento e doze inteiros e quarenta e cinco centesimos por 
cento, incidentes sobre a receita bruta decorrente da venda de gasolinas, exceto gasolina de aviagao; 
(lnclufdo pela Lei n° 9.990, de 2000) 

II dois inteiros e vinte e tres centesimos per cento e dez inteiros e vinte e nove centesimos per 
cento, incidentes sobre a receita bruta decorrente da venda de oleo diesel; (lnclufdo pela Lei n° 9.990, 
de 2000) 

Ill dois inteiros e cinqOenta e seis centesimos per cento e onze inteiros e oitenta e quatro 
centesimos per cento incidentes sobre a receita bruta decorrente da venda de gas liqOefeito de 
petr61eo GLP; (lnclufdo pela Lei no 9.990, de 2000) 

Art. 4Q As contribuigoes para os Programas de lntegragao Social e de Formagao do Patrim6nio 
do Servidor Publico- PIS/PASEP e para o Financiamento da Seguridade Social- COFINS devidas 
pelos produtores e importadores de derivados de petr61eo serao calculadas, respectivamente, com 
base nas seguintes all quotas: (Redagao dada pela Lei n° 10.865, de 2004) 

1-5,08% (cinco inteiros e oito centesimos por cento) e 23,44% (vinte inteiros e quarenta e 
quatro centesimos por cento), incidentes sobre a receita bruta decorrente da venda de gasolinas e 
suas correntes, exceto gasolina de aviagao; (Redagao dada pela Lei n° 10.865, de 2004) (Vide Lei n° 
11.051, de 2004) 



II- 4,21% (quatro inteiros e vinte e um centesimos por cento) e 19,42% (dezenove inteiros e 
quarenta e dois centesimos por cento), incidentes sabre a receita bruta decorrente da venda de 61eo 
diesel e suas correntes; (Reda9ao dada pel a Lei n° 1 0. 865, de 2004) (Vide Lei n° 11.051, de 2004) 

Ill 10,2% (de:z: inteiros e dais decimos por cento) e 47,4% (quarenta e sete inteiros e quatro 
decimos por cento) incidentes sabre a receita bruta decorrente da venda de gas liquefeito de petr61eo 
(GLP) dos derivados de petr61eo e gas natural; (Reda9ao dada pela Lei n° 10.865, de 2004) 

Ill - 10,2% (dez inteiros e do is decimos por cento) e 47,4% (quarenta e sete inteiros e quatro 
decimos por cento) incidentes sabre a receita bruta decorrente da venda de gas liquefeito de petr61eo 
- GLP derivado de petr61eo e de gas natural; (Reda9ao dada pela Lei n° 11.051, de 2004) (Vide Lei n° 
11.051, de 2004) 

IV- sessenta e cinco centesimos por cento e tres por cento incidentes sabre a receita bruta 
decorrente das demais atividades.(lncluido pela Lei no 9.990, de 2000) 

Paragrafo unico. Revogado.(Reda9ao dada pela Lei n° 9.990, de 2000)" 

Art. 5° As distribuidoras de alcool para fins carburantes ficam obrigadas a cobrar e a recolher, na 
condi9ao de contribuintes substitutes, as contribui96es referidas no art. 2°, devidas pelos 
comerciantes varejistas do referido produto, relativamente as vendas que lhes fi:z:erem.(Vide Medida 
Provis6ria no 2158 35, de 2001) 

Paragrafo unico. Na hip6tese deste artigo, a contribui9ao sera calculada sabre o pre9o de venda 
do distribuidor, multiplicado por um inteiro e quatro decimos. 

Art. 5Q As contribui96es para os Programas de lntegra9ao Social e de Forma9ao do Patrim6nio 
do Servidor Publico- PIS/Pasep e para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins devidas 
pelas distribuidoras de alcool para fins carburantes serao calculadas, respectivamente, com base nas 
seguintes aliquotas: (Reda9ao dada pela Lei n° 9.990, de 2000) (Vide Medida Provis6ria n° 2158-35, 
de 2001) 

I - um inteiro e quarenta e seis centesimos por cento e seis inteiros e setenta e quatro 
centesimos por cento, incidentes sabre a receita bruta decorrente da venda de alcool para fins 
carburantes, exceto quando adicionado a gasolina; (lncluido pela Lei n° 9.990, de 2000) 

II - sessenta e cinco centesimos por cento e tres por cento incidentes sabre a receita bruta 
decorrente das demais atividades. (lncluido pela Lei n° 9.990, de 2000) 

Paragrafo unico. Revogado.(Redayao dada pela Lei n° 9.990, de 2000) 

Art. 6° ,f\s distribuidoras de combustiveis ficam obrigadas ao pagamento das contribui96es a que 
se refere o art. 2° sabre o valor do alcool que adicionarem a gasolina, como contribuintes e como 
contribuintes substitutes, relativamente as vendas, para os comerciantes varejistas, do produto 
misturado.(Vide Medida Provis6ria n° 2158 35, de 2001) 

Paragrafo unico. Na hip6tese deste artigo, os valores das contribui96es deverao ser calculados, 
relativamente a parcela devida na condi9ao de: 

I contribuinte: tomando por base o valor resultants da aplica9ilo do percentual de mistura, 
fixado em lei, sobre o valor da venda; 

II contribuinte substitute: tomando por base o valor resultants da aplica9ao do percentual de 
mistura, fixado em lei, sobre o valor da venda, multiplicado polo coeficiente de um inteiro e quatro 
decimos. 

Art. 6Q 0 disposto no art. 4Q desta Lei aplica-se, tambem, aos demais produtores e importadores 
dos produtos ali referidos. (Reda9ao dada pela Lei n° 9.990, de 2000) (Vide arts. 42, paragrafo unico 
e 92, da Medida Provis6ria n° 2158-35, de 2001) 

Paragrafo unico. Na hip6tese de importa9ao de alcool carburante, a incidencia referida no art. 5Q 
dar-se-a na forma de seu: (Reda9ao dada pela Lei n° 9.990, de 2000) 



I- inciso I, quando realizada por distribuidora do produto; (Redagao dada pela Lei n° 9.990, de 
2000) 

II- inciso II, nos demais casos. (Redagao dada pela Lei n° 9.990, de 2000) 

Art. 7~ No caso de construgao por empreitada ou de fornecimento a prego predeterminado de 
bens ou servigos, contratados por pessoa jurfdica de direito publico, empresa publica, sociedade de 
economia mista ou suas subsidiarias, o pagamento das contribuigoes de que trata o art. 2~ desta Lei 
podera ser diferido, pelo contratado, ate a data do recebimento do prego. 

Paragrafo unico. A utilizagao do tratamento tributario previsto no caput deste artigo e facultada ao 
subempreiteiro ou subcontratado, na hip6tese de subcontratagao parcial ou total da empreitada ou do 
fornecimento. 

Art. 8.': Fica elevada para tres por cento a alfquota da COFINS. 

§ 1 o A pessoa jurfdica podera compensar, com a Contribuigao Social sobre o Lucro Uquido 
CSLL devida em cada periodo de apuragao trimestral ou anual, ate um tergo da COFINS 
efetivamente paga, calculada de conformidade com este artigo .. (Revogado pela Medida Provis6ria n° 
2158-35, de 2001) 

§ 2° A compensagao referida no§ 1°: .(Revogado pela Medida Provis6ria n° 2158-35, de 2001) 
I somente sera admitida em relagao a COFINS correspondente ames compreendido no 

periodo de apuragao da CSLL a ser compensada, limitada ao valor desta; .(Revogado pela Medida 
Provis6ria n° 2158-35, de 2001) 

II no caso de pessoas jurfdicas tributadas polo regime de lucro real anual, podera ser efetuada 
com a CSLL determinada na forma dos arts. 28 a 30 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996 . 
. (Revogado pela Medida Provis6ria no 2158-35, de 2001) 

§ 3° Da aplicagao do disposto neste artigo, nao decorrera, em nenhuma hip6tese, saldo de 
COFINS ou CSLL a restituir ou a compensar com o devido em periodos de apuragao subsequentes . 
. (Revogado pela Medida Provis6ria n° 2158-35, de 2001) 

§ 4° A parcela da COFINS compensada na forma deste artigo nao sera dedutivel para fins de 
determinagao do Iuera real. .(Revogado pela Medida Provis6ria n° 2158-35, de 2001) 

CAPiTULO II 

DO IMPOSTO SOBRE A RENDA 

Art. g.<: As variagoes monetarias dos direitos de credito e das obrigagoes do contribuinte, em 
fungao da taxa de cambio ou de indices ou coeficientes aplicaveis por disposigao legal ou contratual 
serao consideradas, para efeitos da legislagao do imposto de ronda, da contribuigao social sobre o 
lucro lfquido, da contribuigao PIS/PASEP e da COFINS, como receitas ou despesas financeiras, 
conforme o caso. 

Art. 10. Os dispositivos abaixo enumerados da Lei n.<: 9.532, de 10 de dezembro de 1997, 
passam a vigorar com a seguinte redagao: 

"Art. 7.<: ....................................................................... . 

Ill - podera amortizar o valor do agio cujo fundamento seja ode que trata a alfnea "b" do§ 2.': do art. 
20 do Decreto-lei n.<: 1.598, de 1977, nos balangos correspondentes a apuragao de lucro real, 
levantados posteriormente a incorporagao, fusao ou cisao, a razao de urn sessenta avos, no maximo, 
para cada mes do periodo de apuragao; 

................................................................................ " (NR) 



"Art. 12 ................................................................... . 

§ 3-"- Considera-se entidade sem fins lucrativos a que nao apresente superavit em suas contas ou, 
caso o apresente em determinado exercicio, destine referido resultado, integralmente, a manutenc;ao 
e ao desenvolvimento dos seus objetivos sociais." (NR) 

Art. 11. Sem prejuizo do disposto nos incises Ill e IV do art. 7-"- da Lei n-"- 9.532, de 1997, a 
pessoa juridica sucessora podera classificar, no patrim6nio lfquido, alternativamente ao disposto no 
§ 2-"- do mencionado artigo, a conta que registrar o agio ou desagio nele mencionado. 

Paragrafo unico. 0 disposto neste artigo aplica-se aos fatos geradores ocorridos a partir de 1-"- de 
janeiro de 1998. 

Art. 12. Sem prejuizo das normas de tributagao aplicaveis aos nao-residentes no Pais, sujeitar
se-a a tributac;ao pelo impasto de renda, como residente, a pessoa fisica que ingressar no Brasil: 

I - com vista temporario: 

a) para trabalhar com vinculo empregatfcio, em relac;ao aos fatos geradores ocorridos a partir da 
data de sua chegada; 

b) par qualquer outro motivo, e permanecer par periodo superior a cento e oitenta e tres dias, 
consecutivos ou nao, contado, dentro de um intervale de doze meses, da data de qualquer chegada, 
em relac;ao aos fatos geradores ocorridos a partir do dia subseqOente aquele em que se completar 
referido periodo de permanencia; 

II - com vista permanente, em relac;ao aos fatos geradores ocorridos a partir de sua chegada. 

Paragrafo unico. A Secretaria da Receita Federal expedira normas quanta as obrigac;oes 
acess6rias decorrentes da aplicagao do disposto neste artigo. 

Art. 13. A pessoa juridica, cuja receita bruta total, no ano calendario anterior, tenha sido igual ou 
inferior a R$ 24.000.000,00 (vinte e quatro milhoes de reais), ou a R$ 2.000.000,00 (dois milhoes de 
reais) multiplicado pelo numero de meses de atividade do ano calendario anterior, quando inferior a 
doze meses, podera optar pelo regime de tributa9ao com base no Iuera presumido. 

Art. 13. A pessoa juridica cuja receita bruta total, no ano-calendario anterior, tenha sido igual ou 
inferior a R$ 48.000.000,00 (quarenta e oito milhoes de reais), ou a R$ 4.000.000,00 (quatro milh6es 
de reais) multiplicado pelo numero de meses de atividade do ano-calendario anterior, quando inferior 
a 12 (doze) meses, podera optar pelo regime de tributac;ao com base no Iuera presumido.(Redac;ao 
dada pela Lei no 10.637, de 2002) 

§ 1-"- A opc;ao pela tributagao com base no Iuera presumido sera definitiva em relac;ao a todo o 
ano-calendario. 

§ 2-"- Relativamente aos limites estabelecidos neste artigo, a receita bruta auferida no ana 
anterior sera considerada segundo o regime de competemcia ou de caixa, observado o criteria 
adotado pela pessoa juridica, caso tenha, naquele ana, optado pela tributac;ao com base no Iuera 
presumido. 

Art. 14. Estao obrigadas a apuragao do Iuera real as pessoas juridicas: 

I cuja receita total, no ano calendario anterior, seja superior ao limite de R$ 24.000.000,00 
(vinte e quatro milhOes de reais), ou proporcional ao numero de meses do periodo, quando inferior a 
doze meses; 



I- cuja receita total, no ano-calendario anterior seja superior ao limite de R$ 48.000.000,00 
(quarenta e oito milhOes de reais), ou proporcional ao numero de meses do perlodo, quando inferior a 
12 (doze) meses; (Redagao dada pela Lei n° 10.637, de 2002) 

II - cujas atividades sejam de bancos comerciais, bancos de investimentos, bancos de 
desenvolvimento, caixas economicas, sociedades de credito, financiamento e investimento, 
sociedades de credito imobiliario, sociedades corretoras de tltulos, valores mobiliarios e cambia, 
distribuidoras de tftulos e valores mobiliarios, empresas de arrendamento mercantil, cooperativas de 
credito, empresas de seguros privados e de capitalizagao e entidades de previdencia privada aberta; 

Ill -que tiverem Iueras, rendimentos ou ganhos de capital oriundos do exterior; 

IV- que, autorizadas pela legislagao tributaria, usufruam de beneflcios fiscais relativos a isengao 
ou redugao do impasto; 

V- que, no decorrer do ano-calendario, tenham efetuado pagamento mensa! pelo regime de 
estimativa, na forma do art. 2~ da Lei n~ 9.430, de 1996; 

VI -que explorem as atividades de prestagao cumulativa e continua de servigos de assessoria 
creditlcia, mercadol6gica, gestao de credito, selegao e riscos, administragao de contas a pagar e a 
receber, compras de direitos credit6rios resultantes de vendas mercantis a prazo ou de prestagao de 
servigos (factoring). 

CAPiTULO Ill 

DO Impasto sobre Operagoes de Credito, Cambia e Segura, ou relativas a Tftulos ou Valores 
Mobiliarios 

Art. 15. A aliquota do Impasto sobre Operagoes de Credito, Cambia e Segura, ou relativas a 
Tftulos ou Valores Mobiliarios - IOF nas operagoes de seguro sera de vinte e cinco por cento. (Vide 
Decreta 3.819, de 2001) 

CAPiTULO IV 

DAS DISPOSICOES GERAIS E FINAlS 

Art. 16. A pessoa jurfdica que, obrigada a apresentar, a Secretaria da Receita Federal, 
declaragao de informagoes, deixar de faze-lo ou fizer ap6s o prazo fixado para sua apresentagao, 
sujeitar-se-a a multa de um por cento ao mes ou fragao, incidente sobre o impasto de renda devido, 
ainda que integralmente pago, relativo ao ano-calendario a que corresponderem as respectivas 
informagoes. 

Paragrafo unico. Ao disposto neste artigo aplicam-se as normas constantes dos §§ 1~ a 3!! do 
art. 88 da Lei n~ 8.981, de 20 de janeiro de 1995, e do art. 27 da Lei n~ 9.532, de 1997. 

Art. 17. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicagao, produzindo efeitos: 

1 -em relagao aos arts. 2~ a a~. para os fatos geradores ocorridos a partir de 1~ de fevereiro de 
1999; 

II - em relagao aos arts. 9~ e 12 a 15, a partir de 1 ~de janeiro de 1999. 

Art. 18. Ficam revogados, a partir de 1 ~ de janeiro de 1999: 

1- o § 2~ do art. 1~ do Decreta-lei n~ 1.330, de 13 de maio de 1974; 



II - o § 2~ do art. 4~ do Decreto-lei n~ 1.506, de 23 de dezembro de 1976; 

Ill- o art. 36 eo inciso VI do art. 47 da Lei n~ 8.981, de 1995; 

IV- o § 4~ do art. 15 da Lei n~ 9.532, de 1997. 

Brasilia, 27 de novembro de 1998; 177'~- da lndependencia e 11 OQ da Republica. 

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO 
Pedro Malan 

Este texto nao substitui o publicado no D.O.U. de 28.11.1998 



;Lei n° 10.637 de 30 de dezembro de 2002 

DOU de 31.12.2002- Edi~ao Extra 

Este ato legal com as altera~oes subseqiientes pode ser consultado no Sijut -
Sistema de Informa<;oes Juridico Tributarias. 

Dispoe sobre a nao-cumulatividade na cobran<;a da contribui<;ao para os Programas de 
Integra<;ao Social (PIS) e de Forma<;ao do Patrimonio do Servidor Publico (Pasep), nos 

casos que especifica; sobre o pagamento e o parcelamento de debitos tributarios federais, 
a compensa<;ao de creditos fiscais, a declara<;ao de inaptidao de inscri<;ao de pessoas 

juridicas, a Iegisla<;ao aduaneira, e da outras providencias. 
Alterada pela Lei n° 10.684, de 30 maio de 2003. 

Alterada pela Lei n° 10.833, de 29 de dezembro de 2003. 
Alterada pela Lei no 10.865, de 30 de abril 2004. 

Alterada pela Lei no 10.925, de 26 de julho de 2004. 
Alterada pela Lei n° 10.996, de 16 de dezembro de 2004. 
Alterada pela Lei n° 11.196, de 21 de novembro de 2005. 

Alterada pela Lei no 11.307, de 19/05/2006. 
Alterada pela Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007. 

0 Presidente da Republica Fa<;o saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 

CAPITULO I 

da COBRAN<;:A NAO-CUMULA TIV A DO PIS E DO Pasep 

Art. 1!! A contribui<;ao para o PIS/Pasep tern como fato gerador o faturamento mensal, assim entendido o total 
das receitas auferidas pela pessoa juridica, independentemente de sua denomina<;ao ou classifica<;ao contabil. 

§ I Q Para efeito do disposto neste artigo, o total das receitas compreende a receita bruta da venda de bens e 
servi<;os nas opera<;oes em conta propria ou alheia e todas as demais receitas auferidas pela pessoa juridica. 

§ 2Q A base de calculo da contribui<;ao para o PIS/Pasep e o valor do faturamento, con forme definido no 
caput. 

§ 3Q Nao integram a base de calculo a que se refere este artigo, as receitas: 

I - decorrentes de safdas isentas da contribui<;ao ou sujeitas a alfquota zero; 

II - (VET ADO) 

III - auferidas pela pessoa juridica revendedora, na revenda de mercadorias em rela<;ao as quais a contribui<;ao 
seja exigida da empresa vendedora, na condi<;ao de substituta tributaria; 

IV de ve11da des produtos de que tratam as Leis n° 9.990, de 21 dejulho de 2000, n° 10.147, de 21 de dezembro 
de 2000, ou quaisquer outras submetidas a iHeideReia moRofasiea da eoRtribuiyao; 

IV- de venda de alcool para fins carburantes; (Reda<;ao dada pela Lei no 10.865, de 2004) 



V - referentes a: 

a) vendas canceladas e aos descontos incondicionais concedidos; 

b) reversoes de provisoes e recuperavoes de creditos baixados como perda, que nao representem ingresso de 
novas receitas, o resultado positivo da avalia9ao de investimentos pe1o valor do patrimonio liquido e os Iueras e 

dividendos derivados de investimentos ava1iados pelo custo de aquisivao, que tenham sido computados como 
receita. 

VI- nao operacionais, decorrentes da venda de ativo imobilizado. (lnclufdo pela Lei no 10.684, de 
30.5.2003) 

Art. 2Q Para determina9ao do valor da contribuivao para o PIS/Pasep aplicar-se-a, sabre a base de calculo 
apurada conforme o disposto no art. 1 Q, a ali quota de I ,65% (urn inteiro e sessenta e cinco centesimos por cento ). 

§ 1 Q Excetua-se do disposto no caput a receita bruta auferida pelos produtores ou importadores, que devem 
aplicar as ali quotas pre vistas: (Inclufdo pel a Lei n° 10.865, de 2004) 

I nos incises I a III do art. 4" da Lei n" 9.718, de 27 de novembro de 1998, e alteratyoes posteriores, no ease 
de venda de gasolinas, e>weto gasolina de aviatyao, oleo diesel e gas liquereito de petr61eo (GLP) derivado de 
petr6leo e gas natural; (Incluido pela Lei n° 10.865, de 2004) 

I- nos incisos I a III do art. 4Q da Lei nQ 9.718, de 27 de novembro de 1998, e alteravoes posteriores, no caso 
de venda de gaso1inas e suas correntes, exceto gasolina de avia9ao, oleo diesel e suas correntes e gas liquefeito 
de petr6leo- GLP derivado de petr6leo e de gas natural; (Redavao dada pela Lei no 10.925, de 2004) 

II- no inciso I do art. 12 da Lei n2 10.147, de 21 de dezembro de 2000, e alteravoes posteriores, no caso de 
venda de produtos farmaceuticos, de perfumaria, de toucador ou de higiene pessoal nele relacionados; (Inclufdo 
pela Lei no 10.865, de 2004) 

III- no art. 12 da Lei n2 10.485, de 3 de julho de 2002, e alteravoes posteriores, no caso de venda de 
maquinas e vefculos classificados nos c6digos 84.29, 8432.40.00, 84.32.80.00, 8433.20, 8433.30.00, 8433.40.00, 
8433.5, 87.01, 87.02, 87.03, 87.04, 87.05 e 87.06, da TfPI; (lnclufdo pela Lei n° 10.865, de 2004) 

IV - no inciso II do art. 32 da Lei n2 I 0.485, de 3 de julho de 2002, no caso de vendas para comerciante 
atacadista ou varejista ou para consumidores, de autope9as relacionadas nos Anexos I e II da mesma Lei; 
(Incluido pela Lei n° 10.865, de 2004) 

V- no caput do art. 52 da Lei n2 10.485, de 3 de julho de 2002, e alteravoes posteriores, no caso de venda 
dos produtos classificados nas posi9oes 40.11 (pneus novas de borracha) e 40.13 (camaras-de-ar de borracha), da 
TIPI; (Incluido pela Lei no 10.865, de 2004) 

VI- no art. 22 da Lei n2 10.560, de 13 de novembro de 2002, e alteravoes posteriores, no caso de venda de 
querosene de aviavao; (lncluido pela Lei no I 0.865, de 2004) 

VII -no art. 51 da Lei n2 10.833, de 29 de dezembro de 2003, e alteravoes posteriores, no caso de venda das 
embalagens nele previstas, destinadas ao envasamento de agua, refrigerante e cerveja classificados nos c6digos 
22.01, 22.02 e 22.03, todos da TIPI; e (Incluido pela Lei n° 10.865, de 2004) 

VIII no art. 49 da Lei n" 10.833, de 29 de dezembro de 2003, e alteraQoes posteriores, no ease de venda de 
refrigerants, cerveja e preparatyoes eompostas classificados nos c6digos 2202,2203 e 2106.90.10 Ex 02, todos da 
TIPI. (Incluido pela Lei n° 10.865, de 2004) 

VIII- no art. 49 da Lei n2 10.833, de 29 de dezembro de 2003, e alteravoes posteriores, no caso de venda de 
agua, refrigerante, cerveja e prepara9oes compostas classificados nos c6digos 22.0 I, 22.02, 22.03 e 2106.90.10 
Ex 02, todos da TIPI; (Reda9ao dada pela Lei no 10.925, de 2004) 



IX - no art. 52 da Lei n2 10.833, de 29 de dezembro de 2003, e alteras;oes posteriores, no caso de venda de 
agua, refrigerante, cerveja e preparas;oes compostas classificados nos codigos 22.01, 22.02, 22.03 e 2106.90.10 
Ex 02, todos da TIPI; (Inclufdo pela Lei no 1 0.925, de 2004) 

X -no art. 23 da Lei n2 10.865, de 30 de abril de 2004, no caso de venda de gasolinas e suas correntes, 
exceto gasolina de avias;ao, oleo diesel e suas correntes, querosene de avias;ao, gas liquefeito de petroleo - GLP 
derivado de petroleo e de gas natural. (Incluido pela Lei n° 10.925, de 2004) 

§ 22 Excetua-se do disposto no caput deste artigo a receita bruta decorrente da venda de papel imune a 
impostos de que trata o art. 150, inciso VI, alinea d, da Constituis;ao Federal, quando destinado a impressao de 
periodicos, que fica sujeita a aliquota de 0,8% (oito decimos por cento). (Incluido pela Lei no 10.865, de 2004) 

-§-J" Fica o Poder EJCecutivo autori'lado a redu'lir a 0 ('lero) e a restabelecer a aliquota incidents sobre receita 
bruta decorrente da venda de produtos quimicos e farmaceuticos, classificados nos Capitulos 29 e 30, sobre 
produtos destinados ao use em laborat6rio de anatomia patol6gica, citol6gica ou de analises clinicas, 
classificados nas posiyoes 30.02, 30.06, 39.26, 40.15 e 90.18, e sobre semens e embrioes da posivao 05.11, todos 
da TIPI. (Incluido pela Lei no 10.865, de 2004) 

§ 3o Fica o Poder Executivo autorizado a reduzir a 0 (zero) e a restabelecer a ali quota incidente sobre 
receita bruta decorrente da venda de produtos quimicos e farmaceuticos, classificados nos Capitulos 29 e 30 da 
TIPI, sobre produtos destinados ao uso em hospitais, clinicas e consultorios medicos e odontologicos, campanhas 
de saUde realizadas pelo poder publico, laboratorio de anatomia patologica, citologica ou de analises clinicas, 
classificados nas posis;oes 30.02, 30.06, 39.26, 40.15 e 90.18, e sobre semens e embrioes da posis;ao 05.11, todos 
da TIPI. (Redas;ao dada pela Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007) 

§ 4o Excetua-se do disposto no caput deste artigo a receita bruta auferida por pessoa juridica industrial 
estabelecida na Zona Franca de Manaus, decorrente da venda de produs;ao propria, consoante projeto aprovado 
pelo Conselho de Administras;ao da Superintendencia da Zona Franca de Manaus - SUFRAMA, que fica sujeita, 
ressalvado o disposto nos§§ 12 a 32 deste artigo, as alfquotas de: (Incluido pela Lei n° 10.996, de 2004) 

I- 0,65% (sessenta e cinco centesimos por cento), no caso de venda efetuada a pessoajuridica estabelecida: 
(Incluido pela Lei no 10.996, de 2004) 

a) na Zona Franca de Manaus; e (Incluido pela Lei no 10.996, de 2004) 

b) fora da Zona Franca de Manaus, que apure a Contribuis;ao para o PIS/PASEP no regime de nao
cumulatividade; (Inclufdo pela Lei n° I 0.996, de 2004) 

II- 1,3% (urn inteiro e tres decimos por cento), no caso de venda efetuada a: (Incluido pela Lei n° 10.996, 
de 2004) 

a) pessoa juridica estabelecida fora da Zona Franca de Manaus, que apure o imposto de renda com base no 
lucro presumido; (Incluido pela Lei no 10.996, de 2004) 

b) pessoa juridica estabelecida fora da Zona Franca de Manaus, que apure o imposto de renda com base no 
lucro real e que tenha sua receita, total ou parcialmente, excluida do regime de incidencia nao-cumulativa da 
Contribuis;ao para o PIS/PASEP; (Incluido pela Lei no 10.996, de 2004) 

c) pessoajuridica estabelecida fora da Zona Franca de Manaus e que seja optante pelo Sistema Integrado de 
Pagamento de Impostos e Contribuis;oes- SIMPLES; e (Incluido pela Lei n° 10.996, de 2004) 

d) orgaos da administras;ao federal, estadual, distrital e municipal. (Incluido pela Lei ll0 I 0.996, de 2004) 

Art. 32 Do valor apurado na forma do art. 22 a pessoajurfdica podera descontar creditos calculados em relas;ao a: 

I bens adquiridos para revenda, exceto em relavao as mercadorias e aos produtos referidos nos incises III 
e IV do§ 3" do art. I"~ 



I - bens adquiridos para revenda, exceto em re1as:ao as mercadorias e aos produtos referidos: (Redas:ao dada 
pe1a Lei no 10.865, de 2004) 

a) nos incises III e IV do§ 3Q do art. 1 Q desta Lei; e (lncluido pela Lei n° 10.865, de 2004) 

b) no§ 1Q do art. 2Q desta Lei; (Inc1uido pe1a Lei n° 10.865, de 2004) 

II bens e servivos utilizados como insmno na fabricavao de produtos destinados a venda ou a prestaQao de 
servivos, inelusiv:e combustiveis e lubrificantes; 

II bens e serviQos utilizados como insumo na fabricavao de produtos destinados a venda ou na prestavao 
de servivos, inclusive combustiv:eis e lubrificantes; (Redavao dada pela Lei no 10.684, de 30.5.2003) 

II - bens e servis:os, utilizados como insumo na prestas:ao de servis:os e na produs:ao ou fabricas:ao de bens 
ou produtos destinados a venda, inclusive combustiveis e lubrificantes, exceto em relas:ao ao pagamento de que 
trata o art. 2Q da Lei nQ 10.485, de 3 de julho de 2002, devido pelo fabricante ou importador, ao concessiomirio, 
pela intermedias:ao ou entrega dos vefculos classificados nas posis:oes 87.03 e 87.04 da TIPI; (Redas:ao dada pela 
Lei n° 10.865, de 2004) 

III -(VET ADO) 

IV - alugueis de predios, maquinas e equipamentos, pagos a pessoa juridica, utilizados nas atividades da 
em pre sa; 

V despesas financeiras decorrentes de emprestimos e financiamentos de pessoa juridica, exceto de optante 
pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impastos e Contribuiv5es das Microempresas e das Empresas de 
PeEJtieno Porte (Simples); 

V despesas financeiras decorrentes de emprestimos, financiamentos e contraprestaQ5es de operav5es de 
arrendamento mercantil de pessoas juridicas, exceto de optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de 
Impastos e Contribuiv5es das Microempresas e das Empresas de PeEJtieno Porte SIMPLES; (RedaQao dada pela 
Lei n° 10.684, de 30.5.2003) 

V - valor das contraprestas:oes de operas:oes de arrendamento mercantil de pessoa juridica, exceto de 
optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impastos e Contribuis:oes das Microempresas e das Empresas 
de Pequeno Porte- SIMPLES; (Redas:ao dada pela Lei no 10.865, de 2004) 

VI maquinas e equipamentos adquiridos para utilizavao na fabricaviio de produtos destinados a 'renda, 
bern como a outros bens incorporados ao ativo imobilizado; 

VI - maquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado, adquiridos ou fabricados 
para locas:ao a terceiros ou para utilizas:ao na produs:ao de bens destinados a venda ou na prestas:ao de servis:os. 
(Redas:ao dada pela Lei n~ 11.196, de 21/11/2005) 

VII - edificas:oes e benfeitorias em im6veis de terceiros, quando o custo, inclusive de mao-de-obra, tenha 
sido suportado pela 1ocataria; 

VIII - bens recebidos em devolus:ao, cuja receita de venda tenha integrado faturamento do rues ou de rues 
anterior, e tributada conforme o disposto nesta Lei. 

IX energia eletrica consmnida nos estabelecimentos da pessoa juridica. (Incluido pela Lei H
0 10.684, de 

30.5.2003) 

IX - energia eletrica e energia termica, inclusive sob a forma de vapor, consumidas nos estabelecimentos 
da pessoa juridica. (Redas:ao dada pel a Lei nQ 11.488, de 15 de junho de 2007) 

-§--1-6 0 credito sera deterrninado mediante a aplicavao da aliquota prevista no art. 26 sobre o valor: 



§ 1 Q 0 credito sera determinado mediante a aplicac;:ao da ali quota prevista no caput do art. 2Q desta Lei 
sobre o valor: (Redac;:ao dada pe1a Lei n° 10.865, de 2004) 

I- dos itens mencionados nos incisos I e II do caput, adquiridos no mes; 

II dos itens mencionados nos incises III a V do ea(lut, incorridos no mes; 

II- dos itens mencionados nos incisos IV, V e IX do caput, incorridos no mes; (Redac;:ao dada pela Lei n° 
10.684, de 30.5.2003) 

III - dos encargos de depreciac;:ao e amortizac;:ao dos bens mencionados nos incisos VI e VII do caput, 
incorridos no mes; 

IV- dos bens mencionados no inciso VIII do caput, devolvidos no mes. 

~ .. Nao dara direito a credito o valor de mao de obra paga a pessoa fisica. 

§ 2Q Nao dani direito a credito o valor: (Redac;:ao dada pela Lei no 10.865, de 2004) 

I- de mao-de-obra paga a pessoa ffsica; e (Inclufdo pela Lei no 10.865, de 2004) 

II - da aquisic;:ao de bens ou servic;:os nao sujeitos ao pagamento da contribuic;:ao, inclusive no caso de 
isenc;:ao, esse ultimo quando revendidos ou utilizados como insumo em produtos ou servic;:os sujeitos a aliquota 0 
(zero), isentos ou nao alcanc;:ados pela contribuic;:ao. (Incluido pela Lei no 10.865, de 2004) 

§ 3Q 0 direito ao credito aplica-se, exclusivamente, em relac;:ao: 

I - aos bens e servic;:os adquiridos de pessoa juridica domiciliada no Pais; 

II - aos custos e despesas incorridos, pagos ou creditados a pessoa juridica domiciliada no Pais; 

III - aos bens e servic;:os adquiridos e aos custos e despesas incorridos a partir do mes em que se iniciar a 
aplicac;:ao do disposto nesta Lei. 

§ 4Q 0 credito nao aproveitado em determinado mes podera se-lo nos meses subseqlientes. 

§ 5Q (VET ADO) 

§ 7Q Na hip6tese de a pessoa juridica sujeitar-se a incidencia nao-cumulativa da contribuic;:ao para o 
PIS/Pasep, em relac;:ao apenas a parte de suas receitas, o cn:\dito sera apurado, exclusivamente, em relac;:ao aos 
custos, despesas e encargos vinculados a essas receitas. 

§ 8Q Observadas as normas a serem editadas pela Secretaria da Receita Federal, no caso de custos, despesas 
e encargos vinculados as receitas referidas no § 7Q e aquelas submetidas ao regime de incidencia cumulativa 
dessa contribuic;:ao, 0 credito sera determinado, a criteria da pessoa juridica, pelo metodo de: 

I - apropriac;:ao direta, inclusive em relac;:ao aos custos, por meio de sistema de contabilidade de custos 
integrada e coordenada com a escriturac;:ao; ou 

II - rateio proporcional, aplicando-se aos custos, despesas e encargos comuns a relac;:ao percentual existente 
entre a receita bruta sujeita a incidencia nao-cumulativa e a receita bruta total, auferidas em cada mes. 

§ 9Q 0 metodo eleito pe1a pessoa juridica sera aplicado consistentemente por todo 0 ano-ca1endario, 
observadas as normas a serem editadas pela Secretaria da Receita Federal. 



§ 10. Sem prejuizo do aproveitamento des crectitos apurados na forma deste artigo, as pessoas juridicas que 
produzam mercadorias de origem animal ou vegetal, classificadas nos capitulos 2 a 4, 8 a 12 e 23, enos c6digos 
01.03, 01.05, 0504.00, 0701.90.00, 0702.00.00, 070€1.10.00, 07.08, 0709.90, 07.10, 07.12 a 07.14, 15.07 a 15.14, 
1515.2, 151€1.20.00, 15.17, 1701.11.00, 1701.99.00, 1702.90.00, 18.03, 1804.00.00, 1805.00.00, 20.09, 
2101.11.10 e 2209.00.00, todos da Nomenclatura Comum do Mercosul, destinados a alimentat;Jao humana ou 
animal poderao deduzir da contribuit;Jao para o PJS/Pasep, devida em cada periodo de apurat;Jao, credito 
presumido, calculado sobre o valor des bens e servit;Jos referidos no incise II do caput deste artigo, adquiridos, 
no mesmo periodo, de pessoas fisicas residentes no Pais. (Incluido pela Lei n° 10.€184, de 30.5.2003) 
(Revogado pela Lei n° 10.925, de 2004) 

§ 11. Relativamente ao credito presumido referido no § 10: (Incluido pela Lei n° 10.€184, de 30.5.2003) 
(Revogado pela Lei n° 10.925, de 2004) 

I seu montante sera determinado mediante aplicat;Jao, sobre o valor das mencionadas aquisit;Joes, de 
aliquota correspondente a setenta per cento daquela constante do art. 2e--; (lncluido pela Lei n° 10.€184, de 
30.5.2003) (Revogado pela Lei no 10.925, de 2004) 

II o valor das aquisi9oes nao podera ser superior ao que vier a ser fixado, per especie de bern ou servit;Jo, 
pela Secretaria da Receita Federal. (Incluido pela Lei no 10.€184, de 30.5.2003) (Revogado pela Lei no 
10.925, de 2004) 

§ 12. Ressalvado o disposto no § 2e deste artigo e nos § § 1 e-a-3-e do art. 2e desta Lei, na 
aquisit;Jao de mercadoria produzida per pessoa juridica estabelecida na Zona Franca de 
Manaus, consoante projeto aprovado pelo Conselho de Administrat;Jao da Superintendencia da 
Zona Franca de Manaus SUFRAMA, o credito sera determinado mediante a aplicat;Jao da 
aliquota de 1% (um per cento). (Incluido pela Lei no 10.99€1, de 2004) 

§ 12. Ressalvado o disposto no § 2Q deste artigo e nos §§ 1 Q a 3Q do art. 2Q desta Lei, na aquisis;iio de 
mercadoria produzida por pessoa juridica estabelecida na Zona Franca de Manaus, consoante projeto aprovado 
pelo Conselho de Administras;iio da Superintendencia da Zona Franca de Manaus - SUFRAMA, o cn\dito sera 
determinado mediante a aplicas;iio da aliquota de 1% (urn por cento) e, na situas;iio de que trata a alinea b do 
inciso II do § 4Q do art. 2Q desta Lei, mediante a aplicas;iio da ali quota de 1,65% (urn inteiro e sessenta e cinco 
centesimosporcento). (Reda<;;ao dada pela Lei no 11.307, de 19/05/2006) 

§ 13. Niio integram o valor das maquinas, equipamentos e outros bens fabricados para incorporas;iio ao ativo 
imobilizado na forma do inciso VI do caput deste artigo os custos de que tratam os incisos do § 2~ deste artigo. 
(Incluldo pela Lei no 11.196, de 21/11/2005) 

Art. 4!! 0 contribuinte da contribuis;iio para o PIS/Pasep e a pessoa juridica que auferir as receitas a que se refere 
oart.1Q. 

Art. S!! A contribuis;ao para o PIS/Pasep niio incidira sobre as receitas decorrentes das operas;oes de: 

I - exportas;iio de mercadorias para o exterior; 

II presta9ao de servi9os para pessoa fisica oujuridica domiciliada no exterior, com pagamento em moeda 
conversivel; 

II - prestas;iio de servis;os para pessoa fisica ou juridica residente ou domiciliada no exterior, cujo 
pagamento represente ingresso de divisas; (Redas;iio dada pe1a Lei no 10.865, de 2004) 

III - vendas a empresa comercia1 exportadora com o fim especifico de exportas;iio. 

§ 1 Q Na hip6tese deste artigo, a pessoa juridica vendedora podera utilizar o credito apurado na forma do art. 
3Q para fins de: 

I- dedus;iio do valor da contribuis;iio a recolher, decorrente das demais operas;oes no mercado interno; 



II - compensa~ao com debitos pr6prios, vencidos ou vincendos, relativos a tributos e contribui~oes 
administrados pela Secretaria da Receita Federal, observada a legisla~ao especifica aplicavel a materia. 

§ 2Q A pessoa juridica que, ate o final de cada trimestre do ano civil, nao conseguir utilizar o credito por 
qualquer das formas previstas no § I Q, podera solicitar o seu ressarcimento em dinheiro, observada a legisla~ao 

especifica aplicavel a materia. 

AI4.--S• l·. Ficam isentas da contribuir;>ao para o PIS/Pasep e da COFINS as receitas decorrentes da 
comercializar;>ao de materias primas, produtos intermediaries e materiais de embalagem, produzidos na Zona 

Franca de Manaus para emprego em processo de industrializar;>ao por estabelecimentos industriais ali instalados e 
consoante projetos aprovados pelo Conselho de Administrar;>ao da Superintendencia da Zona Franca de Manaus 

SUFRAMA. (lncluido pela Lei no 10.e84, de 30.5.2003) 

Art. s:::A Ficam reduzidas a 0 (zero) as aliquotas da contribui~ao para o PIS/PASEP e da COFINS incidentes 
sobre as receitas decorrentes da comercializa~ao de materias-primas, produtos intermediarios e materiais de 

embalagem, produzidos na Zona Franca de Manaus para emprego em processo de industrializa~ao por 
estabelecimentos industriais ali instalados e consoante projetos aprovados pelo Conselho de Administra~ao da 
Superintendencia da Zona Franca de Manaus- SUFRAMA. (Redac;ao dada pela Lei n° 10.865, de 

2004) (Vide Lei nQ 10.925, de 2004) 

AFt.-6" 0 direito ao ressarcimento da contribuir;>ao para o PIS/Pasep de que tratam as Leis n, e n, nao se aplica a 
pessoajuridica submetida a apurar;>ao do valor devido na forma dos arts. 2"~" desta Lei. (Revogado pela 

Lei no 10.833, de 29.12.2003) 

Paragrafo unico. Relativamente a pessoajuridica referida no capot:(Revogado pela Lei no 10.833, 
de 29.12.2003) 

o percentual referido no§ 1, sera de 4,04% (quatro inteiros e quatro centesimos por cento);(Revogado 
pela Lei n° 10.833, de 29.12.2003) 

II o indice da fOrmula de determinar;>ao do fator (F), constante do Anexo unico da Lei n, sera de 0,03 (tres 
centesimos).(Revogado pela Lei n° 10.833, de 29.12.2003) 

Art. 7'1. A em pre sa comercial exportadora que houver adquirido mercadorias de outra pessoa juridica, com o fim 
especifico de exporta~ao para o exterior, que, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, contado da data da emissao 

da nota fiscal pela vendedora, nao comprovar o seu embarque para o exterior, ficara sujeita ao pagamento de 
todos os impostos e contribui~oes que deixaram de ser pagos pela empresa vendedora, acrescidos de juros de 

morae multa, de mora ou de oficio, calculados na forma da legisla~ao que rege a cobran~a do tributo nao pago. 

§ 1 Q Para efeito do disposto neste artigo, considera-se vencido o prazo para o pagamento na data em que a 
empresa vendedora deveria faze-lo, caso a venda houvesse sido efetuada para o mercado intemo. 

§ 2Q No pagamento dos referidos tributos, a empresa comercial exportadora nao podera deduzir, do 
montante devido, qualquer valor a titulo de credito de Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) ou de 
contribui~ao para o PIS/Pasep, decorrente da aquisi~ao das mercadorias e servi~os objeto da incidencia. 

§ 3Q A empresa devera pagar, tambem, os impostos e contribui~oes devidos nas vendas para o mercado 
intemo, caso, por qua1quer forma, tenha alienado ou utilizado as mercadorias. 

Art. S'l Permanecem sujeitas as normas da legisla~ao da contribui~ao para o PIS/Pasep, vigentes anteriormente a 
esta Lei, nao se lhes aplicando as disposi~oes dos arts. 1 Q a 6Q: 

I- as pessoas juridicas referidas nos§§ 6Q, 8Q e 9Q do art. 3Q da Lei nQ 9.718, de 27 de novembro de 1998 
(paragrafos introduzidos pela Medida Provis6ria nQ 2.158-35, de 24 de agosto de 2001), e Lei nQ 7.102, de 20 de 

junho de 1983; 

II- as pessoas juridicas tributadas pelo imposto de renda com base no lucro presumido ou arbitrado; 



III - as pessoas juridicas optantes pelo Simples; 

IV - as pessoas juridicas imunes a impastos; 

V- os 6rgaos publicos, as autarquias e funda96es publicas federais, estaduais e municipais, e as funda96es 
cuja cria9ao tenha sido autorizada por lei, referidas no art. 61 do Ato das Disposi96es Constitucionais 

Transit6rias da Constituiyao de 1988; 

VI- (VET ADO) 

VII- as receitas decorrentes das opera96es: 

a) referidas no inciso IV do § 3Q do art. 1 Q; 

b) sujeitas a substitui9ao tributaria da contribuiyao para o PIS/Pasep; 

c) referidas no art. 5Q da Lei nQ 9. 716, de 26 de novembro de 1998; 

VIII - as receitas decorrentes de prestayao de serviyos de telecomunicayoes; 

IX - (VET ADO) 

X -as sociedades cooperativas; (Incluldo pela Lei n° 10.684, de 30.5.2003) 

XI- as receitas decorrentes de prestayao de serviyos das empresas jomalisticas e de radiodifusao sonora e 
de sons e imagens. (Incluido pela Lei n° 10.684, de 30.5.2003) 

Art. 9.2 (VET ADO) 

Art. 11). A contribuigao de que trata o art. 16 devera ser paga ate o ultimo dia util da primeira quiflzefla domes 
subsequoote ao da ocorreHcia do fato gerador. (Vide ~4edida Provis6ria A 0 351, de 2007f 

Art. 10. A contribuiyao de que trata o art. 1Q desta Lei devera ser paga ate o ultimo dia util do 2Q (segundo) 
decendio subsequente ao mes de ocorrencia do fato gerador. (Reda9ao dada pela Lei nQ 11.488, de 15 de junho 
de 2007) 

Art. 11. A pessoa juridica contribuinte do PIS/Pasep, submetida a apurayao do valor devido na forma do art. 3Q, 
tera direito a desconto correspondente ao estoque de abertura dos bens de que tratam os incisos I e II desse 

artigo, adquiridos de pessoa juridica domiciliada no Pais, existentes em 1 Q de dezembro de 2002. 

§ IQ 0 montante de credito presumido sera igual ao resultado da aplica9ao do percentual de 0,65% (sessenta 
e cinco centesimos por cento) sobre o valor do estoque. 

-§--2-9 0 credito presumido calculado segoodo 0 § 1 e sera rnilizado em 12 (doze) parcelas meflSais, iguais e 
sucessivas, a partir da data a que so refere o caput deste artigo. 

§ 2Q 0 cn\dito presumido calculado segundo os §§ 1Q e 7Q sera utilizado em 12 (doze) parcelas mensais, 
iguais e sucessivas, a partir da data a que se refere o caput deste artigo.(Redayao dada pela Lei no 10.865, de 

2004) 

§ 3Q A pessoa juridica que, tributada com base no lucro presumido, passar a adotar o regime de tributa9ao 
com base no lucro real, tera, na hip6tese de, em decorrencia dessa opr;ao, sujeitar-se a incidencia nao-cumulativa 

da contribuiyao para o PIS/Pasep, direito a desconto correspondente ao estoque de abertura dos bens e ao 
aproveitamento do credito presumido na forma prevista neste artigo. 



§ 4Q 0 disposto no caput aplica-se tambem aos estoques de produtos acabados e em elaborayao. (Incluido 
pela Lei no 10.684, de 30.5.2003) 

§ SQ 0 disposto neste artigo aplica-se, tambem, aos estoques de produtos que nao geraram credito na 
aquisiyao, em decorrtlncia do disposto nos§§ 7Q a 9Q do art. 3Q desta Lei, destinados a fabricayao dos produtos de 
que tratam as Leis nQs 9.990, de 21 de julho de 2000, 10.147, 21 de dezembro de 2000, 10.485, de 3 de julho de 

2002, e 10.560, de 13 de novembro de 2002, ou quaisquer outros submetidos a incidencia monofasica da 
contribuiyao. (lncluido pela Lei no 10.865, de 2004) 

§ 6Q As disposiyoes do§ SQ nao se aplicam aos estoques de produtos adquiridos a aliquota 0 (zero), isentos 
ou nao alcan<;:ados pela incidencia da contribuiyao. (Incluido pela Lei no 10.865, de 2004) 

f-19 0 montante de credito presumido de que trata 0 § 59 deste artigo sera igual ao resultado da aplicayao do 
perceBtual de I ,65% (urn inteiro e sesssnta e cinco centesimos per cento) sobre o valor do estoque, inclusive 

para as pessoas juridicas fabricantes des produtos referidos no partigrafo unico do art. 56 da Lei n° I 0.833, de 29 
de dezembro de 2003. (lncluido pela Lei no 10.865, de 2004) 

§ 7Q 0 montante do credito presumido de que trata o § SQ deste artigo sera igual ao resultado da aplicayao da 
ali quota de I ,65% (urn inteiro e sessenta e cinco centesimos por cento) sobre o valor do estoque, inclusive para 
as pessoas juridicas fabricantes dos produtos referidos no art. 51 da Lei nQ 10.833, de 29 de dezembro de 2003. 

(Redayao dada pela Lei n° 10.925, de 2004) 

Art. 12. Ate 31 de dezembro de 2003, o Poder Executivo submetera ao Congresso Nacional projeto de lei 
tomando nao-cumulativa a cobranya da Contribuiyao para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins). 

Paragrafo unico. 0 projeto contera tambem a modificayao, se necessaria, da aliquota da contribui9ao para o 
PIS/Pasep, com a finalidade de manter constante, em relayao a periodos anteriores, a parcela da arrecada9ao 

afetada pe1as a1terayoes introduzidas por esta Lei. 

CAPITULO II 

das OUTRAS DISPOSI<;OES RELA TIV AS A LEGISLA<;AO 

TRIBUTARIA E ADUANEIRA 

Art. 13. Poderao ser pagos ate 0 ultimo dia uti! de janeiro de 2003, em parcela (mica, OS debitos a que se refere 0 

art. 11 da Medida Provis6ria nQ 2.158-35, de 24 de agosto de 2001, vinculados ou nao a qualquer ayao judicial, 
relativos a fatos geradores ocorridos ate 30 de abril de 2002. 

§ 1 Q Para os efeitos deste artigo, a pessoa juridica devera comprovar a desistencia expressa e irrevogavel de 
todas as ayoes judiciais que tenham por objeto os tributos a serem pagos e renunciar a qualquer alegayao de 

direito sobre a qual se fundam as referidas ayoes. 

§ 2Q Na hip6tese de que trata este artigo, serao dispensados os juros de mora devidos ate janeiro de 1999, 
sendo exigido esse encargo, na forma do § 4Q do art. 17 da Lei nQ 9.779, de 19 de janeiro de 1999, acrescido pela 

Medida Provis6ria nQ 2.158-35, de 24 de agosto de 2001, a partir domes: 

I - de fevereiro do referido ano, no caso de fatos geradores ocorridos ate janeiro de 1999; 

II - seguinte ao da ocorrencia do fato gerador, nos demais casos. 

§ 3Q Na hip6tese deste artigo, a multa, de mora ou de oficio, incidente sobre o debito constituido ou nao, 
sera reduzida no percentual fixado no caput do art. 6Q da Lei nQ 8.218, de 29 de agosto de 1991. 

§ 4Q Para efeito do disposto no caput, se os debitos forem decorrentes de lanyamento de oficio e se 
encontrarem com exigibilidade suspensa por forya do inciso III do art. 151 da Lei nQ 5.172, de 25 de outubro de 



1966, o sujeito passivo deven't desistir expressamente e de forma irrevogavel da impugnac;:ao ou do recurso 
interposto. 

Art. 14. Os debitos de que trata o art. 13, relativos a fatos geradores vinculados a ac;:oes judiciais propostas pelo 
sujeito passivo contra exigencia de imposto ou contribuic;:ao instituido apos 1 Q de janeiro de 1999 ou contra 

majorac;:ao, apos aquela data, de tributo ou contribuic;:ao anteriormente instituido, poderao ser pagos em parcela 
fulica ate o ultimo dia uti! de janeiro de 2003 com a dispensa de multas moratoria e punitivas. 

§ 1 Q Para efeito deste artigo, o contribuinte ou o responsavel devera comprovar a desistencia expressa e 
irrevogavel de todas as ac;:oes judiciais que tenham por objeto os tributos a serem pagos na forma do caput, e 

renunciar a qualquer alegac;:ao de direito sobre as quais se fundam as referidas ac;:oes. 

§ 2Q 0 beneficia de que trata este artigo somente podera ser usufruido caso o contribuinte ou o responsavel 
pague integralmente, no mesmo prazo estabelecido no caput, os debitos nele referidos, relativos a fatos geradores 

ocorridos de maio de 2002 ate o mes anterior ao do pagamento. 

§ 3Q Na hipotese deste artigo, os juros de mora devidos serao determinados pel a variac;:ao mensa! da Taxa de 
Juros de Longo Prazo (TJLP). 

Art. 15. Relativamente aos tributos e contribuic;:oes administrados pela Secretaria da Receita Federal, o 
contribuinte ou o responsavel que, a partir de 15 de maio de 2002, tenha efetuado pagamento de debitos, em 

conformidade com norma de carater exonerativo, e divergir em relac;:ao ao valor de debito constituido de offcio, 
podera impugnar, com base nas normas estabelecidas no Decreto nQ 70.235, de 6 de marc;:o de 1972, a parcela 

nao reconhecida como devida, desde que a impugnac;:ao: 

I - seja apresentada juntamente com o pagamento do valor reconhecido como devido; 

II- verse, exclusivamente, sobre a divergencia de valor, vedada a inclusao de quaisquer outras materias, em 
especial as de dire ito em que se fundaram as respectivas ac;:oes judiciais ou impugnac;:oes e recursos 

anteriormente apresentados contra o mesmo lanc;:amento; 

III - seja precedida do deposito da parcela nao reconhecida como devida, determinada de conformidade com 
o disposto na Lei nQ 9.703, de 17 de novembro de 1998. 

§ 1 Q Da decisao proferida em relac;:ao a impugnac;:ao de que trata este artigo cabera recurso nos termos do 
Decreto n° 70.235, de 6 de marc;:o de 1972. 

§ 2Q A conclusao do processo administrativo-fiscal, por decisao definitiva em sua esfera ou desistencia do 
sujeito passivo, implicara a imediata conversao em renda do deposito efetuado, na parte favoravel a Fazenda 

Nacional, transformando-se em pagamento definitivo. 

§ 3Q A parcela depositada nos termos do inciso III do caput que venha a ser considerada indevida por forc;:a 
da decisao referida no§ 2Q sujeitar-se-a ao disposto na Lei nQ 9.703, de 17 de novembro de 1998. 

§ 4Q 0 disposto neste artigo tambem se aplica a majorac;:ao ou a agravamento de multa de oficio, na hipotese 
do art. 13. 

Art. 16. Aplica-se o disposto nos arts. 13 e 14 as contribuic;:oes arrecadadas pelo Instituto Nacional do Seguro 
Social (INSS), observada regulamentac;:ao editada por esse orgao, em especial quanto aos procedimentos no 

ambito de seu contencioso administrativo. 

Art. 17. A opc;:ao pela modalidade de pagamento de debitos prevista no caput do art. 5Q da Medida Provisoria nQ 
2.222, de 4 de setembro de 2001, podeni ser exercida ate o ultimo dia uti! domes de janeiro de 2003, desde que o 

pagamento seja efetuado em parcela unica ate essa data. 

Paragrafo (mico. Os debitos a serem pagos em decorrencia do disposto no caput serao acrescidos de juros 
equivalentes a taxa do Sistema Especial de Liquidac;:ao e Custodia (Selic) para tftulos federais, acumulada 



mensalmente, calculados a partir do mes de janeiro de 2002 ate o mes anterior ao do pagamento, e adicionados 
de 1% (urn por cento) relativamente ao mes em que o pagamento estiver sen do feito. 

Art. 18. Os debitos relativos a contribui9ao para o Programa de Formavao do Patrim6nio do Servidor Publico 
(Pasep) dos Estados, do Distrito Federal e dos Municipios, bern como de suas autarquias e funda9oes publicas, 
sem exigibilidade suspensa, correspondentes a fato gerador ocorrido ate 30 de abril de 2002, poderao ser pagos 
mediante regime especial de parcelamento, por op9ao da pessoa juridica de dire ito publico intemo devedora. 

Panigrafo unico. A op9ao referida no caput deveni ser formalizada ate o ultimo dia uti! do mes de setembro 
de 2002, nos termos e condivoes estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal. 

Art. 19. 0 regime especial de parcelamento referido no art. 18 implica a consolidavao dos debitos na data da 
op9ao e abrangeni a totalidade dos debitos existentes em nome da optante, constituidos ou nao, inclusive os juros 

de mora incidentes ate a data de op9ao. 

Panigrafo unico. 0 debito consolidado na forma deste artigo: 

I- sujeitar-se-a, a partir da data da consolidavao, ajuros equivalentes a taxa do Selic para titulos federais, 
acumulada mensalmente, calculados a partir da data de deferimento do pedido ate o mes anterior ao do 

pagamento, e adicionados de 1% (urn por cento) relativamente ao mes em que o pagamento estiver sen do feito; 

II - sera pago mensalmente, ate o ultimo dia uti! da primeira quinzena de cada mes, no valor equivalente a 
5% (cinco por cento) do valor devido no mesmo mes pela optante, relativo ao Pasep correspondente ao fato 

gerador ocorrido no mes imediatamente anterior, ate a liquidavao total do debito; 

III - a ultima parcela sera paga pelo valor residual do debito, quando inferior ao referido no inciso II. 

Art. 20. A op9ao pelo regime especial de parcelamento referido no art. 18 sujeita a pessoa juridica: 

I -a confissao irrevogavel e irretratavel dos debitos referidos no art. 19; 

II- ao pagamento regular das parcelas do debito consolidado, bern como dos valores devidos relativos ao 
Pasep decorrentes de fatos geradores ocorridos posteriormente a 30 de abril de 2002. 

Paragrafo unico. A op9ao pelo regime especial exclui qualquer outra forma de parcelamento de debitos 
relativos ao Pasep. 

Art. 21. A pessoajuridica optante pelo regime especial de parcelamento referido no art. 18 sera dele excluida 
nas seguintes hip6teses: 

I - inobservancia da exigencia estabelecida no inciso I do art. 20; 

II- inadimplencia, por 2 (dois) meses consecutivos ou 6 (seis) altemados, relativamente ao Pasep, inclusive 
decorrente de fatos geradores ocorridos posteriormente a 30 de abril de 2002. 

§ I Q A exclusao da pessoa juridica do regime especial implicara exigibilidade imediata da totalidade do 
credito confessado e ainda nao pago. 

§ 2Q A exclusao sera formalizada por meio de ato da Secretaria da Receita Federal e produzira efeitos a 
partir domes subsequente aquele em que a pessoa juridica optante for cientificada. 

Art. 22. (VET ADO) 

Art. 23. A op9ao pelo parcelamento altemativo ao Refis de que trata o art. 12 da Lei nQ 9.964, de 10 de abri1 de 
2000, regularmente efetuada, podera ser convertida em op9ao pelo Refis, e vice-versa, na hip6tese de erro de fato 



cometido por ocasHio do primeiro pagamento efetuado, observadas as normas estabelecidas pelo Comite Gestor 
do referido Programa. 

§ 1 Q A mudanc;:a de opc;:ao referida neste artigo deven1 ser solicitada ate o ultimo dia uti! do mes de janeiro 
de 2003. 

§ 2Q A pessoa juridica excluida do parcelamento altemativo ao Refis em razao de pagamento de parcela em 
valor inferior ao fixado no art. 12, § IQ, da Lei nQ 9.964, de 10 de abril de 2000, acrescido de juros 

correspondentes a variac;:ao mensa! da Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP), podeni ter sua opc;:ao restabelecida, 
observado o disposto no caput. 

§ 3Q A conversao da opc;:ao nos termos deste artigo nao implica restituic;:ao ou compensac;:ao de valores ja 
pagos. 

Art. 24. 0 caput do art. 10 da Lei nQ 10.522, de 19 de julho de 2002, passa a vigorar com a seguinte redac;:ao: 

"Art. 10. Os debitos de qualquer natureza para com a Fazenda Nacional poderao ser parce1ados em ate sessenta 
parcelas mensais, a exclusivo criterio da autoridade fazendaria, na forma e condic;:oes previstas nesta Lei . 

............................................................................................. " (NR) 

Art. 25. Relativamente aos tributos e contribuic;:oes administrados pela Secretaria da Receita Federal, na hip6tese 
de, na data do pagamento realizado de conformidade com norma de carater exonerativo, o contribuinte ou o 

responsavel estiver sob ac;:ao de fiscalizac;:ao relativamente a materia a ser objeto desse pagamento, a parcela nao 
reconhecida como devida podera ser impugnada no prazo fixado na intimac;:ao constante do auto de infrac;:ao ou 

da notificac;:ao de lanc;:amento, nas condic;:oes estabelecidas pela referida norma, inclusive em relac;:ao ao deposito 
da respectiva parcela dentro do prazo previsto para o pagamento do valor reconhecido como devido. 

Art. 26. Poderao optar pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuic;:oes das Microempresas e 

• 

• 

das Empresas de Pequeno Porte (Simples), nas condic;:oes estabelecidas pela Lei nQ 9.317, de 5 de dezembro de • 
1996, as pessoas juridicas que se dediquem exclusivamente as atividades de: 

I - agencia de viagem e turismo; 

II -(VET ADO) 

III - (VET ADO) 

IV- (VET ADO) 

V- (VET ADO) 

VI - (VET ADO) 

VII- (VET ADO) 

VIII - (VET ADO) 

IX- (VET ADO) 

Art. 27. A operac;:ao de comercio exterior realizada mediante utilizac;:ao de recursos de terceiro presume-se por 
conta e ordem deste, para fins de aplicac;:ao do disposto nos arts. 77 a 81 da Medida Provis6ria nQ 2.158-35, de 24 

de agosto de 200 1. 

• 



Art. 28. As empresas de transporte intemacional que operem em linha regular, por via aerea ou maritima, 
deverao prestar informa<;5es sobre tripulantes e passageiros, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da 

Receita Federal. 

Paragrafo (mico. 0 descumprimento do disposto neste artigo ensejara a aplica<;iio de multa no valor de: 

I- R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por veiculo cujas informa<;oes nao sejam prestadas; ou 

II- R$ 200,00 (duzentos reais) por informa<;ao omitida, limitado ao valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) 
por veiculo. 

Art. 29. A.s materias primas, os produtos intermediaries e os materiais de embalagem, destiaados a 
esta-beleeimeato que se dedique, preponderaatemeate, a ela-bora<;ao de produtos elassifieados llOS Capftulos 2, 3, 

4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20,23 (exeeto e6digos 2309.10.00 e 2309.90.30 e Ex Oleo e6digo 
2309.90.90), 28, 29, 30, 31 e 64, no e6digo 2209.00.00, e nas posi<;oes 21.01 a 21.05.00, daTa-bela de Ineideaeia 

do Impasto sobre Produtos Iadustrializados Tipi, inclusive aqueles a que eorresponde a nota<;ao NT (nao 
tributados), sairao do estabeleeimento industrial com suspensao do referido impasto. 

Art. 29. As materias-primas, os produtos intermediarios e os materiais de embalagem, destinados a 
estabelecimento que se dedique, preponderantemente, a elabora<;ao de produtos classificados nos Capitulos 2, 3, 

4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20,23 (exceto c6digos 2309.10.00 e 2309.90.30 e Ex-01 no c6digo 
2309.90.90), 28, 29, 30, 31 e 64, no c6digo 2209.00.00 e 2501.00.00, e nas posi<;oes 21.01 a 21.05.00, da Tabela 
de Incidencia do Imposto sobre Produtos Industrializados - TIPI, inclusive aqueles a que corresponde a nota<;ao 
NT (nao tributados), sairao do estabelecimento industrial com suspensao do referido imposto. (Reda<;ao dada 

pela Lei no 10.684, de 30.5.2003) 

§ 1 Q 0 disposto neste artigo aplica-se, tambem, as saidas de materias-primas, produtos intermediarios e 
materiais de embalagem, quando adquiridos por: 

I - estabelecimentos industriais fabricantes, preponderantemente, de: 

a) componentes, chassis, carro<;arias, partes e pe<;as dos produtos a que se refere o art. l Q da Lei nQ I 0.485, 
de 3 de julho de 2002; 

b) partes e pe<;as destinadas a estabelecimento industrial fabricante de produto classificado no CAPiTULO 
88 da Tipi; 

II - pessoas juridicas preponderantemente exportadoras. 

§ 2Q 0 disposto no caput e no inciso I do § I Q aplica-se ao estabelecimento industrial cuja receita bruta 
decorrente dos produtos ali referidos, no ano-calendario imediatamente anterior ao da aquisi<;ao, houver sido 

superior a 60% (sessenta por cento) de sua receita bruta total no mesmo periodo. 

§ 3Q Para fins do disposto no inciso II do § l Q, considera-se pessoa juridica preponderantemente exportadora 
aquela cuja receita bruta decorrente de exporta<;iio para o exterior, no ano-calendario imediatamente anterior ao 

da aquisi<;iio, houver sido superior a 80% (oitenta por cento) de sua receita bruta total no mesmo periodo. 

§ 4Q As materias-primas, os produtos intermediaries e os materiais de embalagem, importados diretamente 
por estabelecimento de que tratam o caput e o § I Q serao desembara<;ados com suspensao do IPI. 

§ 5Q A suspensao do imposto nao impede a manuten<;ao e a utiliza<;iio dos creditos do IPI pelo respective 
estabelecimento industrial, fabricante das referidas materias-primas, produtos intermediarios e materiais de 

embalagem. 

§ 6Q Nas notas fiscais relativas as saidas referidas no § 5Q, devera constar a expressao "Saida com suspensao 
do IPI", com a especifica<;ao do dispositivo legal correspondente, vedado o registro do imposto nas referidas 

notas. 



§ 7Q Para os fins do disposto neste artigo, as empresas adquirentes deverao: 

I - atender aos termos e as condi<;oes estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal; 

II - declarar ao vendedor, de forma expressa e sob as penas da lei, que atende a todos os requisitos 
estabelecidos. 

§ 8Q (Vide Medida Proviso ria nQ 382, de 2007) 

Art. 30. A falta de prestas:ao das informas:oes a que se refere o art. 5Q da Lei Complementar nQ 105, de 10 de 
janeiro de 2001, ou sua apresentas:ao de forma inexata ou incomp1eta, sujeita a pessoa juridica as seguintes 

penalidades: 

I- R$ 50,00 (cinqlienta reais) por grupo de cinco informas:oes inexatas, incompletas ou omitidas; 

II- R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por mes-calendario ou fra<;ao, independentemente da san<;ao prevista no 
inciso I, na hipotese de atraso na entrega da declara<;ao que venha a ser instituida para o fim de apresenta<;ao das 

informa<;oes. 

§ 1Q 0 disposto no inciso II do caput aplica-se tam bern a declara<;ao que nao atenda as especificas:oes que 
forem estabelecidas pela Secretaria da Receita Federal, inclusive quando exigida em meio digital. 

§ 2Q As multas de que trata este artigo serao: 

I - apuradas considerando o periodo compreendido entre o dia seguinte ao termino do prazo fixado para a 
entrega da declara<;ao ate a data da efetiva entrega; 

II- majoradas em 100% (cern por cento), na hipotese de lavratura de auto de infras:ao. 

§ 32 Na hipotese de lavratura de auto de infra<;ao, caso a pessoa juridica nao apresente a declaras:ao, serao 
lavrados autos de infra<;ao complementares ate a sua efetiva entrega. 

Art. 31. A falta de apresenta<;ao dos elementos a que se refere o art. 6Q da Lei Complementar nQ 105, de 10 de 
janeiro de 2001, ou sua apresenta<;ao de forma inexata ou incompleta, sujeita a pessoajuridica a multa 

equivalente a 2% (dois por cento) do valor das opera<;5es objeto da requisis:ao, apurado por meio de 
procedimento fiscal junto a propria pessoajuridica ou ao titular da conta de deposito ou da aplicas:ao financeira, 
bern como a terceiros, por mes-calendario ou fras:ao de atraso, limitada a 10% (dez por cento), observado o valor 

minimo de R$ 50.000,00 (cinqlienta mil reais). 

Paragrafo unico. A multa de que trata este artigo aplica-se o disposto nos§§ 2Q e 3Q do art. 30. 

Art. 32. As entidades fechadas de previdencia complementar poderao excluir da base de calculo da contribui<;ao 
para o PIS/Pasep e da Cofins, alem dos valoresja previstos na legislas:ao vigente, os referentes a: 

I - rendimentos relativos a receitas de aluguel, destinados ao pagamento de beneficios de aposentadoria, 
pensao, peculio e resgates; 

II - receita decorrente da venda de bens imoveis, destinada ao pagamento de beneficios de aposentadoria, 
pensao, peculio e resgates; 

III - resultado positivo auferido na reavalias:ao da carteira de investimentos imobiliarios referida nos incisos 
I e II. 

Paragrafo unico. As entidades de que trata o caput poderao pagar em parcela unica, ate o ultimo dia uti! do 
mes de novembro de 2002, com dispensa de juros e multa, os debitos relativos a contribui<;ao para o PIS/Pasep e 



a Cofins, constituidos ou nao, inscritos ou nao em Dfvida Ativa, ajuizados ou a ajuizar, referentes a fatos 
geradores ocorridos ate 31 de julho de 2002 e decorrentes de: 

I - rendimentos relativos a receitas de aluguel, destinados ao pagamento de beneffcios de aposentadoria, 
pensao, peculio e resgates; 

II- receita decorrente da venda de bens im6veis, destinada ao pagamento de beneffcios de aposentadoria, 
pensao, peculio e resgates; 

III- resultado positivo auferido na reavalia9ao da carteira de investimentos imobiliarios referida nos incisos 
I e II. 

Art. 33. (VET ADO) 

Art. 34. A condi9ao e a veda9ao estabelecidas, respectivamente, no art. 13, § 22, III, b, da Lei n2 9.249, de 26 de 
dezembro de 1995, e no art. 12, § 22

, a, da Lei n2 9.532, de 10 de dezembro de 1997, nao alcan9am a hip6tese de 
remunera9ao de dirigente, em decorrencia de vinculo empregaticio, pelas Organiza96es da Sociedade Civil de 
Interesse Publico (Oscip), qualificadas segundo as normas estabelecidas na Lei n2 9.790, de 23 de mar90 de 

1999, e pelas Organiza96es Sociais (OS), qualificadas consoante os dispositivos da Lei n2 9.637, de 15 de maio 
de 1998. 

Paragrafo unico. 0 disposto neste artigo aplica-se somente a remunera9ao nao superior, em seu valor bruto, ao 
limite estabelecido para a remunera9ao de servidores do Poder Executivo Federal. 

Art. 35. A receita decorrente da avalia9ao de titulos e valores mobiliarios, instrumentos financeiros, derivativos 
e itens objeto de hedge, registrada pelas institui96es financeiras e demais entidades autorizadas a funcionar pelo 
Banco Central do Brasil, institui96es autorizadas a operar pela Superintendencia de Seguros Privados- Susep e 
sociedades autorizadas a operar em seguros ou resseguros em decorrencia da valora9ao a pre90 de mercado no 

que exceder ao rendimento produzido ate a referida data somente sera computada na base de calculo do Imposto 
de Renda das Pessoas Jurfdicas, da Contribui9ao Social sobre o Lucro Liquido, da Contribui9ao para o 

Financiamento da Seguridade Social (Cofins) e da contribui9ao para o PIS/Pasep quando da aliena9ao dos 
respectivos ativos. 

§ 12 Na hip6tese de desvaloriza9ao decorrente da avalia9ao mencionada no caput, o reconhecimento da 
perda para efeito do Imposto de Renda das Pessoas Juridicas e da Contribui9ao Social sobre o Lucro Liquido 

sera computada tambem quando da a1iena9ao. 

§ 22 Para fins do disposto neste artigo, considera-se aliena9ao qualquer forma de transmissao da 
propriedade, bern como a liquidayao, o resgate e a cessao dos referidos titulos e valores mobiliarios, 

instrumentos financeiros derivativos e itens objeto de hedge. 

§ 3Q Os registros contabeis de que trata este artigo serao efetuados em contrapartida a conta de ajustes 
especffica para esse fim, na forma a ser estabelecida pela Secretaria da Receita Federal. 

§ 4Q Ficam convalidados os procedimentos efetuados anteriormente a vigencia desta Lei, no curso do ano
calendario de 2002, desde que observado o disposto neste artigo. 

Art. J6. Nao sera computada, na determinavao do lucre real e da base de calculo da Contribui(j)ao Social sobf8 o 
Lucre Liquido da pessoa juridica, a parcela correspondents a diferenya entre 0 valor de integraliza(j)aO de capital, 
resultants da incorporayao ao patrimonio de outra pessoa jurfdica que efetuar a subscrivao e integralizayao, e o 

valor dessa participavao societaria registrado na escrituravao contabil desta mesma pessoa juridica. (Vide 
Medida Provis6ria no 232, de 2004) .(Revogado pela Lei n° 11.196, de 2005) 

---<§~+19 0 valor da diferen9a apurada sera controlado na parte B do Liwo de Apurayao do Lucre Real (Lalur) e 
somente devera ser computado na determinavao do lucre real e da base de calculo da Contribuivao Social sabre o 

Lucre Liquido: .(Revogado pela Lei no 11.196, de 2005) 



I na alienaliJao, liquidaliJaO ou baixa, a qualquer titulo, da participaliJao subscrita, proporcionalmente ao 
montante realizado; .(Revogado pela Lei n° 11.196, de 2005) 

II proporcionalmente ao valor realizado, no periodo de apura9ao em que a pessoa juridica para a qual a 
participa9ao societaria tenha side transferida realizar o valor dessa participaliJao, por alienaliJao, liquida~iJao, 

conferencia de capital em outra pessoa juridica, ou bah{a a qualquer titulo .. (Revogado pela Lei n° 11.196, de 
2005) 

----l§~2£" Nao sera considerada realizaliJao a eventual transferencia da participa9ao societaria incorporada ao 
patrimonio de outra pessoajuridica, em decorrencia de fusao, cisao ou incorpora9ao, observadas as condi9oes do 

§--±-!!~ .(Revogado pela Lei no 11.196, de 2005) 

Art. 36. (Revogado pela Lei no 11.196, de 2005) 

Art. 37. Relativamente aos fatos geradores ocorridos a partir de 1 Q de janeiro de 2003, a ali quota da Contribuiyao 
Social sobre o Lucro Liquido (CSLL), instituida pela Lei nQ 7.689, de 15 de dezembro de 1988, sera de 9% (nove 

por cento). 

Art. 38. Fica instituido, em rela~tao aos tributos e contribui96es administrados pela Secretaria da Receita Federal, 
bOnus de adimplencia fiscal, aplicavel as pessoas juridicas submetidas ao regime de tributayao com base no lucro 

-- real ou presumido. 

§ 1 Q 0 bonus referido no caput: 

I- corresponde a 1% (urn por cento) da base de calculo da CSLL determinada segundo as normas 
estabelecidas para as pessoas juridicas submetidas ao regime de apura~tao com base no lucro presumido; 

II - sera calculado em rela~tao a base de calculo referida no inciso I, relativamente ao ano-calendario em que 
permitido seu aproveitamento. 

§ 2Q Na hip6tese de periodo de apurayao trimestral, o bonus sera calculado em rela~tao aos 4 (quatro) 
trimestres do ano-calendario e podera ser deduzido da CSLL devida correspondente ao ultimo trimestre. 

§ 3Q Nao fara jus ao bonus a pessoa juridica que, nos ultimos 5 (cinco) anos-calendario, se enquadre em 
qualquer das seguintes hip6teses, em rela~tao a tributos e contribui9oes administrados pela Secretaria da Receita 

Federal: 

I - lanyamento de oficio; 

II - debitos com exigibilidade suspensa; 

III - inscri~tao em divida ativa; 

IV- recolhimentos ou pagamentos em atraso; 

V - falta ou atraso no cumprimento de obrigayao acess6ria. 

§ 4Q Na hip6tese de decisao definitiva, na esfera administrativa oujudicial, que implique desonera~tao 
integral da pessoa juridica, as restri9oes referidas nos incisos I e II do § 3Q serao desconsideradas desde a origem. 

§ 5Q 0 periodo de 5 (cinco) anos-calendario sera computado por ano completo, inclusive aquele em rela~tao 
ao qual dar-se-a o aproveitamento do bonus. 

§ 6Q A dedu~tao do bonus dar-se-a em rela~tao a CSLL devida no ano-calendario. 



§ 7Q A parcela do bonus que nao puder ser aproveitada em determinado perfodo podeni se-lo em periodos 
posteriores, vedado o ressarcimento ou a compensayao distinta da referida neste artigo. 

-§-8" /',. utilizavao indevida do bOnus instituido per este artigo implica a imposi9ao da multa de que trata o 
incise II do art. 44 da Lei n" 9.430, de 27 de dezembro de 199e, sem prejuizo do disposto em seu § 2"~Vitie 

~1edida Provis6ria n° 351, de 2007) 

§ 8Q A utilizayao indevida do bOnus instituido por este artigo implica a imposiyao da multa de que trata o 
inciso I do caput do art. 44 da Lei nQ 9.430, de 27 de dezembro de 1996, duplicando-se o seu percentual, sem 

prejuizo do disposto no § 2Q. (Redayao dada pela Lei nQ 11.488, de 15 de junho de 2007) 

§ 9Q 0 bonus sera registrado na contabilidade da pessoa juridica beneficiaria: 

I - na aquisiyao do direito, a debito de conta de Ativo Circulante e a credito de Lucro ou Prejuizos 
Acumulados; 

II - na utilizayao, a debito da provisao para pagamento da CSLL e a credito da conta de Ativo Circulante 
referida no inciso I. 

§ 10. A Secretaria da Receita Federal estabelecera as normas necessarias a aplicayao deste artigo. 

Art. 39. As pessoas juridicas poderao deduzir do lucro liquido, na determinayao do Jucro real e da base de 
calculo da CSLL, as despesas operacionais relativas aos dispendios realizados com pesquisa tecnol6gica e 
desenvolvimento de inovayao tecnol6gica de produtos. (Vide Medida Provis6ria no 252, de 2005). 

§ lQ Considera-se inovayao tecnol6gica a concepfi:ao de novo produto ou processo de fabricayao, bern como 
a agregayao de novas funcionalidades ou caracteristicas ao produto ou processo que implique melhorias 

incrementais e no efetivo ganho de qualidade ou produtividade, resultando maior competitividade no mercado. 

§ 2Q Os valores relativos aos dispendios incorridos em instala96es fixas e na aquisiyao de aparelhos, 
maquinas e equipamentos, destinados a utilizayaO em projetos de pesquisa e desenvolvimentos tecnol6gicos, 
metrologia, normaliza9ao tecnica e avaliayao da conformidade, aplicaveis a produtos, processos, sistemas e 

pessoal, procedimentos de autorizayao de registros, licenyas, homologay5es e suas formas correlatas, bern como 
relativos a procedimentos de proteyao de propriedade intelectual, poderao ser depreciados na forma da Jegislayao 
vigente, podendo o saldo nao depreciado ser excluido na determinayao do lucro real, no periodo de apurayao em 

que concluida sua utilizayao. 

§ 3Q 0 valor do saldo excluido na forma do § 2Q devera ser controlado na parte B do Livro de Apurayao do 
Lucro Real (Lalur) e sera adicionado, na determinayao do lucro real, em cada periodo de apurayao posterior, pelo 

valor da depreciayao normal que venha a ser contabilizada como despesa operacional. 

§ 4Q Para fins da dedufi:ao, os dispendios deverao ser controlados contabilmente em contas especificas, 
individualizadas por projeto realizado. 

§ SQ No exercicio de 2003, o disposto no caput deste artigo aplica-se tambem aos saldos, em 31 de 
dezembro de 2002, das contas do Ativo Diferido, referentes a dispendios realizados com pesquisa tecnol6gica e 

desenvolvimento de inovayao tecnol6gica. 

Art. 40. Sem prejufzo do disposto no art. 39, a pessoajurfdica podera, ainda, excluir, na determinayao do lucro 
real, valor equivalente a 100% (cern por cento) do dispendio total de cada projeto que venha a ser transformado 

em deposito de patente, devidamente registrado no Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI), e, 
cumulativamente, em pelo menos uma das seguintes entidades de exame reconhecidas pelo Tratado de 

Cooperayao sobre Patentes (Patent Cooperation Treaty -PCT): (Vide Medida Provis6ria no 252, de 
2005). 

I- Departamento Europeu de Patentes (European Patent Office); 



II- Departamento Japones de Patentes (Japan Patent Office); ou 

III- Departamento Norte-Americana de Patentes e Marcas (United States Patent and Trade Mark Office). 

§ 1Q 0 valor que servini de base para a exclusao deveni ser controlado na parte B do Lalur, por projeto, ate 
que sejam satisfeitas as exigencias previstas nesta Lei, quando poderao ser excluidos na determinavao do lucro 

real na forma prevista neste artigo. 

§ 22 Os val ores registrados na forma do § I 2 deverao, a qualquer tempo, ser comprovados por 
documentavao id6nea, que deveni estar a disposivao da fiscalizavao da Secretaria da Receita Federal. 

Art. 41. (VET ADO) 

Art. 42. Para convalidar a adequavao dos dispendios efetuados, com vistas ao gozo do beneficia fiscal previsto 
no art. 40, os projetos de desenvolvimento de inovavao tecnologica deverao ser submetidos a analise e aprovavao 
do Ministerio da Ciencia e Tecnologia, nos termos dispostos no § 52 do art. 42 da Lei n2 8.661, de 2 de junho de 

1993, observadas regras fixadas em regulamento. (Vide Medida Provis6ria no 252, de 2005). 

Paragrafo (mico. Para gozo do beneficia fiscal previsto nos arts. 39, 40 e 41, a pessoa juridica devera 
comprovar, quando for o caso, o recolhimento da contribuivao de intervenvao no dominio econ6mico instituida 

pela Lei n2 10.168, de 29 de dezembro de 2000, e alterada pela Lei n!t 10.332, de 19 de dezembro de 2001. 

Art. 43. Os dispendios a que se referem os arts. 39 e 40 somente poderao ser deduzidos se pagosa pessoas 
fisicas ou juridicas residentes e domiciliadas no Pais, exceto os pagamentos destinados a obtenvao e manutenvao 

de patentes e marcas no exterior. (Vide Medida Provis6ria no 252, de 2005). 

Art. 44. (VET ADO) 

Art. 45. Nos casos de apuravao de excesso de custo de aquisivao de bens, direitos e servivos, importados de 
empresas vinculadas e que sejam considerados indedutfveis na determinavao do lucro real e da base de calculo 

da contribuivao social sobre o lucro lfquido, apurados na forma do art. 18 da Lei n2 9 .430, de 27 de dezembro de 
1996, a pessoa juridica devera ajustar o excesso de custo, determinado por urn dos metodos previstos na 

legislavao, no encerramento do periodo de apuravao, contabilmente, por meio de lanvamento a debito de conta de 
resultados acumulados e a credito de: 

I - conta do ativo onde foi contabilizada a aquisivao dos bens, direitos ou servivos e que permanecerem ali 
registrados ao final do periodo de apuravao; ou 

II - conta propria de custo ou de despesa do periodo de apuravao, que registre o valor dos bens, direitos ou 
servivos, no caso de esses ativos ja terem sido baixados da conta de ativo que tenha registrado a sua aquisivao. 

§ 12 No caso de bens classificaveis no ativo permanente e que tenham gerado quotas de depreciavao, 
amortizavao ou exaustao, no ano-calendario da importavao, o valor do excesso de prevo de aquisivao na 

importavao devera ser creditado na conta de ativo em cujas quotas tenham sido debitadas, em contrapartida a 
conta de resultados acumulados a que se refere o caput. 

§ 22 Caso a pessoajuridica opte por adicionar, na determinavao do lucro real e da base de calculo da 
contribuivao social sobre o lucro liquido, o valor do excesso apurado em cada periodo de apuravao somente por 
ocasiao da realizavao por alienavao ou baixa a qualquer titulo do bern, direito ou servivo adquirido, o valor total 

do excesso apurado no perfodo de aquisivao devera ser excluido do patrim6nio liquido, para fins de 
determinavao da base de calculo dos juros sobre o capital proprio, de que trata o art. 92 da Lei n2 9.249, de 26 de 

dezembro de 1995, alterada pela Lei n2 9.430, de 27 de dezembro de 1996. 

§ 3!t Na hipotese do § 22, a pessoa juridica devera registrar o valor total do excesso de prevo de aquisivao 
em subconta propria que registre o valor do bern, servivo ou direito adquirido no exterior. 



Art. 46. 0 art. 13, caput, eo art. 14, I, da Lei n2 9.718, de 27 de novembro de 1998, passam a vigorar com a 
seguinte reda~ao: 

"Art. 13. A pessoajuridica cuja receita bruta total, no ano-calendario anterior, tenha sido igual ou inferior a R$ 
48.000.000,00 (quarenta e oito milh5es de reais), ou a R$ 4.000.000,00 (quatro milhOes de reais) multiplicado 

pelo numero de meses de atividade do ano-calendario anterior, quando inferior a 12 (doze) meses, podera optar 
pelo regime de tributa~ao com base no lucro presumido . 

.................................................................................................. "(NR) 

"Art.14 .................................................................................................. . 

I- cuja receita total, no ano-calendario anterior seja superior ao limite de R$ 48.000.000,00 (quarenta e oito 
milhoes de reais), ou proporcional ao numero de meses do periodo, quando inferior a 12 (doze) meses; 

.................................................................................................. "(NR) 

Art. 47. A pessoa juridica integrante do Mercado Atacadista de Energia Eletrica (MAE), instituido pela Lei n° 
10.433, de 24 de abril de 2002, podera optar por regime especial de tributa~ao, relativamente a contribui~ao para 
o Programa de Integra~ao Social e de Forma~ao do Patrim6nio do Servidor Publico (PIS/Pasep) e a Contribui~ao 

para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins). 

§ 12 A op~ao pelo regime especial referido no caput: 

I - sera exercida mediante simples comunicado, nos termos e condi~oes estabelecidos pela Secretaria da 
Receita Federal; 

II - produzira efeitos em rela~ao aos fatos geradores ocorridos a partir do mes subsequente ao do exercicio 
da op~ao. 

§ 22 Para os fins do regime especial referido no caput, considera-se receita bruta auferida nas opera~oes de 
compra e venda de energia eletrica realizadas na forma da regulamenta~ao de que trata o art. 14 da Lei n2 9.648, 
de 27 de maio de 1998, com a reda~ao dada pela Lei n2 I 0.433, de 24 de abril de 2002, para efeitos de incidencia 
da contribui~ao para o PIS/Pasep e da Co fins, os resultados positivos apurados mensalmente pel a pessoa juridica 

optante. 

§ 32 Na determina~ao da base de calculo da contribui~ao para o PIS/Pasep e da Co fins, a pessoa juridica 
optante podera deduzir os valores devidos, correspondentes a ajustes de contabiliza~oes encerradas de opera~oes 

de compra e venda de energia eletrica, realizadas no ambito do MAE, quando decorrentes de: 

I - decisao proferida em processo de solu~ao de conflitos, no ambito do MAE, da Agencia Nacional de 
Energia Eletrica (Aneel) ou em processo de arbitragem, na forma prevista no§ 32 do art. 22 da Lei n2 10.433, de 

24 de abril de 2002; 

II - resolu~ao da Aneel; 

III - decisao proferida no ambito do Poder Judiciario, transitada em julgado; e 

IV - (VET ADO) 

§ 42 A dedu~ao de que trata o § 32 e permitida somente na hip6tese em que o ajuste de contabiliza~ao 
caracterize anula~ao de receita sujeita a incidencia do PIS/Pasep e da Cofins, na forma estabelecida pela 

Secretaria da Receita Federal. 

§ 5Q Sem prejuizo do disposto nos §§ 32 e 42, geradoras de energia eletrica optantes poderao excluir da base 
de calculo da contribui~ao para o PIS/Pasep e da Cofins o valor da receita auferida com a venda compuls6ria de 



energia eletrica por meio do Mecanismo de Realocas;ao de Energia, de que trata a alinea b do panigrafo t'mico do 
art. 14 da Lei nQ 9.648, de 27 de maio de 1998, introduzida pela Lei nQ I 0.433, de 24 de abril de 2002. 

§ 6Q Aplicam-se ao regime especial de que trata este artigo as demais normas aplicaveis as contribuis;oes 
referidas no caput, observado o que se segue: 

I - em relas;ao ao PIS/Pasep, nao se aplica o disposto nos arts. 1 Q a 6Q; 

II - em relas;ao aos fatos geradores ocorridos ate 3 1 de agosto de 2002, o pagamento dos valores devidos 
correspondentes a Cofins e ao PIS/Pasep podera ser feito com dispensa de multa e de juros morat6rios, desde que 

efetuado em parcela (mica, ate 0 ultimo dia uti) do mes de setembro de 2002. 

§ 7Q (VET ADO) 

Art. 48. (VET ADO) 

Art. 49. 0 art. 74 da Lei nQ 9.430, de 27 de dezembro de 1996, passa a vigorar com a seguinte redas;ao: 

"Art. 74. 0 sujeito passivo que apurar credito, inclusive os judiciais com trans ito em julgado, 
relativo a tributo ou contribuis;ao administrado pela Secretaria da Receita Federal, passive) de 

restituis;ao ou de ressarcimento, podera utiliza-lo na compensas;ao de debitos pr6prios relativos 
a quaisquer tributos e contribuis;oes administrados por aquele 6rgao. 

§ 1 Q A compensas;ao de que trata o caput sera efetuada mediante a entrega, pelo sujeito 
passivo, de declaras;ao na qual constarao informas;oes relativas aos creditos utilizados e aos 

respectivos debitos compensados. 

§ 2Q A compensas;ao declarada a Secretaria da Receita Federal extingue o credito tributario, 
sob condis;ao resolut6ria de sua ulterior homologas;ao. 

§ 3Q Alem das hip6teses previstas nas leis especificas de cada tributo ou contribuis;ao, nao 
poderao ser objeto de compensas;ao: 

I - o saldo a restituir apurado na Declaras;ao de Ajuste Anual do Imposto de Renda da Pessoa 
Fisica; 

II - os debitos relativos a tributos e contribuis;oes devidos no registro da Declaras;ao de 
Importas;ao. 

§ 4Q Os pedidos de compensas;ao pendentes de aprecias;ao pela autoridade administrativa serao 
considerados declaras;ao de compensas;ao, desde o seu protocolo, para os efeitos previstos 

neste artigo. 

§ 5Q A Secretaria da Receita Federal disciplinara o disposto neste artigo."(NR) 

Art. 50. 0 caput do art. 6Q da Lei nQ 9.826, de 23 de agosto de 1999, passa a vigorar com a seguinte redas;ao: 

"Art. 6Q A exportas;ao de produtos nacionais sem que tenha ocorrido sua saida do territ6rio 
brasileiro somente sera admitida, produzindo todos os efeitos fiscais e cambiais, quando o 

pagamento for efetivado em moeda estrangeira de livre conversibilidade e a venda for 
realizada para: 

.............................................................................................. "(NR) 

Art. 51. 0 caput do art. 52 da Lei nQ 9 .532, de 10 de dezembro de 1997, passa a vigorar com a seguinte 
alteras;ao: 



"Art. 52. 0 valor do IPI devido no desembara<yo aduaneiro dos cigarros do c6digo 2402.20.00 da Tipi sera 
apurado da mesma forma que para o produto nacional, tomando-se por base a classe de enquadramento 

divulgada pela Secretaria da Receita Federal. 

................................................................................................ "(NR) 

Art. 52.0 art. 33 do Decreto-Lei nQ 1.593, de 21 de dezembro de 1977, passa a vigorar com a seguinte altera<yao: 

"Art. 33. Aplicam-se as seguintes penalidades, em rela<yao ao selo de controle de que trata o 
art. 46 da Lei nQ 4.502, de 30 de novembro de 1964, na ocorrencia das seguintes infra<;oes: 

I - venda ou exposi9lio a venda de produto sem o selo ou com emprego de selo ja utilizado: 
multa igual ao valor comercial do produto, nao inferior a R$ 1.000,00 (mil reais); 

II - emprego ou posse de selo legftimo nao adquirido pelo proprio estabelecimento diretamente 
da repartiyao fomecedora: multa de R$ I ,00 (urn real) por unidade, nao inferior a R$ 1.000,00 

(mil reais); 

III - emprego de selo destinado a produto nacional, quando se tratar de produto estrangeiro, e 
vice-versa; emprego de selo destinado a produto diverso; emprego de selo nao utilizado ou 
marcado como previsto em ato da Secretaria da Receita Federal; emprego de selo que nao 

estiver em circulaylio: consideram-se os produtos como nao selados, equiparando-se a infra<yao 
a falta de pagamento do Imposto sobre Produtos Industrializados, que sera exigfvel, alem da 

multa igual a 75% (setenta e cinco por cento) do valor do imposto exigido; 

IV - fabricaylio, venda, compra, cessao, utilizayao ou posse, soltos ou aplicados, de selos de 
controle falsos: independentemente de san9ao penal cabivel, multa de R$ 5,00 (cinco reais) por 

unidade, nao inferior a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), alem da apreensao dos selos nao 
utilizados e da aplicayao da pena de perdimento dos produtos em que tenham sido utilizados os 

selos; 

V- transporte de produto sem o selo ou com emprego de selo ja utilizado: multa igual a 50% 
( cinqtienta por cento) do valor comercial do produto, nao inferior a R$ 1.000,00 (mil reais). 

§ 1 Q Aplicar-se-a a mesma pena cominada no inciso II aqueles que fomecerem a outro 
estabelecimento, da mesma pessoa juridica ou de terceiros, selos de controle legitimos 

adquiridos diretamente da reparti9ao fomecedora. 

§ 2Q Aplicar-se-a ainda a pena de perdimento aos produtos do c6digo 24.02.20.00 da Tabela de 
Incidencia do Imposto sobre Produtos Industrializados (Tipi): 

I - na hip6tese de que tratam os incisos I e V do caput; 

II - encontrados no estabelecimento industrial, acondicionados em embalagem destinada a 
comercializayao, sem o selo de controle. 

§ 3Q Para fins de aplicayao das penalidades previstas neste artigo, havendo a constata<yao de 
produtos com selos de controle em desacordo com as normas estabelecidas pela Secretaria da 

Receita Federal, considerar-se-a irregular a totalidade do lote identificado onde os mesmos 
foram encontrados."(NR) 

Art. 53. E proibida a fabricayao, em estabelecimento de terceiros, dos produtos do c6digo 24.02.20.00 da Tipi. 

Paragrafo (mico. Aos estabelecimentos que receberem ou tiverem em seu poder materias-primas, produtos 
intermediarios ou material de embalagem para a fabrica9ao de cigarros para terceiros, aplica-se a penalidade 

prevista no inciso II do art. 15 do Decreto-Lei nQ 1.593, de 21 de dezembro de 1977. 



r• .. rt. S4. 0 papel para cigarros, em bobinas, somente podera ser vendido, no mercado interne, a estabelecimento 
industrial que possua o Registro Especial de que trata o art. I" do Decreto Lei n" 1.593, de 21 de dezembro de 

1977, com a redar;oao dada pela Medida Provis6ria n" 2.158 35, de 24 de agosto de 2001. 

Art. 54. 0 papel para cigarros, em bobinas, somente podeni ser vendido, no mercado intemo, a estabelecimento 
industrial fabricante de cigarros, classificados no codigo 2402.20.00 da Tabela de Incidencia do IPI - TIPI, ou 

mortalhas. (Redac;:ao dada pela Lei n° 10.833, de 29.12.2003) 

§ 1Q_ Os fabricantes e OS importadores do papel de que trata 0 caput deverao: (Incluido pela Lei n° 10.833, 
de 29.12.2003) 

I - exigir do estabe1ecimento industrial fabricante de cigarros a comprovac;:ao, no ato da venda, de que 
possui o registro especial de que trata o art. IQ_ do Decreto-Lei nQ_ 1.593, de 21 de dezembro de 1977, e alterac;:oes 

posteriores; (Incluido pela Lei n° 10.833, de 29.12.2003) 

II - prestar informac;:oes acerca da comercializac;:ao de papel para industrializac;:ao de cigarros, nos termos 
definidos pela Secretaria da Receita Federal. (Incluido pela Lei no 10.833, de 29.12.2003) 

§ 2Q_ 0 disposto no inciso r do § 1 Q nao se aplica aos fabricantes de cigarros classificados no Ex 01 do 
codigo 2402.20.00 da TIPI. (Incluido pela Lei n° 10.833, de 29.12.2003) 

Art. 55. Nas Convenc;:oes destinadas a evitar a dupla tributac;:ao da renda, a serem firmadas pelo Brasil com 
paises integrantes do Mercado Comum do Sui (Mercosul), sera incluida clausula prevendo a concessao de 

credito do imposto de renda sobre lucros e dividendos recebidos por pessoa juridica domiciliada no Brasil que 
deveria ser pago no outro pais signatario, mas que nao haja sido em decorrencia de lei de vigencia temporaria de 

incentive ao desenvolvimento economico, nacional, regional ou setorial. 

Paragrafo unico. 0 cn:\dito referido no caput, observadas as demais condic;:oes gerais de concessao e outras 
que vierem a ser estabelecidas em legislac;:ao especifica, somente sera admitido quando os lucros ou dividendos 

distribuidos provenham, diretamente, de atividade desenvolvida no pais estrangeiro signatario, relativa aos 
setores: 

I - industrial, exceto da industria de cigarro e bebidas em geral, inclusive os concentrados destas; 

II - agricola, de florestamento ou pesqueira. 

Art. 56. (VET ADO) 

Art. 57. 0 encargo de que trata o art 1 Q_ do Decreto-Lei nQ 1.025, de 21 de outubro de 1969, inclusive na 
condic;:ao de que trata o art. 3Q_ do Decreto-Lei nQ_ 1.569, de 8 de agosto de 1977, nos pagamentos de debitos 

relativos a tributos e contribuic;:oes administrados pe1a Secretaria da Receita Federal, inscritos na Divida Ativa da 
Uniao, e efetuados a partir de 15 de maio de 2002, em virtude de norma de carater exonerative, inclusive nas 

hipoteses de que tratam os arts. 13 e 14 desta Lei, sera calculado sobre os valores originalmente devidos, 
limitado ao valor correspondente a multa calculada nos termos do§ 3Q_ do art. 13. 

Art. 58. 0 art. 42 da Lei nQ_ 9.430, de 27 de dezembro de 1996, passa a vigorar acrescido dos seguintes §§ 5Q_ e 
6Q_: 

"Art.42 .................................................................................................. . 

§ 5° Quando provado que os valores creditados na conta de deposito ou de investimento pertencem a terceiro, 
evidenciando interposic;:ao de pessoa, a determinac;:ao dos rendimentos ou receitas sera efetuada em relac;:ao ao 

terceiro, na condic;:ao de efetivo titular da conta de deposito ou de investimento. 



§ 6° Na hip6tese de contas de deposito ou de investimento mantidas em con junto, cuja declarayao de 
rendimentos ou de informayoes dos titulares tenham sido apresentadas em separado, e nao havendo comprovayao 
da origem dos recursos nos termos deste artigo, o valor dos rendimentos ou receitas sera imputado a cada titular 

mediante divisao entre o total dos rendimentos ou receitas pela quanti dade de titulares. "(NR) 

Art. 59. 0 art. 23 do Decreto-Lei nQ 1.455, de 7 de abril de 1976, passa a vigorar com as seguintes alteral(oes: 

"Art. 23 .................................................................................................. . 

V- estrangeiras ou nacionais, na importayao ou na exportayao, na hip6tese de ocultayao do sujeito passivo, do 
real vendedor, comprador ou de responsavel pela operayao, mediante fraude ou simulayao, inclusive a 

interposiyao fraudulenta de terceiros. 

§ 1 Q 0 dano ao erario decorrente das infral(oes previstas no caput deste artigo sera punido com a pena de 
perdimento das mercadorias. 

§ 2Q Presume-se interposiyao fraudulenta na operayao de comercio exterior a nao-comprovayao da origem, 
disponibilidade e transferencia dos recursos empregados. 

§ 3Q A pen a pre vista no § I Q converte-se em multa equivalente ao valor aduaneiro da mercadoria que nao seja 
localizada ou que tenha sido consumida. 

§ 4Q 0 disposto no § 3Q nao impede a apreensao da mercadoria nos casos previstos no inciso I ou quando for 
proibida sua importal(ao, consumo ou circulayao no territ6rio nacional. "(NR) 

Art. 60. 0 art. 81 da Lei nQ 9.430, de 27 de dezembro de 1996, passa a vigorar com as seguintes alteral(oes: 

"Art.81 .................................................................................................. . 

§ 1Q Sera tambem declarada inapta a inscriyao da pessoajuridica que nao comprove a origem, a disponibilidade e 
a efetiva transferencia, se for o caso, dos recursos empregados em operayoes de comercio exterior. 

§ 22 Para fins do disposto no § 12, a comprovayao da origem de recursos provenientes do exterior dar-se-a 
mediante, cumulativamente: 

I- prova do regular fechamento da operayao de cambio, inclusive com a identificayao da instituiyao financeira 
no exterior encarregada da remessa dos recursos para o Pais; 

II - identificayao do remetente dos recursos, assim entendido como a pessoa fisica ou juridica titular dos recursos 
remetidos. 

§ 32 No caso de o remetente referido no inciso II do § 2Q ser pessoa juridica deverao ser tambem identificados os 
integrantes de seus quadros societario e gerencial. 

§ 42 0 disposto nos §§ 22 e 32 aplica-se, tambem, na hip6tese de que trata o § 22 do art. 23 do Decreto-Lei n2 

1.455, de 7 de abril de 1976."(NR) 

Art. 61. (VET ADO) 

Art. 62. 0 art. 15 da Lei n2 I 0.451, de I 0 de maio de 2002, passa a vigorar com a seguinte redayao: 

"Art. 15. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicayao, produzindo efeitos, no caso dos 
arts. I Q e 22, em relayao aos fatos geradores ocorridos a partir de I Q de janeiro de 2002, 

observado o disposto no art. 12 da Lei n2 9.887, de 7 de dezembro de 1999."(NR) 



Art. 63. 0 art. 21 da Lei nQ 9.532, de 10 de dezembro de 1997, alterada pela Lei nQ 9.887, de 7 de dezembro de 
1999, passa a vigorar com a seguinte redayao: 

"Art. 21. Relativamente aos fatos geradores ocorridos durante os anos-calendario de 1998 a 
2003, a aliquota de 25% (vinte e cinco por cento), constante das tabelas de que tratam os arts. 
3Q e 11 da Lei nQ 9.250, de 26 de dezembro de 1995, e as correspondentes parcelas a deduzir, 
passam a ser, respectivamente, a aliquota, de 27,5% (vinte e sete inteiros e cinco decimos por 

cento), e as parcelas a deduzir, ate 31 de dezembro de 2001, de R$ 360,00 (trezentos e sessenta 
reais) e R$ 4.320,00 (quatro mil, trezentos e vinte reais), e a partir de 1Q de janeiro de 2002, 
aquelas determinadas pelo art. 1 Q da Lei nQ 10.451, de 10 de maio de 2002, a saber, de R$ 

423,08 (quatrocentos e vinte e tres reais e oito centavos) e R$ 5.076,90 (cinco mile setenta e 
seis reais e noventa centavos). 

Paragrafo unico. Sao restabelecidas, relativamente aos fatos geradores ocorridos a partir de 1 Q 
de janeiro de 2004, a aliquota de 25% (vinte e cinco por cento) e as respectivas parcelas a 

deduzir de R$ 370,20 (trezentos e setenta reais e vinte centavos) e de R$ 4.442,40 (quatro mil, 
quatrocentos e quarenta e dois reais e quarenta centavos), de que tratam os arts. 3Q e 11 da Lei 

nQ 9.250, de 26 de dezembro de 1995, modificados em coerencia como art. 1 Q da Lei nQ 
10.451, de 10 de maio de 2002."(NR) 

Art. 64. 0 art. 43 da Medida Provis6ria nQ 2.158-35, de 2001, passa a vigorar acrescido do seguinte § 2Q, 
renumerando-se o paragrafo unico para § 1 Q: 

"Art.43 .................................................................................................. . 

§ 2Q 0 disposto neste artigo, no que diz respeito aos produtos classificados nas posiyoes 84.32 e 84.33, alcanya 
apenas os veiculos autopropulsados descritos nos C6digos 8432.30, 8432.40.00, 8432.80.00 (exceto rolos para 

gramados ou campo de esporte), 8433.20, 8433.30.00, 8433.40.00 e 8433.5."(NR) 

Art. 65. (VET ADO) 

CAPITULO III 

das DISPOSI~OES FINAlS 

Art. 66. A Secretaria da Receita Federal e a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional editarao, no ambito de suas 
respectivas competencias, as normas necessarias a aplicayao do disposto nesta Lei. 

Art. 67. (VET ADO) 

Art. 68. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicayao, produzindo efeitos: 

I - a partir de 1 Q de outubro de 2002, em relayao aos arts. 29 e 49; 

II -a partir de 1 Q de dezembro de 2002, em relayao aos arts. 1 Q a 6Q e 8Q a 11; 

III - a partir de 1 Q de janeiro de 2003, em relayao aos arts. 34, 3 7 a 44, 46 e 48; 

IV - a partir da data da publicayao desta Lei, em relayao aos demais artigos. 

Brasilia, 30 de dezembro de 2002; 181 Q da Independencia e 114Q da Republica. 

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO 
Pedro Malan 



Roceita federal 

Lei n° 10.833, de 29 de dezembro de 2003 

DOU de 30.12.2003 

Altera a Legisla<;:ao Tributaria Federal e da outras providencias. 
Alterada pela Lei nQ 10.865, de 30 de abril de 2004. 

Alterada pela Lei nQ 10.925, de 26 de julho de 2004. 
Alterada pela Lei nQ 10.996, de 15 de dezembro de 2004. 
Alterada pela Lei nQ 11.051 de 29 de dezembro de 2004. 

Alterada pela Lei no 11.196, de 21 de novembro de 2005. 
Alterada pela Lei no 11.307, de 19 de maio de 2006. 

Alterada pela Lei n° 11.434, de 28 de dezembro de 2006. 
Alterada pela Lei no 11.452, de 27 de fevereiro de 2007. 

Alterada pel a Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007. 

0 PRESIDENTE DA REPUBLICA Fafi!O saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte 
Lei: 

CAPITULO I 
DA COBRAN<;A NAO-CUMULATIV ADA CO FINS 

Art. l!! A Contribuifi!ao para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS, com a incidencia nao
cumulativa, tern como fato gerador o faturamento mensa!, assim entendido o total das receitas auferidas 

pela pessoa juridica, independentemente de sua denominafi!ao ou classificafi!ao contabil. 

§ 12 Para efeito do disposto neste artigo, o total das receitas compreende a receita bruta da venda de bens 
e servifi!OS nas operafi!oes em conta propria ou alheia e todas as demais receitas auferidas pela pessoa 

juridica. 

§ 22 A base de calculo da contribuifi!ao e o valor do faturamento, conforme definido no caput. 

§ 32 Nao integram a base de calculo a que se refere este artigo as receitas: 

I- isentas ou nao alcanfi!adas pela incidencia da contribuifi!ao ou sujeitas a aliquota 0 (zero); 

II - nao-operacionais, decorrentes da venda de ativo permanente; 

III- auferidas pela pessoa juridica revendedora, na revenda de mercadorias em relafi!ao as quais a 
contribuifi!ao seja exigida da empresa vendedora, na condifi!ao de substituta tributaria; 

IV de nuda des predutes de que tratam as Leis n"" 9.990, de 21 de julhe de 2000, 10.147, de 21 de 
dezembre de 2000, 10.485, de 3 de julhe de 2002, e 10.5@, de 13 de nevembre de 2002, au quaisquer 

eutras submetidas a ineideneia menefasiea da eentribuifiae; 

IV- de venda de alcool para fins carburantes; (Redafi!ao dada pela Lei no 10.865, de 2004) 

V- referentes a: 



a) vendas canceladas e aos descontos incondicionais concedidos; 

b) reversoes de provisoes e recupera~oes de creditos baixados como perda que nao representem 
ingresso de novas receitas, o resultado positivo da avalia~ao de investimentos pelo valor do patrimonio 

Iiquido e os lucros e dividendos derivados de investimentos avaliados pelo custo de aquisi~ao que tenham 
sido computados como receita. 

Art. 22 Para determina~ao do valor da CO FINS aplicar-se-a, sobre a base de calculo apurada conforme o 
disposto no art. 12, a aliquota de 7,6% (sete inteiros e seis decimos por cento). 

§ 12 Excetua-se do disposto no caput deste artigo a receita bruta auferida pelos produtores ou 
importadores, que devem aplicar as aliquotas previstas: (Incluido pela Lei no 10.865, de 2004) 

I nos ineisos I a III do art. 4" da Lei n" 9.718, de 27 de novembro de 1998, e altera~oes posteriores, no 
easo de venda de gasolinas, exeeto gasolina de aYia~iio, oleo diesel e gas liEJuefeito de petr61eo (CLP) 

derivado de petr61eo e gas natural; (Ineluido pela Lei no 10.8()S, de 2004) 

I- nos incisos I a III do art. 42 da Lei nQ 9. 718, de 27 de novembro de 1998, e altera~oes 
posteriores, no caso de venda de gasolinas e suas correntes, exceto gasolina de avia~ao, oleo diesel e suas 

correntes e gas Iiquefeito de petroleo - GLP derivado de petroleo e de gas natural; (Reda~ao dada pela Lei 
n° 10.925, de 2004) 

II- no inciso I do art. 12 da Lei nQ 10.147, de 21 de dezembro de 2000, e altera~oes posteriores, 
no caso de venda de produtos farmaceuticos, de perfumaria, de toucador ou de higiene pessoal, nele 

relacionados; (Incluido pela Lei n° 10.865, de 2004) 

III- no art. 12 da Lei n2 10.485, de 3 de julho de 2002, e altera~oes posteriores, no caso de venda de 
maquinas e veiculos classificados nos c6digos 84.29, 8432.40.00, 84.32.80.00, 8433.20, 8433.30.00, 

8433.40.00, 8433.5, 87.01, 87.02, 87.03, 87.04, 87.05 e 87.06, da TIPI; (Incluido pela Lei n° 10.865, de 2004) 

IV- no inciso II do art. 32 da Lei nQ 10.485, de 3 de julho de 2002, no caso de vendas, para 
comerciante atacadista ou varejista ou para consumidores, das autope~as relacionadas nos Anexos I e II 

da mesma Lei; (lncluido pela Lei n° 10.865, de 2004) 

V- no caput do art. 52 da Lei n2 10.485, de 3 de julho de 2002, e altera~oes posteriores, no caso de venda 
dos produtos classificados nas posi~oes 40.11 (pneus novos de borracha) e 40.13 (camaras-de-ar de 

borracha), da TIPI; (Incluido pela Lei no 10.865, de 2004) 

VI- no art. 22 da Lei nQ 10.560, de 13 de novembro de 2002, e altera~oes posteriores, no caso 
de venda de querosene de avia~ao; (Incluido pela Lei n° 10.865, de 2004) 

VII- no art. 51 desta Lei, e altera~oes posteriores, no caso de venda das embalagens nele previstas, 
destinadas ao envasamento de agua, refrigerante e cerveja, classificados nos codigos 22.01, 22.02 e 22.03, 

todos da TIPI; e (Incluido pela Lei no 10.865, de 2004) 

VIII- no art. 49 desta Lei, e altera~oes posteriores, no caso de venda de agua, refrigerante, cerveja e 
prepara~oes compostas classificados nos codigos 22.01, 22.02, 22.03 e 2106.90.10 Ex 02, todos da TIPI. 

(Incluido pela Lei n° I 0.865, de 2004) 

IX - no art. 52 desta Lei, e altera~oes posteriores, no caso de venda de agua, refrigerante, cerveja e 
prepara~oes compostas classificados nos codigos 22.01, 22.02, 22.03 e 2106.90.10 Ex 02, todos da TIPI; 

(lncluido pela Lei no 10.925, de 2004) 

X- no art. 23 da Lei n2 10.865, de 30 de abril de 2004, no caso de venda de gasolinas e suas correntes, 
exceto gasolina de avia~ao, oleo diesel e suas correntes, querosene de avia~ao, gas Iiquefeito de petroleo

GLP derivado de petroleo e de gas natural. (Incluido pela Lei no 10.925, de 2004) 



§ 2!! Excetua-se do disposto no caput deste artigo a receita bruta decorrente da venda de papel imune a 
impostos de que trata o art. 150, inciso VI, alinea d, da Constitui~ao Federal, quando destinado a 

impressao de peri6dicos, que fica sujeita a aliquota de 3,2% (tres inteiros e dois decimos por cento). 
(lncluido pela Lei n" 10.865, de 2004) 

§--J!! Fiea e Peder Exeeuti"'e auterizade a reduzir a (} (zere) e a restabeleeer a alif(ueta ineidente sabre 
reeeita bruta deeet't'ente da Yenda de predutes f(Uimiees e farmaeeutiees, elassifieades nes Capitules 29 e 

30, sebre predutes destinades ae use em laberat6rie de anatemia patel6giea, eitel6giea eu de analises 
elinieas, elassifieades nas pesi~oes 30.02, JO.O<i, J9.2<i, 40.15 e 90.18, e sabre semens e embrit'ies da pesi~ae 

05.11, tedes da TIPI. (lneluide pela Lei n" 10.8(;5, de 2004) 

§ 3!! Fica o Poder Executivo autorizado a reduzir a 0 (zero) e a restabelecer a aliquota incidente sobre 
receita bruta decorrente da venda de produtos quimicos e farmaceuticos, classificados nos Capitulos 29 e 

30, sobre produtos destinados ao uso em hospitais, clinicas e consult6rios medicos e odontol6gicos, 
campanhas de saude realizadas pelo Poder Publico, laborat6rio de anatomia patol6gica, citol6gica ou de 

amilises clinicas, classificados nas posi~oes 30.02, 30.06, 39.26, 40.15 e 90.18, e sobre semens e embrioes da 
posi~ao 05.11, todos da Tipi. (Reda~ao dada pela Lei n!! 11.196, de 2111112005) 

§ 4!! Fica reduzida a 0 (zero) a aliquota da COFINS incidente sobre a receita de venda de Iivros tecnicos e 
cientificos, na forma estabelecida em ato conjunto do Ministerio da Educa~ao e da Secretaria da Receita 

Federal. (lncluido pela Lei n" 10.925, de 2004) 

§ 5!! Excetua-se do disposto no caput deste artigo a receita bruta auferida por pessoa juridica industrial 
estabelecida na Zona Franca de Manaus, decorrente da venda de produ~ao propria, consoante projeto 

aprovado pelo Conselho de Administra~ao da Superintendencia da Zona Franca de Mana us
SUFRAMA, que fica sujeita, ressalvado o disposto nos§§ 1!! a 4!! deste artigo, as aliquotas de: (lncluido 

pela Lei n" 10.996, de 2004) 

I- 3% (tres por cento), no caso de venda efetuada a pessoa juridica estabelecida: (Incluido pela Lei n" 
10.996, de 2004) 

a) na Zona Franca de Manaus; e (lncluido pela Lei n" 10.996, de 2004) 

b) fora da Zona Franca de Manaus, que apure a COFINS no regime de nao-cumulatividade; 
(lncluido pela Lei n" 10.996, de 2004) 

II- 6% (seis por cento), no caso de venda efetuada a: (lncluido pela Lei n" 10.996, de 2004) 

a) pessoa juridica estabelecida fora da Zona Franca de Manaus, que apure o imposto de renda com 
base no lucro presumido; (lncluido pela Lei n" 10.996, de 2004) 

b) pessoa juridica estabelecida fora da Zona Franca de Manaus, que apure o imposto de renda com 
base no Iucro real e que tenha sua receita, total ou parcialmente, excluida do regime de incidencia nao

cumulativa da CO FINS; (Incluido pela Lei n" 10.996, de 2004) 

c) pessoa juridica estabelecida fora da Zona Franca de Manaus e que seja optante pelo Sistema 
Jntegrado de Pagamento de Impostos e Contribuil;oes- SIMPLES; e (lncluido pela Lei n" 10.996, de 2004) 

d) 6rgaos da administra~ao federal, estadual, distrital e municipal. (lncluido pela Lei n" 10.996, de 
2004) 

Art. 3!! Do valor apurado na forma do art. 2!! a pessoa juridica podera descontar creditos calculados em 
rela~ao a: 

I bens adf(uirides para re¥enda, exeete em rela~ae as mereaderias e aes predutes referides nes ineises 
III e IV de§ 39 de art. 19 t 



II bens e seryi~as, utilizadas eama insuma na presta~aa de servi~os e na pradu~ao ou fabriea~ao de 
bens ou produtos destinados a yenda, inelusive eombustiveis e lubrifieantes; 

I - bens adquiridos para revenda, exceto em rela~ao as mercadorias e aos produtos referidos: (Reda~ao 
dada pela Lei no 10.865, de 2004) 

a) nos incisos III e IV do§ 32 do art. 12 desta Lei; e (Incluido pela Lei n° 10.865, de 2004) 

b) no§ 12 do art. 22 desta Lei; (Incluido pela Lei n° 10.865, de 2004) 

II - bens e servi~os, utilizados como insumo na presta~ao de servi~os e na produ~ao ou fabrica~ao de 
bens ou produtos destinados a venda, inclusive combustiveis e lubrificantes, exceto em rela~ao ao 
pagamento de que trata o art. 22 da Lei n2 10.485, de 3 de julho de 2002, devido pelo fabricante ou 
importador, ao concessiomirio, pela intermedia~ao ou entrega dos veiculos classificados nas posi~oes 87.03 
e 87.04 da TIPI; (Reda~ao dada pela Lei n° 10.865, de 2004) 

III energia eletriea eonsumida nos estabeleeimentos da pessoa juridiea; 

III - energia eh!trica e energia termica, inclusive sob a forma de vapor, consumidas nos 
estabelecimentos da pessoa juridica; (Reda~ao dada pela Lei n2 11.488, de 15 de junho de 2007) 

IV- alugueis de predios, maquinas e equipamentos, pagos a pessoa juridica, utilizados nas atividades da 
empresa; 

V despesas finaneeiras deeorrentes de emprestimos, finaneiamentos e o Yalor das eontrapresta~oes de 
opera~oes de arrendamento mereantil de pessoa juridiea, exeeto de OJltante Jlelo Sistema Integrado de 
Pagamento de ImJlostos e Contribui~oes das MieroemJlresas e das EmJlresas de Pe~:~ueno Porte 
SIMPLES; 

V - valor das contrapresta~oes de opera~oes de arrendamento mercantil de pessoa juridica, exceto de 
optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de lmpostos e Contribui~oes das Microempresas e das 
Empresas de Pequeno Porte- SIMPLES; (Reda~ao dada pela Lei no 10.865, de 2004); 

VI ma~:~uinas, e~:~uiJlamentos e outros bens ineorporados aa ativo imobilizado ad~:~uiridos Jlara 
utiliza~ao na Jlrodu~ao de bens destinados a Yenda, ou na Jlresta~ao de serYi~as; 

VI - maquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado, adquiridos ou 
fabricados para loca~ao a terceiros, ou para utiliza~ao na produ~ao de bens destinados a venda ou na 
presta~ao de servi~os; (Redac;ao dada pela Lei no 11.196, de 2005) 

VII - edifica~oes e benfeitorias em im6veis pr6prios ou de terceiros, utilizados nas atividades da 
empresa; 

VIII - bens recebidos em devolu~ao cuja receita de venda tenha integrado faturamento do mes ou de 
mes anterior, e tributada conforme o disposto nesta Lei; 

IX - armazenagem de mercadoria e frete na opera~ao de venda, nos casos dos incisos I e II, quando o 
onus for suportado pelo vendedor. 

§-I'' 0 eredito sera determinado mediante a aJlliea~ao da ali~:~uota Jlrevista na art. 2" sobre o Yalor: 

§-!" Obser/ada o disflosto no § 15 deste artigo, o eredito sera determinado mediante a aJlliea~ao da 
alii:Juota prevista no eaJlut do art. 2" desta Lei sobre o Yalor: (Reda~ao dada pela Lei no 10.8ti5, de 2004) 

§ 12 Observado o disposto no § 15 deste artigo e no § 12 do art. 52 desta Lei, o credito sera determinado 
mediante a aplica~ao da aliquota prevista no caput do art. 22 desta Lei sobre o valor: (Reda~ao dada pela 
Lei no 10.925, de 2004) 



I- dos itens mencionados nos incisos I e II do caput, adquiridos no mes; 

II - dos itens mencionados nos incisos III a V e IX do caput, incorridos no mes; 

III - dos encargos de deprecia~ao e amortiza~ao dos bens mencionados nos incisos VI e VII do caput, 
incorridos no mes; 

IV- dos bens mencionados no inciso VIII do caput, devolvidos no mes. 

§4" Nae dani diFeite a en~dite e '<'aloF de mae de obFa paga a pessea fisiea. 

§ 2Q Nao dani dire ito a credito o valor: (Reda~ao dada pela Lei n• 10.865, de 2004) 

I- de mao-de-obra paga a pessoa fisica; e (lncluido pela Lei n• 10.865, de 2004) 

II - da aquisi~ao de bens ou servi~os nao sujeitos ao pagamento da contribui~ao, inclusive no caso de 
isen~ao, esse ultimo quando revendidos ou utilizados como insumo em produtos ou servi~os sujeitos a 
aliquota 0 (zero), isentos ou nao alcan~ados pela contribui~ao. (Incluido pela Lei n" 10.865, de 2004) 

§ 3Q 0 direito ao credito aplica-se, exclusivamente, em rela~ao: 

I - aos bens e servi~os adquiridos de pessoa juridica domiciliada no Pais; 

II- aos custos e despesas incorridos, pagos ou creditados a pessoa juridica domiciliada no Pais; 

III - aos bens e servi~os adquiridos e aos custos e despesas incorridos a partir do mes em que se iniciar a 
aplica~ao do disposto nesta Lei. 

§ 4Q 0 credito nao aproveitado em determinado mes podeni se-lo nos meses subseqiientes. 

§-S!! Sem pFejuize de apFoveitamente des eFedites apuFades na feFma deste aFtige, as pesseas juFidieas ~ue 
pFOduzam meFeadoFias de oFigem animal eu yegetal, elassifieadas nos eapitules 2 a 4, 8 a U e 23, e nos 
eediges OU)3, OUI5, 0504.00, 0701.90.00, 0702.00.00, 070(}.10.00, 07.08, 0709.90, 07.10, 07.12 a 07.14, 15.07 
a 1514, 1515.2, 151(}.20.00, 15.17, 1701.11.00, 1701.99.00, 1702.90.00, 18.03, 1804.00.00, 1805.00.00, 20.09, 
2101.11.10 e 2209.00.00, tedes da NemenelatuFa Cemum de MeFeosul NCM, destinades a alimenta~ae 
humana eu animal, pedeFao deduziF da COFINS, deYida em eada peFiede de apuFa~ae, eFedite 
pFesumide, ealeulade sebFe e valoF des bens e sen·i~es FefeFides no ineise II de eaput deste aFtige, 
ad~uiFides, no mesme peFiede, de pesseas fisieas Fesidentes no Pais. (Revogado pela Lei n" 10.925, de 
2004) 

§-6" RelatiYamente ae eFedite pFesumide FefeFide no§ 5": (Revogado pela Lei n" 10.925, de 2004) 

I seu mentante seni deteFminade mediante apliea~ae, sebFe e valeF das meneienadas a~uisi~aes, de 
ali~ueta eoFFespendente a 80% (eitenta poF eente) da~uela eenstante de aFt. 2"t (Revogado pela Lei n" 
10.925, de 2004) 

I seu mentante seni deteFminade mediante apliea~ae, sobFe e YaloF das meneienadas a~uisi~aes, de 
ali~ueta eoFFespendente a 80% (eitenta poF eente) daquela eonstante de eaput do aFt. 2!! desta Lei; 
(Reda~ae dada pela Lei n" 10.8(}5, de 2004) 

II e YaloF das aquisi~aes nao pedeFa seF supeFioF ae que YieF a seF fixade, poF espeeie de bem eu 
seFYi~e, pela SeeFetaFia da Reeeita FedeFal SRF, de MinisteFio da Fazenda. (Revogado pela Lei n" 
10.925, de 2004) 



§ 7Q Na hipotese de a pessoa juridica sujeitar-se a incidencia nao-cumulativa da COFINS, em rela~ao 
apenas a parte de suas receitas, o cn!dito sera apurado, exclusivamente, em rela~ao aos custos, despesas e 
encargos vinculados a essas receitas. 

§ 8Q Observadas as normas a serem editadas pela Secretaria da Receita Federal, no caso de custos, 
despesas e encargos vinculados as receitas referidas no § 7Q e aquelas submetidas ao regime de incidencia 
cumulativa dessa contribui~ao, o credito sera determinado, a criterio da pessoa juridica, pelo metodo de: 

I - apropria~ao direta, inclusive em rela~ao aos custos, por meio de sistema de contabilidade de custos 
integrada e coordenada com a escritura~ao; ou 

II - rateio proporcional, aplicando-se aos custos, despesas e encargos comuns a rela~ao percentual 
existente entre a receita bruta sujeita a incidencia nao-cumulativa e a receita bruta total, auferidas em 
cada mes. 

§ 9Q 0 metodo eleito pela pessoa juridica para determina~ao do credito, na forma do § 8Q, sera aplicado 
consistentemente por todo o ano-calendario e, igualmente, adotado na apura~ao do credito relativo a 
contribui~ao para o PIS/PASEP nao-cumulativa, observadas as normas a serem editadas pela Secretaria 
da Receita Federal. 

§ 10. 0 valor dos creditos apurados de acordo com este artigo nao constitui receita bruta da pessoa 
juridica, servindo somente para dedu~ao do valor devido da contribui~ao. 

§ 11. Sem f)rejuizo do af)roYeitamento dos ereditos af)urados na forma deste artigo, as pessoas juridieas 
que adquiram diretamente de f)essoas fisieas residentes no Pais produtos in natura de origem vegetal, 
elassifieados nas flOSi~i'ies HUH a 10.08 e 12.01, todos da NCM, que exer~am eumulativamente as 
atividades de seear, limpar, f)adronizar, armazenar e eomereializar tais produtos, poderao deduzir da 
COFINS devida, relativamente as '<'endas realizadas as pessoas juridieas a que se refere o § S", em eada 
periodo de apura~ao, eredito presumido ealeulado a aliquota eorreSf)Ondente a 80% (oitenta flOr eento) 
daquela f)reyista no art. l" sobre o Yalor de aquisi~ao dos referidos f)rodutos in natura. (Revogado pela Lei 
nQ 10.925, de 2004) 

§ 12. Relativamente ao erec:Jito presumido referido no § 11: (Revogado pela Lei n" 10.925, de 2004) 

I o "'alor das aquisi~i'ies que serYir de base para ealeulo do erec:Jito presumido nao podera ser superior 
ao que "'ier a ser fixado, por espeeie de produto, pela Seeretaria da Reeeita Federal SRF; e (Revogado 
pela Lei n" 10.925, de 2004) 

II a Seeretaria da Reeeita Federal expedira os atos neeessarios f)ara regulamenta lo. (Revogado pela 
Lei nQ 10.925, de 2004) 

§ 13. Devera ser estornado o credito da COFINS relativo a bens adquiridos para revenda ou utilizados 
como insumos na presta~ao de servi~os e na produ~ao ou fabrica~ao de bens ou produtos destinados a 
venda, que tenham sido furtados ou roubados, inutilizados ou deteriorados, destruidos em sinistro ou, 
ainda, empregados em outros produtos que tenham tido a mesma destina~ao. (Incluido pela Lei n" 10.865, 
de 2004) 

§ 14. Opcionalmente, o contribuinte podera calcular o credito de que trata o inciso III do§ 1Q deste artigo, 
relativo a aquisi~ao de maquinas e equipamentos destinados ao ativo imobilizado, no prazo de 4 (quatro) 
anos, mediante a aplica~ao, a cada mes, das aliquotas referidas no caput do art. 2Q desta Lei sobre o valor 
correspondente a 1/48 (urn quarenta e oito avos) do valor de aquisi~ao do bern, de acordo com 
regulamenta~ao da Secreta ria da Receita Federal. (Incluido pela Lei n" 10.865, de 2004) 

§ 15. 0 credito, na hipotese de aquisi~ao, para revenda, de papel imune a impostos de que trata o art. 150, 
inciso VI, alinea d da Constitui~ao Federal, quando destinado a impressao de peri6dicos, sera 
determinado mediante a aplica~ao da aliquota prevista no § 2Q do art. 2Q desta Lei (Incluido pela Lei n" 
10.865, de 2004) 



§ 16. Opcionalmente, o contribuinte podeni calcular o credito de que trata o inciso III do§ 1Q deste artigo, 
relativo a aquisi~;ao de vasilhames referidos no inciso IV do art. 51 desta Lei, destinados ao ativo 
imobilizado, no prazo de 12 meses, a razao de 1112 (urn doze avos), ou, na hip6tese de op~;ao pelo regime 
de tributa~;ao previsto no art. 52 desta Lei, podera creditar-se de 1112 (urn doze avos) do valor da 
contribui~;ao incidente, mediante aliquota especifica, na aquisi~;ao dos vasilhames, de acordo com 
regulamenta~;ao da Secretaria da Receita Federal. (Incluido pela Lei no 10.925, de 2004) 

§ 17. Ressah'ade a dispeste ne § 22 deste artige e nos §§ 1"'-H---4" de art. l" desta Lei, na aquisi~ae de 
mereaderia preduzida per pessea juridiea estabeleeida na Zona Franea de Manaus, eenseante prejete 
aprevade pele Censellle de Administra~ae da Superintendeneia da Zona Franea de Manaus 
SUFRAMA, a eredite sera determinade mediante a aplieajfiie da aliqueta de 4,6% (quatre inteires e seis 
deeimes per eente). (Ineluide pela Lei R

0 10.996, de 2004) 

§ 17. Ressalvado o disposto no § 2Q deste artigo e nos §§ lQ a 3Q do art. 2Q desta Lei, na aquisi~;ao de 
mercadoria produzida por pessoa juridica estabelecida na Zona Franca de Manaus, consoante projeto 
aprovado pelo Conselho de Administra~;ao da Superintendencia da Zona Franca de Manaus- SUFRAMA, 
o credito sera determinado mediante a aplica~;ao da aliquota de 4,6% (quatro inteiros e seis decimos por 
cento) e, na situa~;ao de que trata a alinea b do inciso II do § 5Q do art. 2Q desta Lei, mediante a aplica~;ao 
da aliquota de 7,60% (sete inteiros e sessenta centesimos por cento). (Redac;ao dada pela Lei no 
11.307, de 19/05/2006) 

§ 18. 0 credito, na hip6tese de devolu~;ao dos produtos de que tratam os §§ 1Q e 2Q do art. 2Q desta Lei, sera 
determinado mediante a aplica~;ao das aliquotas incidentes na venda sobre o valor ou unidade de medida, 
conforme o caso, dos produtos recebidos em devolu~;ao no mes. (Incluido pela Lei no 11.051, de 2004) 

§ 19. A empresa de servi~;o de transporte rodoviario de carga que subcontratar servi~;o de transporte de 
carga prestado por: (Incluido pela Lei no 11.051, de 2004) 

I - pessoa fisica, transportador autonomo, podera descontar, da Cofins devida em cada periodo de 
apura~;ao, credito presumido calculado sobre o valor dos pagamentos efetuados por esses servi~;os; 

(Incluido pela Lei no 11.051, de 2004) 

II - pessoa juridica transportadora, optante pelo SIMPLES, podera descontar, da Cofins devida em 
cada periodo de apura~;ao, credito calculado sobre o valor dos pagamentos efetuados por esses servi~;os. 
(Incluido pela Lei no 11.051, de 2004) 

§ 20. Relativamente aos creditos referidos no§ 19 deste artigo, seu montante sera determinado mediante 
aplica~;ao, sobre o valor dos mencionados pagamentos, de aliquota correspondente a 75% (setenta e cinco 
por cento) daquela constante do art. 2Q desta Lei. (lncluido pela Lei no 11.051, de 2004) 

§ 21. Nao integram o valor das maquinas, equipamentos e outros bens fabricados para incorpora~;ao ao 
ativo imobilizado na forma do inciso VI do caput deste artigo os custos de que tratam os incisos do § 2!'. 
deste artigo. (Incluido pela Lei n!'. 11.196, de 2111112005) 

Art. 4Q A pessoa juridica que adquirir im6vel para venda ou promover empreendimento de 
desmembramento ou loteamento de terrenos, incorpora~;ao imobiliaria ou constru~;ao de predio destinado 
a venda, utilizara o credito referente aos custos vinculados a unidade construida ou em constru~;ao, a ser 

descontado na forma do art. 3Q, somente a partir da efetiva~;ao da venda. 

§ 1Q Na hip6tese de venda de unidade imobiliaria nao concluida, a pessoa juridica podera utilizar credito 
presumido, em rela~;ao ao custo or~;ado de que trata a legisla~;ao do imposto de renda. 

§ t! 0 credito presumido sera calculado mediante a aplica~;ao da aliquota de que trata o art. 2Q sobre o 
valor do custo or~;ado para conclusao da obra ou melhoramento, ajustado pela exclusao dos valores a 

serem pagos a pessoa fisica, encargos trabalhistas, sociais e previdenciarios, e dos bens e servi~;os, 
acrescidos dos tributos incidentes na importa~;ao, adquiridos de pessoa fisica ou juridica residente ou 

domiciliada no exterior. 



§ 3!! 0 credito a ser descontado na forma do caput eo credito presumido apurado na forma do§ 2!! 
deverao ser utilizados na propon;ao da receita relativa a venda da unidade imobiliaria, a medida do 

recebimento. 

§ 4!! Ocorrendo modifica~ao do valor do custo or~ado, antes do termino da obra ou melhoramento, nas 
hipoteses previstas na legisla~ao do imposto de renda, o novo valor or~ado devera ser considerado para 

efeito do disposto nos §§ 2!! e 3!!. 

§ 5!! A pessoa juridica que utilizar o credito presumido de que trata este artigo determinara, na data da 
conclusao da obra ou melhoramento, a diferen~a entre o custo or~ado e o efetivamente realizado, 

apurados na forma da legisla~ao do imposto de renda, com os ajustes previstos no § 2!!: 

I- se o custo realizado for inferior ao custo or~ado, em mais de 15% (quinze por cento) deste, 
considerar-se-a como postergada a contribui~ao incidente sobre a diferen~a; 

II- se o custo realizado for inferior ao custo or~ado, em ate 15% (quinze por cento) deste, a 
contribui~ao incidente sobre a diferen~a sera devida a partir da data da conclusao, sem acrescimos legais; 

III- se o custo realizado for superior ao custo or~ado, a pessoa juridica tera direito ao credito 
correspondente a diferen~a, no periodo de apura~ao em que ocorrer a conclusao, sem acrescimos. 

§ 6!! A diferen~a de custo a que se refere o § 5!! sera, no periodo de apura~ao em que ocorrer a conclusao 
da obra ou melhoramento, adicionada ou subtraida, con forme o caso, no calculo do credito a ser 

descontado na forma do art. 3!!, devendo ainda, em rela~ao a contribui~ao considerada postergada, de 
acordo com o inciso I, ser recolhidos os acrescimos referentes a juros de mora e multa, de mora ou de 

oficio, calculados na forma da legisla~ao que rege a cobran~a da contribui~ao nao paga. 

§ 7!! Se a venda de unidade imobiliaria nao concluida ocorrer antes de iniciada a apura~ao da COFINS na 
forma do art. 2!!, o custo or~ado podera ser calculado na data de inicio dessa apura~ao, para efeito do 

disposto nos §§ 2!! e 3!!, observado, quanto aos custos incorridos ate essa data, o disposto no § 4!! do art. 12. 

§ 8!! 0 disposto oeste artigo nao se aplica as vendas anteriores a vigencia da Medida Provisoria n!! 2.221, de 
4 de setembro de 2001. 

§ 9!! Os creditos referentes a unidades imobiliarias recebidas em devolu~ao, calculados com observancia do 
disposto oeste artigo, serao estornados na data do desfazimento do negocio. 

Art. 5!! 0 contribuinte da COFINS e a pessoa juridica que auferir as receitas a que se refere o art. 1!!. 

Art. 6!! A COFINS nao incidira sobre as receitas decorrentes das opera~oes de: 

I - exporta~ao de mercadorias para o exterior; 

II (lresta.;:ao de servi.;:os (lara flessoa fisiea ou juridiea domieiliada no exterior, eom (lagamento em 
moeda eonyersivel; 

II- presta~ao de servi~os para pessoa fisica ou juridica residente ou domiciliada no exterior, cujo 
pagamento represente ingresso de divisas; (Reda<;ao dada pela Lei n° 10.865, de 2004) 

III - vendas a empresa comercial exportadora com o fim especifico de exporta~ao. 

§ 1o Na hipotese deste artigo, a pessoa juridica vendedora podera utilizar o credito apurado na forma do 
art. 3o, para fins de: 

I - dedu~ao do valor da contribui~ao a recolher, decorrente das demais opera~oes no mercado interno; 



---------------------

II - compensa~ao com debitos pr6prios, vencidos ou vincendos, relativos a tributos e contribui~oes 
administrados pela Secretaria da Receita Federal, observada a Iegisla~ao especifica aplicavel a materia. 

§ 2!! A pessoa juridica que, ate o final de cada trimestre do ano civil, nao conseguir utilizar o credito por 
qualquer das formas previstas no§ 1!! podera solicitar o seu ressarcimento em dinheiro, observada a 

legisla~ao especifica aplicavel a materia. 

§ 3!! 0 disposto nos§§ 1!! e 2!! aplica-se somente aos creditos apurados em rela~ao a custos, despesas e 
en cargos vinculados a receita de exporta~ao, observado o disposto nos §§ 8!! e 9!! do art. 3!!. 

§ 4!! 0 direito de utilizar o credito de acordo como§ 1!! nao beneficia a empresa comercial exportadora 
que tenha adquirido mercadorias com o fim previsto no inciso III do caput, ficando vedada, nesta 

hip6tese, a apura~ao de creditos vinculados a receita de exporta~ao. 

Art. 7!! No caso de constru~ao por empreitada ou de fornecimento a pre~o predeterminado de bens ou 
servi~os, contratados por pessoa juridica de direito publico, empresa publica, sociedade de economia 

mista ou suas subsidiarias, a pessoa juridica optante pelo regime previsto no art. 7!! da Lei n!! 9.718, de 27 
de novembro de 1998, somente podera utilizar o credito a ser descontado na forma do art. 3!!, na 

propor~ao das receitas efetivamente recebidas. 

Art. 8!! A contribui~ao incidente na hip6tese de contratos, com prazo de execu~ao superior a 1 (urn) ano, 
de constru~ao por empreitada ou de fornecimento, a pre~o predeterminado, de bens ou servi~os a serem 

produzidos, sera calculada sobre a receita apurada de acordo com os criterios de reconhecimento 
adotados pela legisla~ao do imposto de renda, previstos para a especie de opera~ao. 

Paragrafo unico. 0 credito a ser descontado na forma do art. 3!! somente podera ser utilizado na 
propor~ao das receitas reconhecidas nos termos do caput. 

Art. 9!! A empresa comercial exportadora que hoover adquirido mercadorias de outra pessoa juridica, 
como fim especifico de exporta~ao para o exterior, que, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, contados 
da data da emissao da nota fiscal pela vendedora, nao comprovar o seu embarque para o exterior, ficara 

sujeita ao pagamento de todos os impostos e contribui~oes que deixaram de ser pagos pela empresa 
vendedora, acrescidos de juros de mora e multa, de mora ou de oficio, calculados na forma da legisla~ao 

que rege a cobran~a do tributo nao pago. 

§ 1!! Para efeito do disposto neste artigo, considera-se vencido o prazo para o pagamento na data em que a 
empresa vendedora deveria faze-to, caso a venda houvesse sido efetuada para o mercado interno. 

§ 2!! No pagamento dos referidos tributos, a empresa comercial exportadora nao podera deduzir, do 
montante devido, qualquer valor a titulo de credito de Imposto sobre Produtos Industrializados- IPI, ou 

da COFINS, decorrente da aquisi~ao das mercadorias e servi~os objeto da incidencia. 

§ 3o A empresa devera pagar, tambem, os impostos e contribui~oes devidos nas vendas para o mercado 
inferno, caso, por qualquer forma, tenha alienado ou utilizado as mercadorias. 

Art. 10. Permanecem sujeitas as normas da Iegisla~ao da COFINS, vigentes anteriormente a esta Lei, nao 
se Ihes aplicando as disposi~oes dos arts. 1!! a 8!!: (Vide Medida Provis6ria no 252, de 15/06/2005). 

I- as pessoas juridicas referidas nos§§ 6o, 8o e 9o do art. 3o da Lei no 9.718, de 1998, e na Lei no 7.102, 
de 20 de junho de 1983; 

II- as pessoas juridicas tributadas pelo imposto de renda com base no lucro presumido ou arbitrado; 

III- as pessoas juridicas optantes pelo SIMPLES; 

IV- as pessoas juridicas imunes a impostos; 



V- os 6rgiios publicos, as autarquias e funda~oes publicas federais, estaduais e municipais, e as 
funda~oes cuja cria~iio tenha sido autorizada por lei, referidas no art. 61 do Ato das Disposi~oes 

Constitucionais Transit6rias da Constitui~iio; 

VI as soeiedades eooperativas; 

VI - sociedades cooperativas, exceto as de produ~iio agropecm1ria, sem prejuizo das dedu~oes de que 
trata o art. 15 da Medida Provis6ria no 2.158-35, de 24 de agosto de 2001, eo art. 17 da Lei no 10.684, de 

30 de maio de 2003, niio Ihes aplicando as disposi~oes do§ 7o do art. 3o das Leis nos 10.637, de 30 de 
dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro de 2003, e as de consumo; (Reda~iio dada pela Lei n• 

10.865, de 2004) 

VII - as receitas decorrentes das opera~oes: 

a) referidas no inciso IV do§ 3!! do art. 1!!; 

b) sujeitas a substitui~iio tributaria da COFINS; 

c) referidas no art. 5!! da Lei n2 9.716, de 26 de novembro de 1998; 

VIII - as receitas decorrentes de presta~iio de servi~os de telecomunica~oes; 

IX as reeeitas deeorrentes de prestajfao de servilfOS das empresas jornalistieas e de radiodifusao sonora 
e de sons e imagens; 

IX- as receitas decorrentes de venda de jornais e peri6dicos e de presta~iio de servi~os das empresas 
jornalisticas e de radiodifusiio sonora e de sons e imagens; (Reda~iio dada pela Lei n• 10.865, de 2004) 

X- as receitas submetidas ao regime especial de tributa~iio previsto no art. 47 da Lei no 10.637, de 30 de 
dezembro de 2002; 

XI- as receitas relativas a contratos firmados anteriormente a 31 de outubro de 2003: 

a) com prazo superior a 1 (urn) ano, de administradoras de pianos de cons6rcios de bens m6veis e 
im6veis, regularmente autorizadas a funcionar pelo Banco Central; 

b) com prazo superior a 1 (urn) ano, de constru~Yiio por empreitada ou de fornecimento, a pre!YO 
predeterminado, de bens ou servi~Yos; 

c) de constru~YiiO por empreitada ou de fornecimento, a pre!YO predeterminado, de bens ou servi~os 
contratados com pessoa juridica de direito publico, empresa publica, sociedade de economia mista ou suas 
subsidiarias, bern como os contratos posteriormente firmados decorrentes de propostas apresentadas, em 

processo Iicitat6rio, ate aquela data; 

XII - as receitas decorrentes de presta~iio de servi~YOS de transporte coletivo rodoviario, metroviario, 
ferroviario e aquaviario de passageiros; 

XIII as reeeitas deeorrentes do serYilfO prestado por hospital, pronto soeorro, easa de saude e de 
reeuperajfao sob orientajfaO mediea e por baneo de sangue; 

XIII- as receitas decorrentes de servi~os: (Reda~iio dada pela Lei n• 10.865, de 2004) 

a) prestados por hospital, pronto-socorro, clinica medica, odontol6gica, de fisioterapia e de 
fonoaudiologia, e Iaborat6rio de anatomia patol6gica, citol6gica ou de analises clinicas; e (Inclufdo pela 

Lei no 10.865, de 2004) 



b) de dhilise, raios X, radiodiagnostico e radioterapia, quimioterapia e de banco de sangue; 
(Inclufdo pela Lei no 10.865, de 2004) 

XIV- as receitas decorrentes de presta~ao de servi~os de educa~ao infantil, ensinos fundamental e 
medio e educa~ao superior. 

XV- as receitas decorrentes de vendas de mercadorias realizadas pelas pessoas juridicas referidas no 
art. 15 do Decreto-Lei no 1.455, de 7 de abril de 1976; (Inclufdo pela Lei no 10.865, de 

2004) 

XVI - as receitas decorrentes de presta~ilo de servi~o de transporte coletivo de passageiros, efetuado por 
empresas regulares de linhas aereas domesticas, e as decorrentes da presta~ao de servi~o de transporte de 

pessoas por empresas de taxi aereo; (Inclufdo pela Lei no 10.865, de 2004) 

XVII- as receitas auferidas por pessoas juridicas, decorrentes da edi~ao de periodicos e de informa~oes 
neles contidas, que sejam relativas aos assinantes dos servi~os publicos de telefonia; (Inclufdo pela Lei 

no 10.865, de 2004) 

XVIII - as receitas decorrentes de presta~ao de servi~os com aeronaves de uso agricola inscritas no 
Registro Aeronautico Brasileiro (RAB); (Inclufdo pela Lei no 10.865, de 2004) 

XIX- as receitas decorrentes de presta~ao de servi~os das empresas de call center, telemarketing, 
telecobran~a e de teleatendimento em geral; (Inclufdo pela Lei no 10.865, de 2004) 

XX as reeeitas deeorrentes da exeeu~Jiio por administra~Jiio, empreitada ou subempreitada, de obras de 
eonstru~Jiio eivil, ate 31 de dezembro de 200(); (Inclufdo pela Lei no 10.865, de 2004) 

XX- as receitas decorrentes da execu~ao por administra~ao, empreitada ou subempreitada 
de obras de constru~ao civil, ate 31 de dezembro de 2008; (Redac;ao dada pela Lei na 

11.434, de 28 de dezembro de 2006) 

XXI- as receitas auferidas por parques tematicos, e as decorrentes de servi~os de hotelaria e de 
organiza~ao de feiras e eventos, conforme definido em ato conjunto dos Ministerios da Fazenda e do 

Turismo. (Inclufdo pela Lei no 10.865, de 2004) 

XXII - as receitas decorrentes da presta~ao de servi~os postais e telegraficos prestados pela Empresa 
Brasileira de Correios e Telegrafos; (Inclufdo pel a Lei n° 10.925, de 2004) 

XXIII - as receitas decorrentes de presta~ao de servi~os publicos de concessionarias operadoras de 
rodovias; (Inclufdo pela Lei no 10.925, de 2004) 

XXIV - as receitas decorrentes da presta~ao de servi~os das agencias de viagem e de viagens e turismo. 
(Inclufdo pela Lei no 10.925, de 2004) 

XXV- as receitas auferidas por empresas de servi~os de informatica, decorrentes das atividades de 
desenvolvimento de software e o seu licenciamento ou cessao de direito de uso, bern como de analise, 
programa~ao, instala~ao, configura~ao, assessoria, consultoria, suporte tecnico e manuten~ao ou 

atualiza~ao de software, compreendidas ainda como softwares as paginas eletronicas. (Inclufdo pela Lei 
no 11.051, de 2004) 

XXVI- as receitas relativas as atividades de revenda de imoveis, desmembramento ou loteamento de 
terrenos, incorpora~ao imobiliaria e constru~ao de predio destinado a venda, quando decorrentes de 

contratos de Iongo prazo firmados antes de 31 de outubro de 2003; (Inclufdo pela Lei nD 11.196, de 
21/11/2005) 

XXVII- (VET ADO) (Incluido pela Lei no 11.196, de 21/11/2005) 



Panigrafe uniea. Fieam eanYalidadas as reealhimentas efetuadas de aearda eam a atual redal;lii6 do ineisa 
IX deste artiga. (lneluida fJela Lei no 10.865, de 2004) 

§ 1o (antigo panigrafo unico) Ficam convalidados os recolhimentos efetuados de acordo com a atual 
redat;ao do inciso IX deste artigo. (Reda<;ao dada pela Lei no 11.051, de 2004) 

§ 2o 0 disposto no inciso XXV do caput deste artigo nao alcant;a a comercializat;ao, licenciamento ou 
cessao de direito de uso de software importado. (Inclufdo pela Lei no 11.051, de 2004) 

Art. 11. A contribuit;ao de que trata o art. 1!! devera ser paga ate o ultimo dia util da 1" (primeira) 
quinzena domes subseqiiente ao da ocorrencia do fato gerador. (Vide Medida Provis6ria no 351, de 
2007) 

Art. 11. A contribuit;ao de que trata o art. 1Q desta Lei deven1 ser paga ate o ultimo dia util do 2Q (segundo) 
decendio subseqiiente ao mes de ocorrencia do fato gerador. (Redat;ao dada pela Lei n!! 11.488, de 15 de 
junho de 2007) 

Art. 12. A pessoa juridica contribuinte da COFINS, submetida a apurat;ao do valor devido na forma do 
art. J!!, ten! direito a desconto correspondente ao estoque de abertura dos bens de que tratam os incisos I e 
II daquele mesmo artigo, adquiridos de pessoa juridica domiciliada no Pais, existentes na data de inicio da 

incidencia desta contribuit;ao de acordo com esta Lei. 

§ 1!! 0 montante de credito presumido sera igual ao resultado da aplicat;ao do percentual de 3% (tres por 
cento) sobre o valor do estoque. 

~., 0 eredita presumida ealeulada segundo a§ 1" sera utilizada em 12 (daze) pareelas mensais, iguais e 
sueessiYas, a partir da data a que se refere a eaput deste artiga. 

~., 0 ereaita presumida ealeulada segundo as§§ 1°-e-9" deste artiga sera utilizada emU (daze) pareelas 
mensais, iguais e sueessivas, a tJartir da data a que se refere a eaput deste artiga. (Redal;lii6 dada fJela Lei 

n° 10.865, de 2004) 

§ 2!! 0 credito presumido calculado segundo os §§ 1!!, 9!! e 10 deste artigo sera utilizado em 12 (doze) 
parcelas mensais, iguais e sucessivas, a partir da data a que se refere o caput deste artigo. (Reda<;ao 

dada pela Lei no 10.925, de 2004) 

§ J!! 0 disposto no caput aplica-se tambem aos estoques de produtos acabados e em elaborat;ao. 

§ 4!! A pessoa juridica referida no art. 4!! que, antes da data de inicio da vigencia da incidencia nao
cumulativa da COFINS, tenha incorrido em custos com unidade imobiliaria construida ou em construt;ao 

podera calcular credito presumido, naquela data, observado: 

I- no calculo do credito sera aplicado o percentual previsto no§ 1!! sobre o valor dos bens e dos servit;os, 
inclusive combustiveis e lubrificantes, adquiridos de pessoas juridicas domiciliadas no Pais, utilizados 

como insumo na construt;ao; 

II- o valor do credito presumido apurado na forma deste paragrafo devera ser utilizado na proport;ao 
da receita relativa a venda da unidade imobiliaria, a medida do recebimento. 

§ 5!! A pessoa juridica que, tributada com base no lucro presumido ou optante pelo SIMPLES, passar a ser 
tributada com base no lucro real, na hipotese de sujeitar-se a incidencia nao-cumulativa da COFINS, tera 
direito ao aproveitamento do credito presumido na forma prevista oeste artigo, calculado sobre o estoque 
de abertura, devidamente comprovado, na data da mudant;a do regime de tributat;ao adotado para fins do 

imposto de renda. 



§ 6!! Os bens recebidos em devolu~iio, tributados antes do inicio da aplica~iio desta Lei, ou da mudan~a do 
regime de tributa~iio de que trata o § 5!!, seriio considerados como integrantes do estoque de abertura 

referido no caput, devendo o credito ser utilizado na forma do § 2!! a partir da data da devolu~iio. 

§ 7!! 0 disposto oeste artigo aplica-se, tam bern, aos estoques de produtos que niio geraram credito na 
aquisi~iio, em decorrencia do disposto nos §§ 7!! a 9!! do art. 3!! desta Lei, destinados a fabrica~iio dos 
produtos de que tratam as Leis u!!s 9.990, de 21 de julho de 2000, 10.147, de 21 de dezembro de 2000, 
10.485, de 3 de julho de 2002, e 10.560, de 13 de novembro de 2002, ou quaisquer outros submetidos a 

incidencia monofasica da contribui~iio. (Incluido pela Lei D
0 10.865, de 2004) 

§ 8!! As disposi~oes do § 7!! deste artigo niio se aplicam aos estoques de produtos adquiridos a aliquota 0 
(zero), isentos ou niio alcan~ados pela incidencia da contribui~iio. (Incluido pela Lei n° 10.865, de 2004) 

§ 9!! 0 montante do credito presumido de que trata o § 7!! deste artigo sera igual ao resultado da aplica~iio 
do percentual de 7,6% (sete inteiros e seis decimos por cento) sobre o valor do estoque. (Incluido pela Lei 

n° 10.865, de 2004) 

§ HI. 0 mentante de eredite presumide de EJUe trata e § 7" deste artige, relatiYe as pesseas juridieas 
referidas no paragrafe uniee de art. 56 desta Lei, sera igual ae resultade da apliea~iie da aliEJueta de 3% 
(tres per eente) sabre e yaJer des bens em esteEJue adEJuirides ate 31 de janeiro de 2004, e de 7,6% (sete 

inteires e seis deeimes per eente) sabre e Yaler des bens em esteEJue adEJuirides a partir de 1" de feyereire 
de 2004. (lneluide pela Lei no 10.865, de 2004) 

§ 10. 0 montante do credito presumido de que trata o § 7!! deste artigo, relativo as pessoas juridicas 
referidas no art. 51 desta Lei, sera igual ao resultado da aplica~iio da aliquota de 3% (tres por cento) 
sobre o valor dos bens em estoque adquiridos ate 31 de janeiro de 2004, e de 7,6% (sete inteiros e seis 
decimos por cento) sobre o valor dos bens em estoque adquiridos a partir de 1!! de fevereiro de 2004. 

(Reda~iio dada pela Lei no 10.925, de 2004) 

Art. 13. 0 aproveitamento de credito na forma do§ 4!! do art. 3!!, do art. 4!! e dos §§ 1!! e 2!! do art. 6!!, bern 
como do§ 22 e inciso II do§ 42 e §52 do art. 12, niio ensejara atualiza~iio monetaria ou incidencia de juros 

sobre os respectivos valores. 

Art.14. 0 disposto nas Leis ngs 9.363, de 13 de dezembro de 1996, e 10.276, de 10 de 
setembro de 2001, niio se aplica a pessoa juridica submetida a apura~iio do valor devido na forma dos 

arts. 22 e 32 desta Lei e dos arts. 22 e 32 da Lei nQ 10.637, de 30 de dezembro de 2002. 

Art. 15. Apliea se a eentribui~iie para e PISfP,A .. SEP niie eumulati:va de EJUe trata a Lei n" 10.637, de 30 de 
de11embre de 2002, e dispeste nos ineises I e II de§ 3" de art. 1", nos ineises VI, VII e IX de eaput enos§§ 

l", ineises II e III, 10 e 11 de art. 3!!, nos§§ 3"-e-4" de art. 6!!, enos a-rts.--7-!!.,-8", 10, ineises XI a XIV, e 13. 

Art. 15. Aplica-se a contribui~iio para o PIS/PASEP niio-cumulativa de que trata a Lei D
0 10.637, de 30 de 

dezembro de 2002, o disposto: (Reda~iio dada pela Lei no 10.865, de 2004) 

I- nos incisos I e II do§ 32 do art. 12 desta Lei; (Incluido pela Lei D
0 10.865, de 2004) 

II nos ineises VI, VII e IX de eaput enos§§ 1", ineises II e III, 6", ineise I, e 10 a 15 de art. 3"-desta 
Lei; (lneluide pela Lei no 10.865, de 2004) 

II no § 4" de art. 2!! e nos ineises VI, VII e IX de eaput, e no § 1" e seus ineises II e III, § 6", ineisa I, e 
§§ 10 a 16 de art. 3" e nas ineises XXII a XXIV de eaput enos§§ t"-e-2-!! de art. 10 desta Lei; (Reda~iie 

dada pela Lei no 10.925, de 2004) 

II- nos incisos VI, VII e IX do caput enos§§ 12 e 10 a 20 do art. 32 desta Lei; (Reda~iio dada pela Lei no 
11.051, de 2004) 

III - nos §§ 32 e 42 do art. 62 desta Lei; (Incluido pela Lei D
0 10.865, de 2004) 



IV- nos arts. 79. e 89. desta Lei; (Incluido pela Lei no 10.865, de 2004) 

V no art. 10, ineisos VI, IX e XI a XXI fiesta Lei; e (Ineluiflo pela Lei no 10.86$, fie 2004) 

V nos ineisos VI, IX a XXV flo eaput e no § 2!! flo art. 10 fiesta Lei; (Reflajfiio flafla pela Lei no 11.0$1, 
fie 2004) 

V- nos incisos VI, IX a XXVII do caput enos§§ 1~ e 2~ do art. 10 desta Lei; (Reda~ao dada pela Lei n~ 
11.196, de 21/11/2005) 

VI- no art. 13 desta Lei. (lncluido pela Lei no 10.865, de 2004) 

Art. 16. 0 disposto no art. 49. e no§ 49. do art. 12 aplica-se, a partir de 19. de janeiro de 2003, a contribui~ao 
para o PIS/PASEP nao-cumulativa, de que trata a Lei n9.10.637, de 30 de dezembro de 2002, com 

observancia das aliquotas de 1,65% (urn inteiro e sessenta e cinco centesimos por cento) e de 0,65% 
(sessenta e cinco centesimos por cento) em rela~ao a apura~ao na forma dos referidos artigos, 

respectivamente. 

Pan'igrafo unico. 0 tratamento previsto no inciso II do caput do art. 3'1 e nos §§59. e 69. do art. 12 aplica-se 
tambem a contribui~ao para o PIS/PASEP nao-cumulativa na forma e a partir da data prevista no caput. 

CAPITULO II 

DAS OUTRAS DISPOSI<;OES RELA TIV AS A LEGISLA<;AO TRIBUT ARIA 

Art. 17. 0 art. 74 da Lei n'l 9.430, de 27 de dezembro de 1996, alterado pelo art. 49 da Lei n!! 10.637, de 30 
de dezembro de 2002, passa a vigorar com a seguinte reda~ao: 

"Art. 74 ........................................................................... . 

§ 3!! Alem das hipoteses previstas nas leis especificas de cada tributo ou contribui~ao, nao poderao ser 
objeto de compensa~ao mediante entrega, pelo sujeito passivo, da declara~ao referida no§ 19.: 

III - os debitos relativos a tributos e contribui~oes administrados pela Secreta ria da Receita Federal que ja 
tenham sido encaminhados a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional para inscri~ao em Divida Ativa da 

Uniao; 

IV- os creditos relativos a tributos e contribui~oes administrados pela Secretaria da Receita Federal com 
o debito consolidado no ambito do Programa de Recupera~ao Fiscal - Refis, ou do parcelamento a ele 

alternativo; e 

V - os debitos que ja ten ham sido objeto de compensa~ao nao homologada pela Secreta ria da Receita 
Federal. 

§ 5!! 0 prazo para homologa~ao da compensa~ao declarada pelo sujeito passivo sera de 5 (cinco) anos, 
contado da data da entrega da declara~ao de compensa~ao. 

§ 6!! A declara~ao de compensa~ao constitui confissao de divida e instrumento habit e suficiente para a 
exigencia dos debitos indevidamente compensados. 



§ 7!!. Nao homologada a compensa~ao, a autoridade administrativa deveni cientificar o sujeito passivo e 
intima-to a efetuar, no prazo de 30 (trinta) dias, contado da ciencia do ato que nao a homologou, o 

pagamento dos debitos indevidamente compensados. 

§ 8!!. Nao efetuado o pagamento no prazo previsto no § 7!!., o debito sera encaminhado a Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional para inscri~ao em Divida Ativa da Uniao, ressalvado o disposto no§ 9!!.. 

§ 9!!. E facultado ao sujeito passivo, no prazo referido no § 7!!., apresentar manifesta~ao de inconformidade 
contra a nao-homologa~ao da compensa~ao. 

§ 10. Da decisao que julgar improcedente a manifesta~ao de inconformidade cabera recurso ao Conselho 
de Contribuintes. 

§ 11. A manifesta~ao de inconformidade eo recurso de que tratam os §§ 9!!. e 10 obedecerao ao rito 
processual do Decreto n!!. 70.235, de 6 de mar~o de 1972, e enquadram-se no disposto no inciso III do art. 

151 da Lei n!!. 5.172, de 25 de outubro de 1966- C6digo Tributario Nacional, relativamente ao debito 
objeto da compensa~ao. 

§ 12. A Secretaria da Receita Federal disciplinara o disposto neste artigo, podendo, para fins de 
aprecia~ao das declara~oes de compensa~ao e dos pedidos de restitui~ao e de ressarcimento, fixar criterios 

de prioridade em fun~ao do valor compensado ou a ser restituido ou ressarcido e dos prazos de 
prescri~ao." (NR) 

Art. 18. 0 lanCfamenta de afieia de que trata a art. 90 da Medida Praviseria n9 2.1§8 3§, de 24 de agasta de 
2001, Jimitar Se a a imf19SiCfli9 de muJta isalada sabre as difereRCfaS aflUradas deearrentes de eemf1eHSaCfii9 
inde'l'ida e a(lliear se a unieamente nas hi(leteses de a eredita au a debito nae ser flassiYel de eem(lensaCfiie 
flOr exf!ressa diSflOSiCfiie legal, de e eredite ser de natureza nae tributaria, eu em que fiear earaeterizada a 
(lratiea das infraCfees flre'l'istas nos arts. 71 a 73 da Lei n9 4.§02, de 30 de nevembre de 1964. 

Art. 1B. 0 laR~ameRto de ofieio de que trata o art. 90 da Medida Prov-is6ria rr2 2.15B 35, de 24 de 
agosto de 2001, limitar se a a imposi~ao de multa iso/ada em razao da Rao homologa~ao de 
eompeRsa~ao deelarada pelo sujeito passiv-o Ras hip6teses em que fiear earaeterizada a 

pratiea das iRfrafoes prev-istas Ros arts. 71 a 73 da Lei rr2 4.502, de 30 de Rov-embro de 1964. 
(Redafao dada pe/a Lei R0 11.051, de 2004) (Vide Medida Provis6ria A 0 351, de 2007) 

Art. 18. 0 lan~amento de oficio de que trata o art. 90 da Medida Provisoria n!!. 2.158-35, de 24 de agosto de 
2001, limitar-se-a a imposi~ao de multa isolada em razao de nao-homologa~ao da compensa~ao quando se 
comprove falsidade da declara~ao apresentada pelo sujeito passivo. (Reda~ao dada pela Lei n!!. 11.488, de 
15 de junho de 2007) 

§ 1!!. Nas hipoteses de que trata o caput, aplica-se ao debito indevidamente compensado o disposto nos§§ 6!!. 
a 11 do art. 74 da Lei n!!. 9.430, de 27 de dezembro de 1996. 

§-Z!! A multa iselada a que se refere e eaput e a prevista nas ineises I e II au no § 29 de art. 44 da Lei H
9 

9.430, de 27 de dezembra de 1996, eanferme e ease. 

§-Z!! A multa iselada a que se refere e ea(lut deste artige sera aplieada no flereentual previste no ineise II 
de ea(lut au na § 29 de art. 44 da Lei n!! 9.430, de 27 de dezembre de 1996, eenferme e ease, e tera eame 
base de ealeule 9 valar total de debito indeYidamente eempensada. (RedaCfliO dada pela Lei 0° 11.0§1, de 
2004)-f:Vide ~4edida Provis6ria A 0 351, de 2007~ 

§ 2!!. A multa isolada a que se refere o caput deste artigo sera aplicada no percentual previsto no inciso I do 
caput do art. 44 da Lei n!!. 9.430, de 27 de dezembro de 1996, aplicado em dobro, e tera como base de 
calculo o valor total do debito indevidamente compensado. (Reda~ao dada pela Lei n!!. 11.488, de 15 de 
junho de 2007) 



§ 3!! Ocorrendo manifesta.;ao de inconformidade contra a nlio-homologa.;ao da compensa.;lio e 
impugna.;lio quanto ao lan.;amento das multas a que se refere este artigo, as pe.;as serlio reunidas em urn 
unico processo para serem decididas simultaneamente. 

§-4!! ;\ multa flrevista no eaflut deste artigo tambem sera afllieada EJoando a eomflensafiiiO for eonsiderada 
niio deelarada nas hifl6teses do ineiso II do § 12 do art. 74 da Lei n" 9.430, de 27 de de:llembro de 1996. 
(Ineluido flela Lei no 1l.OS1, de 2004) 

§ 4° Sera tambem exigida multa isolada sobre o valor total do debito inde:yidamente eomflensado, EJuando 
a eomflensafiiio for eonsiderada niio deelarada nas hifl6teses do ineiso II do § 12 do art. 74 da Lei no 9.430, 
de 27 de de:llembro de 1996, afllieando se OS flereentuais flrevistos: (RedafiiiO dada flela Lei n° 11.196, de 
21/ll/200S) (Vide ~~edida Provis6ria no 351, de 2007) 

I no ineiso I do eaflut do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de de:llembro de 1996; (Ineluido flela Lei no 
11.196, de 21/11/200S) 

II no ineiso II do eaflut do art. 44 da Lei n° 9.430, de 27 de de:llembro de 1996, nos easos de evidente 
intuito de fraude, definidos nos arts. 71, n e 73 da Lei n° 4.S02, de 30 de no•iembro de 1964, 
indeflendentemente de outras flenalidades administrativas ou eriminais eabiveis. (Ineluido flela Lei n° 
11.19(J, de 21/ll/200S) 

§ 4!! Sera tam bern exigida multa isolada sobre o valor total do debito indevidamente compensado quando a 
compensa.;lio for considerada olio declarada nas hipoteses do inciso II do § 12 do art. 74 da Lei n!! 9.430, 
de 27 de dezembro de 1996, aplicando-se o percentual previsto no inciso I do caput do art. 44 da Lei n!! 
9.430, de 27 de dezembro de 1996, duplicado na forma de seu § 1!!, quando foro caso. (Reda.;lio dada pela 
Lei n!! 11.488, de 15 de junho de 2007) 

§--$!! t4 .. flliea se 0 diSflOSto no § 2° do art. 44 da Lei n° 9.430, de 27 de dezembro de 1996, as hifl6teses 
flre>~istas JHl § 4° deste artigo. (Ineluido flela Lei no 11.1%, de 21/ll/200S) (Vide ~4edida Provis6ria no 
351, de 2007) 

§ 5!! Aplica-se o disposto no § 2!! do art. 44 da Lei n!! 9.430, de 27 de dezembro de 1996, as hipoteses 
previstas nos§§ 2!! e 4!!deste artigo. (Reda.;lio dada pela Lei n!! 11.488, de 15 de junho de 2007) 

Art. 19. 0 art. 8!! da Lei n!! 9.317, de 5 de dezembro de 1996, passa a vigorar acrescido do seguinte § 6!!: 

''Art. 8!! .......................................................................... . 

§ 6!! 0 indeferimento da op.;lio pelo SIMPLES, mediante despacho decisorio de autoridade da Secretaria 
da Receita Federal, submeter-se-a ao rito processual do Decreto n!! 70.235, de 6 de mar.;o de 1972." (NR) 

Art. 20. 0 art. 11 da Lei n!! 8.248, de 23 de outubro de 1991, passa a vigorar com a seguinte reda.;lio: 

"Art. 11. Para fazer jus aos beneficios previstos no art. 4!! desta Lei, as empresas de desenvolvimento ou 
produ.;lio de bens e servi.;os de informatica e automa.;ao deverlio investir, anualmente, em atividades de 

pesquisa e desenvolvimento em tecnologia da informa.;ao a serem realizadas no Pais, no minimo 5% 
(cinco por cento) do seu faturamento bruto no mercado interno, decorrente da comercializa.;lio de bens e 
servi.;os de informatica, deduzidos os tributos correspondentes a tais comercializa.;oes, bern como o valor 

das aquisi.;oes de produtos incentivados na forma desta Lei e dan!! 8.387, de 30 de dezembro de 1991, 
conforme projeto elaborado pelas proprias empresas, a partir da apresenta.;ao da proposta de projeto de 

que trata o § J!!C do art. 4!! desta Lei." (NR) 

Art. 21. 0 art. 2!! da Lei u!! 8.387, de 30 de dezembro de t 991, passa a vigorar com a seguinte reda.;lio: 

"Art. 2!! .............................................................. . 



§ 3!! Para fazer jus aos beneficios previstos neste artigo, as empresas que tenham como finalidade a 
produ~ao de bens e servi~os de informatica deverao aplicar, anualmente, no minimo 5% (cinco por cento) 

do seu faturamento bruto no mercado interno, decorrente da comercializa~ao de bens e servi~os de 
informatica, deduzidos os tributos correspondentes a tais comercializa~oes, bern como o valor das 

aquisi~oes de produtos incentivados na forma desta Lei e da Lei n!! 8.248, de 23 de outubro de 1991, em 
atividades de pesquisa e desenvolvimento a serem realizadas na Amazonia, conforme projeto elaborado 

pelas proprias empresas, com base em proposta de projeto a ser apresentada a Superintendencia da Zona 
Franca de Mana us - Suframa, e ao Ministerio da Ciencia e Tecnologia." (NR) 

Art. 22. As sociedades cooperativas que se dedicam a vendas em com urn, referidas no art. 82 da Lei n!! 
5.764, de 16 de dezembro de 1971, e que recebam para comercializa~ao a produ~ao de seus associados, sao 
responsaveis pelo recolhimento da Contribui~ao de Interven~ao no Dominio Economico- CIDE, incidente 
sobre a comercializa~ao de alcool etilico combustive!, observadas as normas estabelecidas na Lei n!! 10.336, 

de 19 de dezembro de 2001. 

Art. 23. A incidencia da CIDE, nos termos do art. 3!!, inciso V, da Lei n!! 10.336, de 19 de dezembro de 
2001, da contribui~ao para o PIS/PASEP e da COFINS, nos termos do art. 4!!, inciso III, e art. 6!!, caput, 

da Lei nQ 9. 718, de 27 de novembro de 1998, com a reda~ao dada pela Lei nQ 9. 990, de 21 de 
julho de 2000, sobre os gases Iiquefeitos de petroleo, classificados na subposi~ao 2711.1 da NCM, nao 

alcan~a os produtos classificados no c6digo 2711.11.00. 

Art. 24.0 disposto no§ 2o, incisos I e II, do art. 14 da Medida Provisoria no 2.158-35, de 24 de agosto de 
2001, nao se aplica as vendas enquadradas nas hipoteses previstas nos incisos IV, VI, VIII e IX de seu 

caput. 

Art. 25. i• .. pessoa juridiea eneomendante, no easo de industrializaliiiO por eneomenda, sujeita se as 
alicjuotas de 2,2% (dois inteiros e dois deeimos por eento) para a eontribuiliiiO para o PIS/PASEP e de 

10,3% (dez inteiros e tres deeimos por eento) para a COFINS, ineidentes sobre a reeeita bruta deeorrente 
da venda dos produtos de que trata o art. 1° da Lei no 10.147, de 21 de dezembro de 2000;-£6Hl--3 

reda~iiio dada pela Lei no 10.548, de 13 de novembro de 2002. 

Art. 25. A pessoa juridica encomendante, no caso de industrializa~ao por encomenda, sujeita-se, conforme 
o caso, as aliquotas previstas nas alineas a ou b do inciso I do art.1o da Lei no 10.147, de 21 de 

dezembro de 2000, e altera~oes posteriores, incidentes sobre a receita bruta decorrente da venda dos 
produtos nelas referidas. (Reda~ao dada pela Lei no 10.865, de 2004) 

Paragrafo (mico. Na hipotese a que se refere o caput: 

I- as aliquotas da contribui~ao para o PIS/PASEP e da COFINS aplicaveis a pessoa juridica executora 
da encomenda ficam reduzidas a 0 (zero); e 

II- o credito presumido de que trata o art. 3° da Lei no 10.147, de 21 de dezembro de 2000, 
quando foro caso, sera atribuido a pessoa juridica encomendante. 

Art. 26. 0 adquirente, pessoa fisica ou juridica residente ou domiciliada no Brasil, ou o procurador, 
quando o adquirente for residente ou domiciliado no exterior, fica responsavel pela reten~ao e 

recolhimento do imposto de renda incidente sobre o ganho de capital a que se refere o art. 18 da Lei n!! 
9.249, de 26 de dezembro de 1995, auferido por pessoa fisica ou juridica residente ou domiciliada no 

exterior que alienar bens localizados no Brasil. 

Art. 27. 0 imposto de renda sobre os rendimentos pagos, em cumprimento de decisao da Justi~a Federal, 
mediante precatorio ou requisi~ao de pequeno valor, sera retido na foote pela institui~ao financeira 
responsavel pelo pagamento e incidira a aliquota de 3% (tres por cento) sobre o montante pago, sem 

quaisquer dedu~oes, no momento do pagamento ao beneficiario ou seu representante legal. 



§ 12 Fica dispensada a reten~ao do imposto quando o beneficiario declarar a institui~ao financeira 
responsavel pelo pagamento que os rendimentos recebidos sao isentos ou nao tributaveis, ou que, em se 

tratando de pessoa juridica, esteja inscrita no SIMPLES. 

§ 22 0 imposto retido na foote de acordo com o caput sera: 

I- considerado antecipa~ao do imposto apurado na declara~ao de ajuste anual das pessoas fisicas; ou 

II- deduzido do apurado no encerramento do periodo de apura~ao ou na data da extin~ao, no caso de 
beneficiario pessoa juridica. 

§-J .. t. institui1;1ii9 finaneeira de•lera, na forma, ('lraza e eandi1;1oes estabeleeidas flela Seeretaria da Reeeita 
Federal, farneeer a fleSsaa fisiea 9U juridiea benefieiaria 9 C9mf1r9Yante de Rendimentas Pages e de 

Reten(;laa da Impasto de Renda na Fonte e apresentar a Seeretaria da Reeeita Federal a Deelara(;laa da 
Impasto de Renda Retida na Fonte DIRF. 

§-4° 0 dispasta oeste artiga naa se apliea aas depositos efetuadas pelas Tribunais Regianais Federais antes 
de-!0 de janeiro de 20(}4. 

§ 32 A institui~ao financeira devera, na forma, prazo e condi~oes estabelecidas pela Secretaria da Receita 
Federal, fornecer a pessoa fisica ou juridica beneficiaria o Comprovante de Rendimentos Pagos e de 

Reten~ao do Imposto de Renda na Fonte, bern como apresentar a Secretaria da Receita Federal 
declara~ao contendo informa~oes sobre: (Reda~ao dada pela Lei D

0 10.865, de 2004) 

I- os pagamentos efetuados a pessoa fisica ou juridica beneficiaria eo respectivo imposto de renda 
retido na foote; (Incluido pela Lei n° 10.865, de 2004) 

II- os honorarios pagosa perito eo respectivo imposto de renda retido na foote; (Incluido pela Lei D 0 

10.865, de 2004) 

III- a indica~ao do advogado da pessoa fisica ou juridica beneficiaria. (Incluido pela Lei 0° 10.865, de 
2004) 

§ 42 0 disposto oeste artigo nao se aplica aos depositos efetuados pelos Tribunais Regionais Federais antes 
de 12 de fevereiro de 2004 (Reda~ao dada pela Lei no 10.865, de 2004) 

Art. 28. Cabe a foote pagadora, no prazo de 15 (quinze) dias da data da reten~ao de que trata o caput do 
art. 46 da Lei n2 8.541, de 23 de dezembro de 1992, comprovar, nos respectivos autos, o recolhimento do 
imposto de renda na foote incidente sobre os rendimentos pagos em cumprimento de decisoes da Justi~a 

do Trabalho. 

§ 12 Na hipotese de omissao da foote pagadora relativamente a comprova~ao de que trata o caput, enos 
pagamentos de honorarios periciais, competira ao Juizo do Trabalho calcular o imposto de renda na fonte 

e determinar o seu recolhimento a institui~ao financeira depositaria do credito. 

§ 22 A nao indica~ao pela foote pagadora da natureza juridica das parcelas objeto de acordo homologado 
perante a Justi~a do Trabalho acarretara a incidencia do imposto de renda na fonte sobre o valor total da 

aven~a. 

§ 32 A institui~ao financeira devera, na forma, prazo e condi~oes estabelecidas pela Secretaria da Receita 
Federal, fornecer a pessoa fisica beneficiaria o Comprovante de Rendimentos Pagos e de Reten~ao do 

Imposto de Renda na Fonte, bern como apresentar a Secretaria da Receita Federal declara~ao contendo 
informa~oes sobre: 

I - os pagamentos efetuados a reclamante e o respectivo imposto de renda retido na foote, na hipotese 
do§ 12

; 



II - os honon1rios pagos a perito e o respectivo imposto de renda retido na foote; 

III - as importancias pagas a titulo de hononirios assistenciais de que trata o art. 16 da Lei n!! 5.584, de 
26 de junho de 1970; 

IV - a indica~ao do advogado da reclamante. 

Art. 29. Sujeitam-se ao desconto do imposto de renda, a aliquota de 1,5% (urn inteiro e cinco decimos por 
cento), que sera deduzido do apurado no encerramento do periodo de apura~ao, as importancias pagas ou 
creditadas por pessoas juridicas a titulo de presta~ao de servi~os a outras pessoas juridicas que explorem 
as atividades de presta~ao de servi~os de assessoria crediticia, mercadol6gica, gestao de credito, sele~ao e 

riscos, administra~ao de contas a pagar e a receber. 

Art. 30. Os pagamentos efetuados pelas pessoas juridicas a outras pessoas juridicas de direito privado, 
pela presta~ao de servi~os de Iimpeza, conserva~ao, manuten~ao, seguran~a, vigilancia, transporte de 
valores e loca~ao de mao-de-obra, pela presta~ao de servi~os de assessoria crediticia, mercadol6gica, 

gestao de credito, sele~ao e riscos, administra~ao de contas a pagar e a receber, bern como pela 
remunera~ao de servi~os profissionais, estao sujeitos a reten~ao na foote da Contribui~ao Social sobre o 
Lucro Liquido - CSLL, da CO FINS e da contribui~ao para o PIS/P ASEP. (Vide Medida Proviso ria D 0 

232, 2004) 

§ 1!! 0 disposto oeste artigo aplica-se inclusive aos pagamentos efetuados por: 

I - associa~oes, inclusive entidades sindicais, federa~oes, confedera~oes, centrais sindicais e servi~os 
sociais autonomos; 

II- sociedades simples, inclusive sociedades cooperativas; 

III - funda~oes de direito privado; ou 

IV - condominios edilfcios. 

§ 2!! Nao estao obrigadas a efetuar a reten~ao a que se refere o caput as pessoas juridicas optantes pelo 
SIMPLES. 

§ 3!! As reten~oes de que trata o caput serao efetuadas sem prejuizo da reten~ao do imposto de renda na 
foote das pessoas juridicas sujeitas a aliquotas especificas previstas na legisla~ao do imposto de renda. 

§ 4!! (Vide Medida Provis6ria no 232, 2004) 

Art. 31. 0 valor da CSLL, da COFINS e da contribui~ao para o PIS/PASEP, de que trata o art. 30, sera 
determinado mediante a aplica~ao, sobre o montante a ser pago, do percentual de 4,65% (quatro inteiros 
e sessenta e cinco centesimos por cento), correspondente a soma das aliquotas de 1% (urn por cento), 3% 

(tres por cento) e 0,65% (sessenta e cinco centesimos por cento), respectivamente. 

§ 1!! As aliquotas de 0,65% (sessenta e cinco centesimos por cento) e 3% (tres por cento) aplicam-se 
inclusive na hipotese de a prestadora do servi~o enquadrar-se no regime de nao-cumulatividade na 

cobran~a da contribui~ao para o PIS/P ASEP e da CO FINS. 

§ 2!! No caso de pessoa juridica beneficiaria de isen~ao, na forma da Iegisla~ao especifica, de uma ou mais 
das contribui~oes de que trata este artigo, a reten~ao dar-se-a mediante a aplica~ao da aliquota especifica 

correspondente as contribui~oes nao alcan~adas pela isen~ao. 

§ 3!! E dispensada a reten~ao para pagamentos de valor igual ou inferior a R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 
(Incluido pela Lei no 10.925, de 2004) 



§ 4!! Ocorrendo mais de urn pagamento no mesmo mesa mesma pessoa juridica, deven'i ser efetuada a 
soma de todos os valores pagos no mes para efeito de calculo do limite de reten~ao previsto no § 3!! deste 

artigo, compensando-se o valor retido anteriormente. (lncluido pela Lei no 10.925, de 2004) 

Art. 32. A reten~ao de que trata o art. 30 nao sera exigida na hipotese de pagamentos efetuados a: 

I ltaipu Binaeienal; 

II empresas estrangeiras de transperte de eargas eu passageires; 

I- cooperativas, relativamente a CSLL; (Reda~ao dada pela Lei no 10.865, de 2004) 

II- empresas estrangeiras de transporte de valores; (Reda~ao dada pela Lei n° 10.865, de 2004) (Vide 
Medida Provisoria no 232, 2004) 

III - pessoas juridicas optantes pelo SIMPLES. 

Paragrafo unico. A reten~ao da CO FINS e da contribui~ao para o PIS/P ASEP nao sera exigida, 
cabendo, somente, a reten~ao da CSLL nos pagamentos: 

I a titule de transperte internaeienal de eargas eu de passageires efetuades per empresas naeienais; 

I- a titulo de transporte internacional de valores efetuados por empresa nacional; (Reda~ao dada pela 
Lei no 10.865, de 2004) (Vide Medida Provisoria no 232, 2004) 

II - aos estaleiros navais brasileiros nas atividades de conserva~ao, moderniza~ao, conversao e reparo de 
embarca~oes pn!-registradas ou registradas no Registro Especial Brasileiro - REB, instituido pela Lei n!! 

9.432, de 8 de janeiro de 1997. 

Art. 33. A Uniao, por intermedio da Secretaria da Receita Federal, podera celebrar convenios com os 
Estados, Distrito Federal e Municipios, para estabelecer a responsabilidade pela reten~ao na fonte da 

CSLL, da COFINS e da contribui~ao para o PIS/PASEP, mediante a aplica~ao das aliquotas previstas no 
art. 31, nos pagamentos efetuados por 6rgaos, autarquias e funda~oes dessas administra~oes publicas as 
pessoas juridicas de direito privado, pelo fornecimento de bens ou pela presta~ao de servi~os em geral. 

Art. 34. Ficam obrigadas a efetuar as reten~oes na fonte do imposto de renda, da CSLL, da CO FINS e da 
contribui~ao para o PIS/PASEP, a que se refere o art. 64 da Lei n!! 9.430, de 27 de dezembro de 1996, as 

seguintes entidades da administra~ao publica federal: 

I- empresas publicas; 

II- sociedades de economia mista; e 

III- demais entidades em que a Uniao, direta ou indiretamente, detenha a maioria do capital social com 
direito a voto, e que deJa recebam recursos do Tesouro Nacional e estejam obrigadas a registrar sua 
execu~ao or~amentaria e financeira na modalidade total no Sistema lntegrado de Administra~ao 

Financeira do Governo Federal - SIAFI. 

Paragrafo unico. A reten~ao a que se refere o caput nao se aplica na hipotese de pagamentos relativos a 
aquisi~ao de gasolina, gas natural, oleo diesel, gas liquefeito de petroleo, querosene de avia~ao e demais 

derivados de petroleo e gas natural. (Incluido pela Lei no 10.865, de 2004) 

r
4.-Ft. 3S. Os valeres retides na forma des arts. 30, 33 e 34 denrae ser reeelhides ae Teseure Naeienal pete 
9rgae publiee que efetuar a reten~ae eu, de forma eentralizada, pete estabeleeimente matriz da pessea 
juridiea, ate e 3" (tereeire) dia util da semana subseqiiente aquela em que tiver eeerride e pagamente a 

pessea juridiea forneeedera des bens eu prestadera de servi~e. 



t .. rt. 35. Os valores retidos na f}Uinzena, na forma dos arts. 30, 33 e 34 desta Lei, de'\'eriio ser reeolhidos ao 
Tesouro Naeional pelo ergiio piiblieo que efetuar a reten~iio ou, de forma eentralizada, pelo 

estabeleeimento matriz da pessoa juridiea, ate o ultimo dia iitil da semana subseqiiente aquela quinzena 
em que tinr oeorrido o pagamento a pessoa juridiea forneeedora dos bens ou prestadora do sen'i~o. 

(Reda~iio dada pela Lei H0 10.925, de 2004) 

Art. 35. Os valores retidos na quinzena, na forma dos arts. 30, 33 e 34 desta Lei, deverao ser recolhidos ao 
Tesouro Nacional pelo 6rgao publico que efetuar a retem;ao ou, de forma centralizada, pelo 

estabelecimento matriz da pessoa juridica, ate 0 ultimo dia util da quinzena subseqiiente aquela quinzena 
em que tiver ocorrido o pagamento a pessoa juridica fornecedora dos bens ou prestadora do servil;o. 

(Reda~ao dada pela Lei n~ 11.196, de 21/11/2005) 

Art. 36. Os valores retidos na forma dos arts. 30, 33 e 34 serao considerados como antecipa~ao do que for 
devido pelo contribuinte que sofreu a reten~ao, em rela~ao ao imposto de renda e as respectivas 

contribui~oes. 

Art. 37. Relativamente aos investimentos existentes em 31 de outubro de 2003, fica facultado ao investidor 
estrangeiro antecipar o pagamento da Contribui~ao Provis6ria sobre Movimenta~ao ou Transmissao de 

Valores e de Creditos e Direitos de Natureza Financeira- CPMF, que seria devida por ocasiao da remessa, 
para o exterior, de recursos financeiros apurados na liquida~ao de opera~oes com a~oes ou op~oes de 

a~oes adquiridas em bolsa de valores ou em mercado de balcao organizado. 

§ 1!! A antecipa~ao do pagamento da CPMF aplica-se a recursos financeiros nao empregados 
exclusivamente, e por todo tempo de permanencia no Pais, em a~oes ou contratos referenciados em a~oes 
ou indices de a~oes, negociados nos mercados referidos no caput ou em bolsa de mercadorias e de futuros, 

desde que na data do pagamento da contribui~ao estejam investidos nesses valores mobiliarios. 

§ 2!! A CPMF de que trata este artigo: 

I- sera apurada mediante lan~amento a debito, precedido de lan~amento a credito no mesmo valor, em 
conta corrente de deposito do investidor estrangeiro; 

II- tera como base de calculo o valor correspondente a multiplica~ao da quantidade de a~oes ou de 
op~oes: 

a) pelo pre~o medio ponderado da a~ao verificado na Bolsa de Valores de Sao Paulo ou em mercado 
de balcao organizado, no mes anterior ao do pagamento; 

b) pelo pre~o medio da op~ao verificado na Bolsa referida na alinea a, no mes anterior ao do 
pagamento da CPMF; 

III - sera retida pela institui~ao financeira onde e mantida a conta corrente de que trata o inciso I ate o 
dia 1!! de dezembro de 2003, e recolhida ate o 3!! (terceiro) dia util da semana subseqiiente ada reten~ao. 

§ 3!! 0 pagamento da CPMF, nos termos previstos oeste artigo, dispensa nova incidencia da contribui~ao 
quando da remessa para o exterior dos recursos apurados na efetiva liquida~ao das opera~oes. 

Art. 38. 0 pagamento indevido ou maior que o devido efetuado no ambito do Programa de Recupera~ao 
Fiscal- REFIS, ou do parcelamento a ele alternativo sera restituido a pedido do sujeito passivo. 

§ 1!! Na hip6tese de existencia de debitos do sujeito passivo relativos a tributos e contribui~oes perante a 
Secretaria da Receita Federal, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional ou o Instituto Nacional do 

Seguro Social - INSS, inclusive inscritos em divida ativa, o valor da restitui~ao devera ser utilizado para 
quita-los, mediante compensa~ao em procedimento de oficio. 

§ 2!! A restitui~ao e a compensa~ao de que trata este artigo serao efetuadas pela Secretaria da Receita 
Federal, aplicando-se o disposto no art. 39 da Lei n!! 9.250, de 26 de dezembro de 1995, alterado pelo art. 



73 da Lei nQ 9.532, de 10 de dezembro de 1997, observadas as normas estabelecidas pelo Comite 
Gestor do REFIS. 

Art. 39. Compete ao Ministerio do Planejamento, On;amento e Gestao a normatiza~ao, cobran~a e 
controle da arrecada~ao da contribui~ao destinada ao custeio do Regime de Previdencia Social do 

Servidor de que trata a Lei n!! 9.783, de 28 de janeiro de 1999. 

Art. 40.0 caput do art. 1!! do Decreto-Lei nQ 1.593, de 21 de dezembro de 1977, com a reda~ao 
dada pela Medida Provisoria n!! 2.158-35, de 24 de agosto de 2001, eo art. 18 do mesmo Decreto-Lei 

passam a vigorar com a seguinte reda~ao: 

"Art. 1!! A fabrica~ao de cigarros classificados no c6digo 2402.20.00 da Tabela de Incidencia do Imposto 
sobre Produtos lndustrializados- TIPI, excetuados os classificados no Ex 01, sera exercida exclusivamente 

pelas empresas que, dispondo de instala~oes industriais adequadas, mantiverem registro especial na 
Secreta ria da Receita Federal do Ministerio da Fazenda." (NR) 

"Art. 18. Consideram-se como produtos estrangeiros introduzidos clandestinamente no territorio 
nacional, para todos os efeitos legais, os cigarros nacionais destinados a exporta~ao que forem encontrados 
no Pais, salvo se em transito, diretamente entre o estabelecimento industrial e os destinos referidos no art. 

8!!, desde que observadas as formalidades previstas para a opera~ao. 

§ 1!! Sera exigido do proprietario do produto em infra~ao deste artigo o imposto que deixou de ser pago, 
aplicando-se-lhe, independentemente de outras san~oes cabiveis, a multa de 150% (cento e cinqiienta por 

cento) do seu valor. 

§ 2!! Se o proprietario nao for identificado, considera-se como tal, para os efeitos do§ 1!!, o possuidor, 
transportador ou qualquer outro detentor do produto." (NR) 

Art. 41.0 art. 54 da Lei nQ 10.637, de 30 de dezembro de 2002, passa a vigorar com a seguinte 
reda~ao: 

"Art. 54. 0 papel para cigarros, em bobinas, somente podera ser vendido, no mercado interno, a 
estabelecimento industrial fabricante de cigarros, classificados no codigo 2402.20.00 da Tabela de 

Incidencia do IPI - TIPI, ou mortalhas. 

§ 1!! Os fabricantes e os importadores do papel de que trata o caput deverao: 

I- exigir do estabelecimento industrial fabricante de cigarros a comprova~ao, no ato da venda, de que 
possui o registro especial de que trata o art. 1!! do Decreto-Lei n!! 1.593, de 21 de dezembro de 1977, e 

altera~oes posteriores; 

II - prestar informa~oes acerca da comercializa~ao de papel para industrializa~ao de cigarros, nos termos 
definidos pela Secretaria da Receita Federal. 

§ 2!! 0 disposto no inciso I do§ 1!! nao se aplica aos fabricantes de cigarros classificados no Ex 01 do c6digo 
2402.20.00 da TIPI." (NR) 

Art. 42. 0 art. 1!! da Lei n!! 8.850, de 28 de janeiro de 1994, passa a vigorar com a seguinte reda~ao: 

"Art. t!! 0 periodo de apura~ao do Jmposto sobre Produtos lndustrializados- IPI, incidente nas saidas dos 
produtos dos estabelecimentos industriais ou equiparados a industrial, passa a ser: 

I- de 1!! de janeiro de 2004 a 31 de dezembro de 2004: quinzenal; e 

II- a partir de 1!! de janeiro de 2005: mensa!. 



Paragrafo unico. 0 disposto nos incisos I e II do caput nao se aplica aos produtos classificados no capitulo 
22, nas posi~oes 84.29, 84.32, 84.33, 87.01 a 87.06 e 87.11 e no codigo 2402.20.00, da Tabela de Incidencia 
do IPI - TIPI aprovada pelo Decreto n!! 4.542, de 26 de dezembro de 2002, em rela~ao aos quais o periodo 

de apura~ao e decendial." (NR) 

Art. 43.0 inciso I do art. 52 da Lei n!! 8.383, de 30 de dezembro de 1991, passa a vigorar com a seguinte 
reda~ao: 

"I - lmposto sobre Produtos lndustrializados - IPI: 

a) no caso dos produtos classificados no capitulo 22 e no codigo 2402.20.00, da Tabela de lncidencia do IPI 
(TIPI): ate o terceiro dia uti! do decendio subseqiiente ao de ocorrencia dos fatos geradores; 

b) no caso dos produtos classificados nas posi~oes 84.29, 84.32, 84.33, 87.01 a 87.06 e 87.11 da TIPI: ate o 
ultimo dia uti! do decendio subseqiiente ao de ocorrencia dos fatos geradores; e 

c) no caso dos demais produtos: 

I. em rela~ao aos fatos geradores que ocorrerem no periodo de 1!! de janeiro de 2004 ate 31 de dezembro 
de 2004: ate 0 ultimo dia uti! do decendio subseqiiente a quinzena de ocorrencia dos fatos geradores; e 

2. em rela~ao aos fatos geradores que ocorrerem a partir de 1!! de janeiro de 2005: ate o ultimo dia uti! da 
quinzena subseqiiente ao mes de ocorrencia dos fatos geradores;" (NR) 

Art. 44. 0 art. 2!! da Lei n!! 9.493, de 10 de setembro de 1997, passa a vigorar com a seguinte reda~ao: 

"Art. 2!! As microempresas e as empresas de pequeno porte, conforme definidas no art. 2!! da Lei n!! 9.841, 
de 5 de outubro de 1999, recolherao o IPI da seguinte forma: 

I - o periodo de apura~ao e mensa!; e 

II- o pagamento devera ser efetuado ate o ultimo dia uti! domes subseqiiente ao de ocorrencia dos fatos 
geradores. 

Paragrafo unico. 0 disposto no art. 1!! da Lei n!! 8.850, de 28 de janeiro de 1994, e no inciso I do art. 52 da 
Lei n!! 8.383, de 30 de dezembro de 1991, nao se aplica ao IPI devido pelas microempresas e empresas de 

pequeno porte de que trata o caput e ao incidente sobre os produtos importados." (NR) 

Art. 45. A Secretaria da Receita Federal podera estabelecer normas, tendo em vista condi~oes especiais de 
rentabilidade e representatividade de opera~oes da pessoa juridica, disciplinando a forma de simplifica~ao 

da apura~ao dos metodos de pre~o de transferencia de que trata o art. 19 da Lei nQ 9.430, de 27 de 
dezembro de 1996. 

§ 1!! 0 disposto no caput nao se aplica em rela~ao as vendas efetuadas para empresa, vinculada ou nao, 
domiciliada em pais ou dependencia com tributa~ao favorecida, ou cuja legisla~ao interna oponha sigilo, 
conforme definido no art. 24 da Lei n!! 9.430, de 27 de dezembro de 1996, e art. 4!! da Lei nQ 10.451, de 

10 de maio de 2002. 

§ 2!! A autoriza~ao de que trata o caput se aplica tambem na fixa~ao de percentual de margem de 
divergencia maxima entre o pre~o ajustado, a ser utilizado como parametro, de acordo com os metodos 

previstos nos arts. 18 e 19 da Lei n!! 9.430, de 27 de dezembro de 1996, eo daquele constante na 
documenta~ao de importa~ao e exporta~ao. 

Art. 46. (VET ADO) 



Art. 47. Sem prejuizo do disposto no art. 10 da Lei nQ 9.249, de 26 de dezembro de 1995, e no art. 
72 da Lei nQ 9.959, de 27 de janeiro de 2000, o ganho de capital decorrente de opera~ao, em que o 

beneficiario seja residente ou domiciliado em pais ou dependencia com tributa~ao favorecida, a que se 
refere o art. 24 da Lei nQ 9.430, de 27 de dezembro de 1996, sujeita-se a incidencia do imposto de 

renda na fonte a aliquota de 25% (vinte e cinco por cento). 

Art. 48. 0 art. 71 da Lei n2 9.430, de 27 de dezembro de 1996, passa a vigorar com a seguinte reda~ao: 

''Art. 71 ........................................................................... . 

··········································································· 
§ 22 Somente sera admitido o reconhecimento de perdas nas opera~oes registradas nos termos da 

legisla~ao vigente." (NR) 

,\rt. 49. ,A.,s eantrilmi~oes para 6 PISJP,A.,SEP e a COFINS deYidas pelas pessaas juridieas flUe praeedam a 
industrializa~aa das pradutas elassifieadas nos eedigas 2202, 2203 e 210().90.10 ex 02, tadas da TIPI, 
aprayada pela Deereta n" 4.542, de 2() de dezembra de 2002, seraa ealeuladas sabre a reeeita bruta 

deearrente da Yenda destes pradutas, respeetiYamente, eam a apliea~aa das alif1uatas de 1,4% (um inteira 
e f1uatra deeimas par eenta) e G,G% (seis inteiras e seis deeimas par eenta). (Vide Medida PraYiseria n" 

IM, de 29.1.2004) 

§-!" 0 dispasta neste artiga, relatiYamente aas pradutas elassifieadas na eediga 2202 da TIPI, alean~a, 
exelusivamente, as refrigerantes. 

Art. 49. A contribui~ao para o PIS/PASEP e a COFINS devidas pelos importadores e pelas pessoas 
juridicas que procedam a industrializa~ao dos produtos classificados nas posi~oes 22.01, 22.02, 22.03 

(cerveja de matte) e no c6digo 2106.90.10 Ex 02 (prepara~oes compostas, nao alco61icas, para elabora~ao 
de bebida refrigerante), todos da TIPI, aprovada pelo Decreta nQ 4.542, de 26 de dezembro de 

2002, serao calculadas sobre a receita bruta decorrente da venda desses produtos, respectivamente, com 
a aplica~ao das aliquotas de 2,5% (dois inteiros e cinco decimos por cento) e 11,9% (onze inteiros e nove 

decimos por cento). (Reda~ao dada pela Lei n" 10.865, de 2004) 

§ 12 0 disposto neste artigo, relativamente aos produtos classificados nos c6digos 22.01 e 22.02 da TIPI, 
alcan~a, exclusivamente, agua, refrigerante e cerveja sem alcool. (Reda~ao dada pela Lei n" 10.865, de 

2004) 

§ 22 A pessoa juridica produtora por encomenda dos produtos mencionados neste artigo sera responsavel 
solidaria com a encomendante no pagamento das contribui~oes devidas conforme o estabelecido neste 

artigo. 

Art. 50. Ficam reduzidas a 0 (zero) as aliquotas da contribui~ao para o PIS/PASEP e a COFINS em 
rela~ao as receitas auferidas na venda: 

I- dos produtos relacionados no art. 49, por comerciantes atacadistas e varejistas, exceto as pessoas 
juridicas a que se refere o art. 22 da Lei nQ 9.317, de 5 de dezembro de 1996; 

II pela pessaa juridiea industrial, das materias primas e materiais de embalagem relaeianadas na 
Anexa Uniea, destinadas exelusiYamente a emprega na fabriea~aa das pradutas de flUe trata a art. 49, as 

pessaas juridieas industriais nele referidas, ressalvada a dispasta na art. 51. (Revogado pela Lei n" 10.925, 
de 2004) 

III nrniz, tipa pasta de aluminia e fullta de aluminia traf1uelada gravada, elassifieadas 
respeetivamente nos eOdigas 3208.90.29 e 7()07.19.10, quando adf1uiridas par pessaa juridiea fabrieante de 

latas de aluminia, elassifieadas na eediga 7()12.90.19 da TIPI, e destinada a pradu~aa desse praduta. 
(Ineluida pela Lei n" 1 0.8G5, de 2004) (Revogado pela Lei n" 10.925, de 2004) 



Art. Sl. As reeeitas !Jeeorrentes !Ja ven!Ja !Je embalagens, pelas pessoas juri!Jieas in!Justriais, !Jestina!Jas ao 
enYasamento !Jos pro!Jutos relaeiona!Jos no art. 49, fieam sujeitas ao reeolhimento !Ja eontribui~iio para o 

PIS/PASEP e da COFINS fixa!Jas por uni!Jade de produto, respeetiYamente, em: 

Art. 51. As receitas decorrentes da venda e da prodm;ao sob encomenda de embalagens, pelas pessoas 
juridicas industriais ou comerciais e pelos importadores, destinadas ao envasamento dos produtos 

relacionados no art. 49 desta Lei, ficam sujeitas ao recolhimento da contribui~ao para o PIS/PASEP e da 
COFINS fixadas por unidade de produto, respectivamente, em: (Reda~ao dada pela Lei no 10.865, de 

2004) (Vide Decreto no 5.062, de 2004) 

I -lata de aluminio, classificada no c6digo 7612.90.19 da TIPI e lata de a~o, classificada no c6digo 
7310.21.10 da TIPI, por litro de capacidade nominal de envasamento: 

a) para refrigerantes elassifieados no eMigo 2202 da TIPI, R$ O,IH70 (dezessete milesimos do real) e 
R$ 0,0784 (seteeentos e oitenta e EJUatro deeimos de milesimos do real); e 

a) para agua e refrigerantes classificados nos c6digos 22.01 e 22.02 da TIPI, R$ 0,0170 (dezessete 
milesimos do real) e R$ 0,0784 (setecentos e oitenta e quatro decimos de milesimo do real); e (Reda~ao 

dada pela Lei no 10.925, de 2004) 

b) para bebidas classificadas no c6digo 2203 da TIPI, R$ 0,0294 (duzentos e noventa e quatro decimos 
de milesimo do real) e R$ 0,1360 (cento e trinta e seis milesimos do real); 

II embalagens PET elassifieadas no eMigo TIPI 3923.30.00 e suas pre formas elassifieadas no Ex 01 
desse eMigo, para refrigerantes elassifieados no eMigo 2202 da TIPI: R$ 0,0170 (dezessete milesimos do 

real) e R$ 0,0784 (seteeentos e oitenta e EJuatro deeimos de milesimo do real), per litro de eapaeidade 
nominal de enYasamento da embalagem final. 

II- embalagens para agua e refrigerantes classificados nos c6digos 22.01 e 22.02 da TIPI: (Reda~ao 
dada pela Lei no 10.865, de 2004) 

a) classificadas no c6digo TIPI 3923.30.00: R$ 0,0170 (dezessete milesimos do real) e R$ 0,0784 
(setecentos e oitenta e quatro decimos de milesimo do real), por Iitro de capacidade nominal de 

envasamento da embalagem final; e (Incluido pela Lei no 10.865, de 2004) (Vide Decreto n° 5.162, de 
2004) 

b) pre-formas classificadas no Ex 01 do c6digo de que trata a alinea a deste inciso, com faixa de 
gramatura: (lncluido pela Lei no 10.865, de 2004) 

1- ate 30g (trinta gramas): R$ 0,0102 (cento e dois decimos de milesimo do real) e R$ 0,0470 
(quarenta e sete milesimos do real); (lncluido pela Lei no 10.865, de 2004) 

2- acima de 30g (trinta gramas) ate 42g (quarenta e dois gramas): R$ 0,0255 (duzentos e cinqiienta 
e cinco decimos de milesimo do real) e R$ 0,1176 (urn mile cento e setenta e seis decimos de milesimo do 

real); e (Incluido pela Lei n° 10.865, de 2004) 

3- acima de 42g (quarenta e dois gramas): R$ 0,0425 (quatrocentos e vinte e cinco decimos de 
milesimo do real) e R$ 0,1960 (cento e noventa e seis milesimos do real); (lncluido pela Lei no 10.865, de 

2004) 

III- embalagens de vidro nao retornaveis classificadas no c6digo 7010.90.21 da TIPI, para refrigerantes 
ou cervejas: R$ 0,0294 (duzentos e noventa e quatro decimos de milesimo do real) e R$ 0,1360 (cento e 
trinta e seis milesimos do real), por Iitro de capacidade nominal de envasamento da embalagem final; 

(Incluido pela Lei no 10.865, de 2004) 

IV- embalagens de vidro retornaveis, classificadas no c6digo 7010.90.21 da TIPI, para refrigerantes ou 
cervejas: R$ 0,294 (duzentos e noventa e quatro milesimos do real) e R$ 1,36 (urn real e trinta e seis 



centavos), por Iitro de capacidade nominal de envasamento da embalagem finai.(Incluido pela Lei n" 
10.865, de 2004) 

§ lQ A pessoa juridica produtora por encomenda das embalagens referidas oeste artigo sera responsavel 
solidaria com a encomendante no pagamento das contribui«;oes para o PIS/P ASEP e da CO FINS 

estabelecidas oeste artigo. (Transformado em § 1 • pela Lei n• 11.051, de 2004) 

§ 2Q As receitas decorrentes da venda a pessoas juridicas comerciais das embalagens referidas oeste artigo 
ficam sujeitas ao recolhimento da Contribui~iio para o PIS/Pasep e da Cofins na forma aqui disciplinada, 

independentemente da destina~iio das embalagens. (Incluido pela Lei n" 11.051, de 2004) 

§ 3Q A pessoa juridica comercial que adquirir para revenda as embalagens referidas no § 2Q deste artigo 
podera se creditar dos valores das contribui~oes estabelecidas oeste artigo referentes as embalagens que 
adquirir, no periodo de apura~iio em que registrar o respectivo documento fiscal de aquisi~iio. (Incluido 

pela Lei n" 11.051, de 2004) 

§ 4Q Na hip6tese de a pessoa juridica comercial niio conseguir utilizar o credito referido no § 3Q deste 
artigo ate o final de cada trimestre do ano civil, podera compensa-lo com debitos pr6prios, vencidos ou 
vincendos, relativos a tributos e contribui~oes administrados pela Secretaria da Receita Federal- SRF, 

observada a legisla~iio especifica aplicavel a materia. (Incluido pela Lei n" 11.051, de 2004) 

Art. 52. A pessoa juridica industrial dos produtos referidos no art. 49 podera optar por regime especial de 
apura~iio e pagamento das contribui~oes para o PIS/PASEP e da COFINS, no qual os valores das 
contribui~oes sao fixados por unidade de litro do produto, respectivamente, em: (Vide Decreta nQ 

5.062, de 2004) 

I FefFigeFantes elassifieados no eOdigo 2202 da TIPI, R$ 0,0212 (duzentos e doze deeimos de milesimo 
do Feal) e R$ 0,0980 (noYenta e oito milesimos do Feal); 

I- agua e refrigerantes classificados nos c6digos 22.01 e 22.02 da TIPI, R$ 0,0212 (duzentos e doze 
decimos de milesimo do real) e R$ 0,0980 (noventa e oito milesimos do real); (Reda~iio dada pela Lei n" 

10.865, de 2004) (Vide Decreto n" 5.162, de 2004) 

II - bebidas classificadas no c6digo 2203 da TIPI, R$ 0,0368 (trezentos e sessenta e oito decimos de 
milesimos do real) e R$ 0,1700 (dezessete centesimos do real); 

III- prepara~oes compostas classificadas no c6digo 2106.90.10, ex 02, da TIPI, para elabora~iio de 
bebida refrigerante do capitulo 22, R$ 0,1144 (urn mil, cento e quarenta e quatro decimos de milesimo do 

real) e R$ 0,5280 (quinhentos e vinte e oito milesimos do real). 

§-l-9 A pessoa juFidiea industFial que optaF pelo Fegime de apuFa~ao pFevisto oeste aFtigo podeni eFeditaF 
se dos YaloFes das eontFibui~oes estabeleeidos no aFt. 51 FefeFentes as embalagens que adquiFiF, no peFiodo 

de apuFa~ao em que FegistFaF o Fespeeti'l'o doeumento fiseal de aquisi~ao. 

§ 1Q A pessoa juridica industrial que optar pelo regime de apura~iio previsto oeste artigo podera creditar
se dos valores das contribui~oes estabelecidos nos incisos I a III do art. 51, referentes as embalagens que 
adquirir, no periodo de apura~iio em que registrar o respectivo documento fiscal de aquisi~iio. (Reda~iio 

dada pela Lei n" 10.925, de 2004) 

~9 Fiea vedada qualqueF outFa utiliza~ao de eFMito, alem daquele de que tFata o § 1!!. (Revogado pela 
Lei n" 10.925, de 2004) 

§ 3Q A op~iio prevista oeste artigo sera exercida, segundo normas e condi~oes estabelecidas pela Secretaria 
da Receita Federal, ate o ultimo dia uti! domes de novembro de cada ano-calendario, produzindo efeitos, 

de forma irretratavel, durante todo o ano-calendario subseqiiente ao da op~iio. 



§ 4.!! Excepcionalmente para o ano-calendario de 2004, a op~;ao podera ser exercida ate o ultimo dia util do 
mes subseqiiente ao da publica~;ao desta Lei, produzindo efeitos, de forma irretratavel, a partir do mes 

subseqiiente ao da op~;ao, ate 31 de dezembro de 2004. 

§ 5.!! No caso da op~;ao efetuada nos termos dos §§ 3.!! e 4.!!, a Secreta ria da Receita Federal divulgara o 
nome da pessoa juridica optante e a data de inicio da op~;ao. 

§ 6.!! Ate o ultimo dia do 3.!! (terceiro) mes subseqiiente ao da publica~;ao desta Lei: 

I- os comerciantes atacadistas e varejistas referidos no inciso I do art. 50 somente poderao excluir da 
base de calculo das contribui~;oes para o PIS/P ASEP e da CO FINS o valor das notas fiscais de aquisi~;ao 

dos produtos de que trata o art. 49 emitidas por pessoa juridica optante; 

II - o disposto no inciso II do art. 50 se aplica apenas em rela~;ao a receitas decorrentes de opera~;oes 
com pessoa juridica optante. 

§ 7.!! A op~;ao a que se refere este artigo sera automaticamente prorrogada para o ano-calendario seguinte, 
salvo sea pessoa juridica deJa desistir, nos termos e condi~;oes estabelecidos pela Secretaria da Receita 

Federal, ate o ultimo dia util do mes de outubro do ano-calendario, hip6tese em que a produ~;ao de efeitos 
se dara a partir do dia 1.!! de janeiro do ano-calendario subseqiiente. 

Art. SJ. Fiea a Paller Exeeutiva autariZ;ada a fixar eaefieientes para redu~aa das aH~:~uatas previstas nos 
arts. Sl e S2, as ~:~uais paderaa ser alteradas, para mais au para menas, au extintas, a ~:~uai~:~uer tempe. 

Art. 53. Fica o Poder Executivo autorizado a fixar coeficientes para redu~;ao das aliquotas previstas nos 
arts. 51 e 52 desta Lei, os quais poderao ser alterados para mais ou para menos, ou extintos, em rela~;ao 

aos produtos ou sua utiliza~;ao, a qualquer tempo. (Reda~;ao dada pela Lei n• 10.865, de 2004) 

Art. 54. As pessoas juridicas industria is mencionadas no art. 51 deverao destacar o valor da contribui~;ao 
para o PIS/P ASEP e o da CO FINS nas notas fiscais de saida referentes as opera~;oes nele referidas. 

Art. 55. 0 disposto nos arts. 49 e 52 aplica-se as pessoas juridicas neles referidas, inclusive em opera~;oes 
de revenda dos produtos ali mencionados, admitido, oeste caso, o credito dos valores da contribui~;ao para 

o PIS/PASEP eo da COFINS pagos na respectiva aquisi~;ao.(Vide art. 49 da Lei n" 10.865, de 2004) 

,4 .. rt. S6. As reeeitas deearrentes das apera~9es referidas nos arts. 49 a S2 nae se sujeitam a ineideneia niie 
eumulath•a da eentribui~iie para a PIS/PASEP e da COFINS de ~:~ue tratam esta Lei e a Lei n" 10.6J7, de 

JO de deZ;embra de 2002. (Revogado pela Lei nQ 10.925, de 2004) 

Panigrafu uniee. 0 dispeste ne eaput niia se apliea aes ineises I e II do art. Sl fiesta Lei. (lneluide pela Lei 
n• 10.86S, de 2004)(Revogado pela Lei nQ 10.925, de 2004). 

Art. 57. 0 prazo de pagamento da contribui~;ao para o PIS/PASEP e da COFINS, apuradas mensalmente 
de conformidade com os arts. 49, 51 e 52, sera o previsto no art. 11 desta Lei. (Vide Lei n.!! 10.865, de 2004) 

Art. 58. As pessoas juridicas referidas no art. 52 poderao, para fins de determina~;ao do valor devido da 
contribui~;ao para o PIS/P ASEP e da CO FINS apuradas segundo as normas ali referidas, creditar-se, em 

rela~;ao a: (Vide Lei n.!! 10.865, de 2004) 

§ 1.!! As pessoas juridicas referidas no art. 51 desta Lei poderao, a partir da data em que submetidas as 
normas de apura~;ao ali referidas, creditar-se, em rela~;ao a: (Reda~;ao dada pela Lei n" 11.051, de 2004) 

I eantribui~ae para a PIS/PASEP, de salde des eredites apuradas de eanfurmidade eem a Lei R
6 

10.6J7, de JO de deZ;embra de lOOl, nae apreveitades pela medalidade de tributa~ae nae eumulativa; 



II COFINS, de Yaler eEJuiYalente a 3% (tres f)er eente) de Yaler de aEJuisi~ae de esteEJue de abertura 
de materias f)rimas e materiais de embalagem, relaeienades ne Anexe Uniee, existente ne f)rimeire dia de 

Yigeneia de regime de af)ura~ae estabeleeide ne art. 52 desta Lei. 

§--l" ,A,..s f)esseas juridieas referidas ne art. 51 tambem flederae, a f)artir da data em EJUe submetidas as 
nermas de af)ura~ae ali referidas, ereditar se de salde des eredites referides ne ineise I deste artige. 

I- Contribuil;ao para o PIS/Pasep, do saldo dos creditos apurados de conformidade com a Lei n" 10.637, 
de 30 de dezembro de 2002, nao aproveitados pela modalidade de tributa~ao nao cumulativa; e (Incluido 

pela Lei n" 11.051, de 2004) 

II - Cofins, do saldo dos creditos apurados de conformidade com esta Lei, nao aproveitados pela 
modalidade de tributa~ao nao cumulativa. (lncluido pela Lei n" 11.051, de 2004) 

§ t' 0 estoque referido no inciso II compreendeni tambem os materiais empregados em produtos em 
elabora~ao e em produtos finais, existentes em estoque na data do levantamento. 

CAPITULO III 

DAS DISPOSI<;OES RELATIVAS A LEGISLA<;AO ADUANEIRA 

Art. 59. 0 benefichirio de regime aduaneiro suspensivo, destinado a industrializa~ao para exporta~ao, 
responde solidariamente pelas obriga~oes tributarias decorrentes da admissao de mercadoria no regime 
por outro beneficiario, mediante sua anuencia, com vistas na execu~ao de etapa da cadeia industrial do 

produto a ser exportado. 

§ 12 Na hip6tese do caput, a aquisi~ao de mercadoria nacional por qualquer dos beneficiarios do regime, 
para ser incorporada ao produto a ser exportado, sera realizada com suspensao dos tributos incidentes. 

§ 22 Compete a Secretaria da Receita Federal disciplinar a aplica~ao dos regimes aduaneiros suspensivos 
de que trata o caput e estabelecer os requisitos, as condi~oes e a forma de registro da anuencia prevista 

para a admissao de mercadoria, nacional ou importada, no regime. 

Art. 60. Extinguem os regimes de admissao temporaria, de admissao temporaria para aperfei~oamento 
ativo, de exporta~ao temporaria e de exporta~ao temporaria para aperfei~oamento passivo, aplicados a 

produto, parte, pe~a ou componente recebido do exterior ou a ele enviado para substitui~ao em 
decorrencia de garantia ou, ainda, para reparo, revisao, manuten~ao, renova~ao ou recondicionamento, 

respectivamente, a exporta~ao ou a importa~ao de produto equivalente aquele submetido ao regime. 

§ 12 0 disposto neste artigo aplica-se, exclusivamente, aos seguintes bens: 

I- partes, pe~as e componentes de aeronave, objeto das isen~oes previstas na alineaj do inciso II do art. 
22 e no inciso I do art. 32 da Lei n2 8.032, de 12 de abril de 1990; 

II- produtos nacionais exportados definitivamente, ou suas partes e pe~as, que retornem ao Pais, 
mediante admissao temporaria, ou admissao temporaria para aperfei~oamento ativo, para reparo ou 

substitui~ao em virtude de defeito tecnico que exija sua devolu~ao; e 

III- produtos nacionais, ou suas partes e pe~as, remetidos ao exterior mediante exporta~ao temporaria, 
para substitui~ao de outro anteriormente exportado definitivamente, que deva retornar ao Pais para 

reparo ou substitui~ao, em virtude de defeito tecnico que exija sua devolu~ao. 

§ 22 A Secretaria da Receita Federal disciplinara os procedimentos para a aplica~ao do disposto oeste 
artigo e os requisitos para reconhecimento da equivalencia entre os produtos importados e exportados. 

Art. 61. Nas opera~oes de exporta~ao sem saida do produto do territ6rio nacional, com pagamento a 
prazo, os efeitos fiscais e cambiais, quando reconhecidos pela legisla~ao vigente, serao produzidos no 



momento da contrata.;llo, sob condi.;ao resolut6ria, aperfei.;oando-se pelo recebimento integral em moeda 
de livre conversibilidade. 

Panigrafo unico. 0 disposto oeste artigo aplica-se tam bern ao produto exportado sem saida do territ6rio 
nacional, na forma disciplinada pela Secretaria da Receita Federal, para ser: 

I- totalmente incorporado a bern que se encontre no Pais, de propriedade do comprador estrangeiro, 
inclusive em regime de admissllo temporaria sob a responsabilidade de terceiro; 

II- entregue a 6rgllo da administra.;llo direta, autarquica ou fundacional da Unillo, dos Estados, do 
Distrito Federal ou dos Municipios, em cumprimento de contrato decorrente de Iicita.;llo internacional; 

III- entregue, em consigna.;llo, a empresa nacional autorizada a operar o regime de loja franca; 

IV - entregue, no Pais, a subsidiaria ou coligada, para distribui.;llo sob a forma de brinde a fornecedores 
e clientes; 

V - entregue a terceiro, no Pais, em substitui.;ao de produto anteriormente exportado e que tenha se 
mostrado, ap6s o despacho aduaneiro de importa.;llo, defeituoso ou imprestavel para o fim a que se 

destinava; 

VI- entregue, no Pais, a missllo diplomatica, reparti.;llo consular de carater permanente ou organismo 
internacional de que o Brasil seja membro, ou a seu integrante, estrangeiro; ou 

VII - entregue, no Pais, para ser incorporado a plataforma destinada a pesquisa e lavra de jazidas de 
petr61eo e gas natural em constru.;llo ou conversllo contratada por empresa sediada no exterior, ou a seus 

m6dulos. 

Art. 62. 0 regime de entreposto aduaneiro de que tratam os arts.~ e 10 do Decreto-Lei nQ 1.455, de 7 de 
abril de 1976, com a reda.;llo dada pelo art. 69 da Medida Provis6ria nQ 2.158-35, de 24 de agosto de 2001, 

podera, mediante autoriza.;llo da Secretaria da Receita Federal, observados os requisitos e condi.;oes 
estabelecidos na legisla.;llo especifica, ser tam bern operado em: 

I- instala.;oes portuarias de uso privativo misto, previstas na alinea b do inciso II do § 2Q do art. 4Q da 
Lei nQ 8.630, de 25 de fevereiro de 1993; e 

II - plataformas destinadas a pesquisa e lavra de jazidas de petr61eo e gas natural em constru.;llo ou 
conversllo no Pais, contratadas por empresas sediadas no exterior. 

Paragrafo unico. No caso do inciso II, o beneficiario do regime sera o contratado pela empresa sediada no 
exterior eo regime podera ser operado tam bern em estaleiros navais ou em outras instala.;oes industriais 

localizadas a beira-mar, destinadas a constru.;llo de estruturas maritimas, plataformas de petr61eo e 
m6dulos para plataformas. 

Art. 63. A Secretaria da Receita Federal fica autorizada a estabelecer: 

I- hip6teses em que, na substitui.;llo de beneficiario de regime aduaneiro suspensivo, o termo inicial 
para o calculo de juros e multa de mora relativos aos tributos suspensos passe a sera data da 

transferencia da mercadoria; e 

II- os servi.;os permitidos no regime de entreposto aduaneiro na importa.;llo e na exporta.;llo. 

Art. 64. Os documentos instrutivos de declara.;llo aduaneira ou necessarios ao controle aduaneiro podem 
ser emitidos, transmitidos e recepcionados eletronicamente, na forma e nos prazos estabelecidos pela 

Secretaria da Receita Federal. 



Panigrafe unieo. Os doeumentos eletrenieos referidos no eaput sao yalidos para os efeitos fiseais e de 
eontrole aduaneiro, obserYado o disposto na legislaf?iiO sabre eertifieaf?iiO digital e atendidos os requisites 

estabeleeidos pela Seeretaria da Reeeita Federal. 

§ 1 o A outorga de poderes a representante legal, inclusive quando residente no Brasil, para emitir e firmar 
os documentos referidos no caput deste artigo, tambem pode ser realizada por documento emitido e 

assinado eletronicamente. (Incluido pela Lei D
0 11.452, de 27 de fevereiro de 2007) 

§ 2° Os documentos eletronicos referidos no caput deste artigo e no § 1 o deste artigo sao validos para os 
efeitos fiscais e de controle aduaneiro, observado o disposto na legisla~ao sobre certifica~ao digital e 

atendidos os requisitos estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal. (Renumerado do paragrafo unico 
pela Lei no 11.452, de 27 de fevereiro de 2007) 

Art. 65. A Secretaria da Receita Federal podera adotar nomenclatura simplificada para a classifica~ao de 
mercadorias apreendidas, na lavratura do correspondente auto de infra~ao para a aplica~ao da pena de 
perdimento, bern como aplicar aliquotas de 50% (cinqiienta por cento) sobre o valor arbitrado dessas 

mercadorias, para o calculo do valor estimado do Imposto de Importa~ao e do Imposto sobre Produtos 
Industrializados que seriam devidos na importa~ao, para efeitos de controle patrimonial, elabora~ao de 

estatisticas, formaliza~ao de processo administrativo fiscal e representa~ao fiscal para fins penais. 

Art. 66. As diferen~as percentuais de mercadoria a granel, apuradas em conferencia fisica nos despachos 
aduaneiros, nao serao consideradas para efeitos de exigencia dos impostos incidentes, ate o limite de 1% 

(urn por cento), conforme disposer o Poder Executivo. 

Art. 67. Na impossibilidade de identifica~ao da mercadoria importada, em razao de seu extravio ou 
consumo, e de descri~ao generica nos documentos comerciais e de transporte disponiveis, serao aplicadas, 

para fins de determina~ao dos impostos e dos direitos incidentes, as aliquotas de 50% (cinqiienta por 
cento) para o calculo do Imposto de Importa~ao e de 50% (cinqiienta por cento) para o calculo do Imposto 

sobre Produtos Industrializados. 

§ 1!! Na hip6tese prevista oeste artigo, a base de calculo do lmposto de Importa~ao sera arbitrada em valor 
equivalente a media dos valores por quilograma de todas as mercadorias importadas a titulo definitivo, 
pela mesma via de transporte internacional, constantes de declara~oes registradas no semestre anterior, 

incluidas as despesas de frete e seguro internacionais, acrescida de 2 (duas) vezes o correspondente desvio 
padrao estatistico. 

§ 2!! Na falta de informa~ao sobre o peso da mercadoria, adotar-se-a o peso liquido admitido na unidade 
de carga utilizada no seu transporte. 

Art. 68. As mercadorias descritas de forma semelhante em diferentes declara~oes aduaneiras do mesmo 
contribuinte, salvo prova em contrario, sao presumidas identicas para fins de determina~ao do tratamento 

tributario ou aduaneiro. 

Paragrafo unico. Para efeito do disposto no caput, a identifica~ao das mercadorias podera ser realizada no 
curso do despacho aduaneiro ou em outro momento, com base em informa~oes coligidas em documentos, 

obtidos inclusive junto a clientes ou a fornecedores, ou no processo produtivo em que tenham sido ou 
venham a ser utilizadas. 

Art. 69. A multa prevista no art. 84 da Medida Provis6ria n!! 2.158-35, de 24 de agosto de 2001, nao podera 
ser superior a 10% (dez por cento) do valor total das mercadorias constantes da declara~ao de 

importa~ao. 

§ 1!! A multa a que se refere o caput aplica-se tam bern ao importador, exportador ou beneficiario de 
regime aduaneiro que omitir ou prestar de forma inexata ou incompleta informa~ao de natureza 

administrativo-tributaria, cambial ou comercial necessaria a determina~ao do procedimento de controle 
aduaneiro apropriado. 



§ 2Q As informat;oes referidas no§ 1Q, sem prejuizo de outras que venham a ser estabelecidas em ato 
normativo da Secretaria da Receita Federal, compreendem a descrit;ao detalhada da operat;ao, incluindo: 

I - identificat;ao completa e enderet;o das pessoas envolvidas na transat;ao: importador/exportador; 
adquirente (comprador)/fornecedor (vendedor), fabricante, agente de compra ou de venda e representante 

comercial; 

II- destinat;ao da mercadoria importada: industrializat;ao ou consumo, incorporat;ao ao ativo, revenda 
ou outra finalidade; 

III- descrit;ao completa da mercadoria: todas as caracteristicas necessarias a classificat;ao fiscal, 
especie, marca comercial, modelo, nome comercial ou cientifico e outros atributos estabelecidos pela 

Secretaria da Receita Federal que confiram sua identidade comercial; 

IV - paises de origem, de procedencia e de aquisit;ao; e 

V- portos de embarque e de desembarque. 

§ 3Q (Vide Medida Provis6ria no 320, de 2006) 

Art. 70. 0 descumprimento pelo importador, exportador ou adquirente de mercadoria importada por sua 
conta e ordem, da obrigat;ao de manter, em boa guarda e ordem, os documentos relativos as transat;oes 

que realizarem, pelo prazo decadencial estabelecido na legislat;ao tributaria a que estao submetidos, ou da 
Obrigat;ao de OS apresentar a fiscalizat;ao aduaneira quando exigidos, implicara: 

I- se relativo aos documentos comprobatorios da transat;ao comercial ou os respectivos registros 
contabeis: 

a) a apurat;lio do valor aduaneiro com base em metodo substitutivo ao valor de transat;ao, caso exista 
duvida quanto ao valor aduaneiro declarado; e 

b) o nao-reconhecimento de tratamento mais benefico de natureza tarifaria, tributaria ou aduaneira 
eventualmente concedido, com efeitos retroativos a data do fato gerador, caso nao sejam apresentadas 

provas do regular cumprimento das condit;oes previstas na legislat;ao especifica para obte-lo; 

II - se relativo aos documentos obrigatorios de instrut;ao das declarat;oes aduaneiras: 

a) o arbitramento do pret;o da mercadoria para fins de determinat;ao da base de calculo, conforme os 
criterios definidos no art. 88 da Medida Provisoria nQ 2.158-35, de 24 de agosto de 2001, se existir duvida 

quanto ao pret;o efetivamente praticado; e 

b) a aplicat;ao cumulativa das multas de: 

1. 5% (cinco por cento) do valor aduaneiro das mercadorias importadas; e 

2. 100% (cern por cento) sobre a diferent;a entre o pret;o declarado eo pret;o efetivamente 
praticado na importat;ao ou entre o pret;o declarado e o pret;o arbitrado. 

§ lQ Os documentos de que trata o caput compreendem os documentos de instrut;ao das declarat;oes 
aduaneiras, a correspondencia comercial, incluidos os documentos de negociat;ao e cotat;ao de pret;os, os 

instrumentos de contrato comercial, financeiro e cambial, de transporte e seguro das mercadorias, os 
registros contabeis e os correspondentes documentos fiscais, bern como outros que a Secretaria da Receita 

Federal venha a exigir em ato normativo. 

§ 2Q Nas hipoteses de incendio, furto, roubo, extravio ou qualquer outro sinistro que provoque a perda ou 
deteriorat;ao dos documentos a que se refere o § lQ, devera ser feita comunicat;ao, por escrito, no prazo de 



48 (quarenta e oito) horas do sinistro, a unidade de fiscaliza~ao aduaneira da Secretaria da Receita 
Federal que jurisdicione o domicilio matriz do sujeito passivo. 

§ 3!! As multas previstas no inciso II do caput nao se aplicam no caso de regular comunica~;ao da 
ocorrencia de urn dos eventos previstos no § 2!!. 

§ 4!! Somente produzira efeitos a comunica~;ao realizada dentro do prazo referido no § 2!! e instruida com 
os documentos que comprovem o registro da ocorrencia junto a autoridade competente para apurar o 

fa to. 

§ 5!! No caso de encerramento das atividades da pessoa juridica, a guarda dos documentos referidos no 
caput sera atribuida a pessoa responsavel pela guarda dos demais documentos fiscais, nos termos da 

legisla~;ao especifica. 

§ 6!! A aplica~ao do disposto oeste artigo nao prejudica a aplica~;ao das multas previstas no art. 107 do 
Decreto-Lei n!! 37, de 18 de novembro de 1966, com a reda~;ao dada pelo art. 77 desta Lei, nem a aplica~;iio 

de outras penalidades cabiveis. 

Art. 71. 0 despachante aduaneiro, o transportador, o agente de carga, o depositario e os demais 
intervenientes em opera~;iio de comercio exterior ficam obrigados a manter em boa guarda e ordem, e a 

apresentar a fiscaliza~;iio aduaneira, quando exigidos, os documentos e registros relativos as transa~;oes em 
que intervierem, ou outros definidos em ato normativo da Secretaria da Receita Federal, na forma e nos 

prazos por ela estabelecidos. 

Art. 72. Aplica-se a multa de: 

I -10% (dez por cento) do valor aduaneiro da mercadoria submetida ao regime aduaneiro especial de 
admissiio temporaria, ou de admissiio temporaria para aperfei~;oamento ativo, pelo descumprimento de 

condi~;oes, requisitos ou prazos estabelecidos para aplica~;iio do regime; e 

II- 5% (cinco por cento) do pre~;o normal da mercadoria submetida ao regime aduaneiro especial de 
exporta~;iio temporaria, ou de exporta~;iio temporaria para aperfei~oamento passivo, pelo descumprimento 

de condi~;oes, requisitos ou prazos estabelecidos para aplica~;iio do regime. 

§ 1!! 0 valor da multa prevista oeste artigo sera de R$ 500,00 (quinhentos reais), quando do seu calculo 
resultar valor inferior. 

§ 2!! A multa aplicada na forma deste artigo niio prejudica a exigencia dos impostos incidentes, a aplica~iio 
de outras penalidades cabiveis e a representa~;iio fiscal para fins penais, quando for o caso. 

Art. 73. Verificada a impossibilidade de apreensiio da mercadoria sujeita a pena de perdimento, em raziio 
de sua niio-Iocaliza~;iio ou consumo, extinguir-se-a o processo administrativo instaurado para apura~;iio da 

infra~iio capitulada como dano ao Erario. 

§ 1!! Na hipotese prevista no caput, sera instaurado processo administrativo para aplica~;iio da multa 
prevista no § 3!! do art. 23 do Decreto-Lei n!l 1.455, de 7 de abril de 1976, com a reda~;iio dada pelo art. 59 

da Lei n!l 10.637, de 30 de dezembro de 2002. 

§ 2!! A multa a que se refere o § 1!! sera exigida mediante lan~amento de oficio, que sera processado e 
julgado nos termos da Iegisla~;iio que rege a determina~;iio e exigencia dos demais creditos tributarios da 

Uniiio. 

Art. 74. 0 transportador de passageiros, em viagem internacional, ou que transite por zona de vigilancia 
aduaneira, fica obrigado a identificar os volumes transportados como bagagem em compartimento isolado 

dos viajantes, e seus respectivos proprietarios. 



§ 12 No caso de transporte terrestre de passageiros, a identificat;ao referida no caput tambem se aplica aos 
volumes portados pelos passageiros no interior do veiculo. 

§ 22 As mercadorias transportadas no compartimento comum de bagagens ou de carga do veiculo, que nao 
constituam bagagem identificada dos passageiros, devem estar acompanhadas do respectivo conhecimento 

de transporte. 

§ 32 Presume-se de propriedade do transportador, para efeitos fiscais, a mercadoria transportada sem a 
identificat;ao do respectivo proprietario, na forma estabelecida no caput ou nos§§ 12 e 22 deste artigo. 

§ 42 Compete a Secretaria da Receita Federal disciplinar OS procedimentos necessarios para fins de 
cumprimento do previsto oeste artigo. 

Art. 75. Aplica-se a multa de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) ao transportador, de passageiros ou de carga, 
em viagem domestica ou internacional que transportar mercadoria sujeita a pena de perdimento: 

I - sem identificat;ao do proprietario ou possuidor; ou 

II- ainda que identificado o proprietario ou possuidor, as caracteristicas ou a quantidade dos volumes 
transportados evidenciarem tratar-se de mercadoria sujeita a referida pena. 

§ 12 Na hip6tese de transporte rodovhirio, o veiculo sera retido, na forma estabelecida pela Secretaria da 
Receita Federal, ate o recolhimento da multa ou o deferimento do recurso a que se refere o § 32• 

§ 22 A retent;ao prevista no§ 12 sera efetuada ainda que o infrator nao seja o proprietario do veiculo, 
cabendo a este adotar as at;oes necessarias contra o primeiro para se ressarcir dos prejuizos 

eventualmente incorridos. 

§ 32 Cabera recurso, com efeito exclusivamente devolutivo, a ser apresentado no prazo de 20 (vinte) dias 
da ciencia da retent;ao a que se refere o § 12, ao titular da unidade da Secretaria da Receita Federal 

responsavel pela retent;ao, que o apreciara em instancia unica. 

§ 42 Decorrido o prazo de 45 (quarenta e cinco) dias da aplicat;ao da multa, ou da ciencia do indeferimento 
do recurso, e nao recolhida a multa prevista, o veiculo sera considerado abandonado, caracterizando dano 
ao Erario e ensejando a aplicat;ao da pena de perdimento, observado o rito estabelecido no Decreto-Lei n2 

1.455, de 7 de abril de 1976. 

§52 A multa a ser aplicada sera de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) na hip6tese de: 

I - reincidencia da infrat;ao prevista no caput, envolvendo o mesmo veiculo transportador; ou 

II - modificat;oes da estrutura ou das caracteristicas do veiculo, com a finalidade de efetuar o transporte 
de mercadorias ou permitir a sua ocultat;ao. 

§ 62 0 disposto oeste artigo nao se a plica nas hip6teses em que o veiculo estiver sujeito a pena de 
perdimento prevista no inciso V do art. 104 do Decreto-Lei n2 37, de 18 de novembro de 1966, nem 

prejudica a aplicat;ao de outras penalidades estabelecidas. 

§ 72 Enquanto nao consumada a destinat;ao do veiculo, a pena de perdimento prevista no § 42 podera ser 
relevada a vista de requerimento do interessado, desde que haja o recolhimento de 2 (duas) vezes o valor 

da multa aplicada. 

§ 82 A Secretaria da Receita Federal devera representar o transportador que incorrer na infrat;ao prevista 
no caput ou que seja submetido a aplicat;ao da pena de perdimento de veiculo a autoridade competente 

para fiscalizar o transporte terrestre. 



§ 9!! Na hip6tese do § 8!!, as correspondentes autoriza~oes de viagens internacionais ou por zonas de 
vigilancia aduaneira do transportador representado serao canceladas, ficando vedada a expedi~ao de 

novas autoriza~oes pelo prazo de 2 (dois) anos. 

Art. 76. Os intervenientes nas opera~oes de comercio exterior ficam sujeitos as seguintes san~oes: 

I - advertencia, na hip6tese de: 

a) descumprimento de norma de seguran~a fiscal em local alfandegado; 

b) falta de registro ou registro de forma irregular dos documentos relativos a entrada ou saida de 
veiculo ou mercadoria em recinto alfandegado; 

c) atraso, de forma contumaz, na chegada ao destino de veiculo conduzindo mercadoria submetida ao 
regime de transito aduaneiro; 

d) emissao de documento de identifica~ao ou quantifica~ao de mercadoria em desacordo com sua 
efetiva qualidade ou quantidade; 

e) pnitica de ato que prejudique o procedimento de identifica~ao ou quantifica~ao de mercadoria sob 
controle aduaneiro; 

t) atraso na tradu~ao de manifesto de carga, ou erro na tradu~ao que altere o tratamento tributario 
ou aduaneiro da mercadoria; 

g) consolida~ao ou desconsolida~ao de carga efetuada com incorre~ao que altere o tratamento 
tributario ou aduaneiro da mercadoria; 

h) atraso, por mais de 3 (tres) vezes, em urn mesmo mes, na presta~ao de informa~oes sobre carga e 
descarga de veiculos, ou movimenta~ao e armazenagem de mercadorias sob controle aduaneiro; 

i) descumprimento de requisito, condi~ao ou norma operacional para habilitar-se ou utilizar regime 
aduaneiro especial ou aplicado em areas especiais, ou para habilitar-se ou manter recintos nos quais tais 

regimes sejam aplicados; ou 

j) descumprimento de outras normas, obriga~oes ou ordem legal nao previstas nas alineas a a i; 

II- suspensao, pelo prazo de ate 12 (doze) meses, do registro, Iicen~a, autoriza~ao, credenciamento ou 
habilita~ao para utiliza~ao de regime aduaneiro ou de procedimento simplificado, exercfcio de atividades 

relacionadas com o despacho aduaneiro, ou com a movimenta~ao e armazenagem de mercadorias sob 
controle aduaneiro, e servi~os conexos, na hipotese de: 

a) reincidencia em conduta ja sancionada com advertencia; 

b) atua~ao em nome de pessoa que esteja cumprindo suspensao, ou no interesse desta; 

c) descumprimento da obriga~ao de apresentar a fiscaliza~ao, em boa ordem, os documentos relativos 
a opera~ao que realizar ou em que intervier, bern como outros documentos exigidos pela Secretaria da 

Receita Federal; 

d) delega~ao de atribui~ao privativa a pessoa nao credenciada ou habilitada; ou 

e) pratica de qualquer outra conduta sancionada com suspensao de registro, Iicen~a, autoriza~ao, 
credenciamento ou habilita~ao, nos termos de legisla~ao especffica; 



III - cancelamento ou cassa-;ao do registro, Iicen-;a, autoriza-;ao, credenciamento ou habilita-;ao para 
utiliza-;ao de regime aduaneiro ou de procedimento simplificado, exercicio de atividades relacionadas com 
o despacho aduaneiro, ou com a movimenta-;ao e armazenagem de mercadorias sob controle aduaneiro, e 

servi-;os conexos, na hipotese de: 

a) acumulo, em periodo de 3 (tres) anos, de suspensao cujo prazo total supere 12 (doze) meses; 

b) atua-;ao em nome de pessoa cujo registro, Iicen-;a, autoriza-;ao, credenciamento ou habilita-;ao 
tenha sido objeto de cancelamento ou cassa-;ao, ou no interesse desta; 

c) exercicio, por pessoa credenciada ou habilitada, de atividade ou cargo vedados na Iegisla-;ao 
especifica; 

d) pnitica de ato que embarace, dificulte ou impe-;a a a-;ao da fiscaliza-;ao aduaneira; 

e) agressao ou desacato a autoridade aduaneira no exercicio da fun-;ao; 

t) senten-;a condenatoria, transitada em julgado, por participa-;ao, direta ou indireta, na pnitica de 
crime contra a administra-;ao publica ou contra a ordem tribuhiria; 

g) a-;ao ou omissao dolosa tendente a subtrair ao controle aduaneiro, ou dele ocultar, a importa-;ao ou 
a exporta-;ao de bens ou de mercadorias; ou 

h) pnitica de qualquer outra conduta sancionada com cancelamento ou cassa-;ao de registro, Iicen-;a, 
autoriza-;ao, credenciamento ou habilita-;ao, nos termos de Iegisla-;ao especifica. 

§Ill As san-;oes previstas neste artigo serao anotadas no registro do infrator pela administra-;ao 
aduaneira, devendo a anota-;ao ser cancelada apos o decurso de 5 (cinco) anos da aplica-;ao da san-;ao. 

§ 2!! Para os efeitos do disposto neste artigo, considera-se interveniente o importador, o exportador, o 
beneficiario de regime aduaneiro ou de procedimento simplificado, o despachante aduaneiro e seus 

ajudantes, o transportador, o agente de carga, o operador de transporte multimodal, o operador 
portuario, o depositario, o administrador de recinto alfandegado, o perito, o assistente tecnico, ou 
qualquer outra pessoa que tenha rela-;ao, direta ou indireta, com a opera-;ao de comercio exterior. 

§ 3!! Para efeitos do disposto na alinea c do inciso I do caput, considera-se contumaz o atraso sem motivo 
justificado ocorrido em mais de 20% (vinte por cento) das opera-;oes de transito aduaneiro realizadas no 

mes, se superior a 5 (cinco) o numero total de opera-;oes. 

§ 4!! Na determina-;ao do prazo para a aplica-;ao das san-;oes previstas no inciso II do caput serao 
considerados a natureza e a gravidade da infra-;ao cometida, os danos que deJa provierem e os 

antecedentes do infrator. 

§ 5!! Para os fins do disposto na alinea a do inciso II do caput, sera considerado reincidente o infrator 
sancionado com advertencia que, no periodo de 5 (cinco) anos da data da aplica-;ao da san-;ao, cometer 

nova infra-;ao sujeita a mesma san-;ao. (Vide Medida Provis6ria n° 320, de 2006) 

§ 6!! Na hipotese de cassa-;ao ou cancelamento, a reinscri-;ao para a atividade que exercia ou a inscri-;ao 
para exercer outra atividade sujeita a controle aduaneiro so podera ser solicitada depois de transcorridos 
2 (dois) anos da data de aplica-;ao da san-;ao, devendo ser cumpridas todas as exigencias e formalidades 

previstas para a inscri-;ao. 

§ 7!! Ao sancionado com suspensao, cassa-;ao ou cancelamento, enquanto perdurarem os efeitos da san-;ao, 
e vedado o ingresso em local sob controle aduaneiro, sem autoriza-;ao do titular da unidade 

jurisdicionante. 

§ Sll Compete a aplica-;ao das san-;oes: (Vide Medida Provis6ria n° 320, de 2006) 



I - ao titular da unidade da Secretaria da Receita Federal responsavel pela apura~i'io da infra~i'io, nos 
casos de advertencia ou suspensi'io; ou 

II- a autoridade competente para habilitar ou autorizar a utiliza~i'io de procedimento simplificado, de 
regime aduaneiro, ou o exercicio de atividades relacionadas com o despacho aduaneiro, ou com a 

movimenta~i'io e armazenagem de mercadorias sob controle aduaneiro, e servi~os conexos, nos casos de 
cancelamento ou cassa~ao. 

§ 9Q As san~oes previstas oeste artigo seri'io aplicadas mediante processo administrativo proprio, 
instaurado com a lavratura de auto de infra~i'io, acompanhado de termo de constata~i'io de hip6tese 

referida nos incisos I a III do caput. 

§ 10. Feita a intima~i'io, pessoal ou por edital, a ni'io-apresenta~i'io de impugna~i'io pelo autuado no prazo 
de 20 (vinte) dias implica revelia, cabendo a imediata aplica~i'io da san~i'io pela autoridade competente a 

que se refere o § 8Q. 

§ 11. Apresentada a impugna~i'io, a autoridade preparadora tera prazo de 15 (quinze) dias para remessa 
do processo a julgamento. 

§ 12. 0 prazo a que se refere o § 11 podera ser prorrogado quando for necessaria a realiza~ao de 
diligencias ou pericias. 

§ 13. Da decisi'io que aplicar a san~i'io cabe recurso, a ser apresentado em 30 (trinta) dias, a autoridade 
imediatamente superior, que o julgara em instancia final administrativa. 

§ 14. 0 rito processual a que se referem os §§ 9Q a 13 aplica-se tambem aos processos ainda ni'io conclusos 
para julgamento em 18 (primeira) instancia julgados na esfera administrativa, relativos a san~oes 

administrativas de advertencia, suspensi'io, cassa~i'io ou cancelamento. 

§ 15. As san~oes previstas oeste artigo ni'io prejudicam a exigencia dos impostos incidentes, a aplica~i'io de 
outras penalidades cabiveis e a representa~i'io fiscal para fins penais, quando foro caso. 

Art. 77. Os arts. 1Q, 17, 36, 37, 50, 104, 107 e 169 do Decreto-Lei nQ 37, de 18 de novembro de 1966, passam 
a vigorar com as seguintes altera~oes: 

"Art. 1Q .......................................................................... . 

§ 4Q 0 imposto nao incide sobre mercadoria estrangeira: 

I- avariada ou que se revele imprestavel para os fins a que se destinava, desde que seja destruida sob 
controle aduaneiro, antes de despachada para consumo, sem onus para a Fazenda Nacional; 

II- em transito aduaneiro de passagem, acidentalmente destruida; ou 

III- que tenha sido objeto de pena de perdimento, exceto na hipotese em que ni'io seja Iocalizada, tenha 
sido consumida ou revendida." (NR) 

"Art. 17 ........................................................................... . 

Paragrafo unico ........................................................................... . 

··········································································· 



V- bens doados, destinados a fins culturais, cientificos e assistenciais, desde que os beneficiarios sejam 
entidades sem fins lucrativos." (NR) 

"Art. 36. A fiscaliza~;ao aduaneira podera ser ininterrupta, em horarios determinados, ou eventual, nos 
portos, aeroportos, pontos de fronteira e recintos alfandegados. 

§ J!! A administra~;ao aduaneira determinara os horarios e as condi~;oes de realiza~;ao dos servi~;os 
aduaneiros, nos locais referidos no caput. 

........................................................................... '' (NR) 

"Art. 37. 0 transportador deve prestar a Secretaria da Receita Federal, na forma e no prazo por ela 
estabelecidos, as informa~;oes sobre as cargas transportadas, bern como sobre a chegada de veiculo 

procedente do exterior ou a ele destinado. 

§ J!! 0 agente de carga, assim considerada qualquer pessoa que, em nome do importador ou do 
exportador, contrate o transporte de mercadoria, consolide ou desconsolide cargas e preste servi~;os 

conexos, e o operador portuario, tambem devem prestar as informa~;oes sobre as opera~;oes que executem 
e respectivas cargas. 

§ 2!! Nao podera ser efetuada qualquer opera~;ao de carga ou descarga, em embarca~;oes, enquanto nao 
forem prestadas as informa~;oes referidas oeste artigo. 

§ 3!! A Secretaria da Receita Federal fica dispensada de participar da visita a embarca~;oes prevista no art. 
32 da Lei n!! 5.025, de 10 de junho de 1966. 

§ 4!! A autoridade aduaneira podera proceder as buscas em veiculos necessarias para prevenir e reprimir 
a ocorrencia de infra~;ao a legisla~;ao, inclusive em momento anterior a presta~;ao das informa~;oes 

referidas no caput." (NR) 

"Art. 50. A verifica~;ao de mercadoria, no curso da conferencia aduaneira ou em qualquer outra ocasiao, 
sera realizada por Auditor-Fiscal da Receita Federal, ou sob a sua supervisao, por servidor integrante da 
Carreira Auditoria da Receita Federal, na presen~;a do viajante, do importador, do exportador, ou de seus 

representantes, podendo ser adotados criterios de sele~;ao e amostragem, de conformidade com o 
estabelecido pela Secretaria da Receita Federal. 

§ 1!! Na hipotese de mercadoria depositada em recinto alfandegado, a verifica~;ao podera ser realizada na 
presen~;a do depositario ou de seus prepostos, dispensada a exigencia da presen~;a do importador ou do 

exportador. 

§ 2!! A verifica~;ao de bagagem ou de outra mercadoria que esteja sob a responsabilidade do transportador 
podera ser realizada na presen~;a deste ou de seus prepostos, dispensada a exigencia da presen~;a do 

viajante, do importador ou do exportador. 

§ 3!! Nas hipoteses dos §§ J!! e 2!!, o depositario eo transportador, ou seus prepostos, representam o 
viajante, o importador ou o exportador, para efeitos de identifica~;ao, quantifica~;ao e descri~;ao da 

mercadoria verificada." (NR) 

"Art. 104 ........................................................................... . 

Paragrafo unico. Aplicam-se cumulativamente: 

I - no caso do inciso II do caput, a pena de perdimento da mercadoria; 

II- no caso do inciso III do caput, a multa de R$ 200,00 (duzentos reais) por passageiro ou tripulante 
conduzido pelo veiculo que efetuar a opera~;ao proibida, alem do perdimento da mercadoria que 

transportar." (NR) 



"Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas: 

I- de R$ 50.000,00 (cinqiienta mil reais), por conteiner ou qualquer veiculo contendo mercadoria, 
inclusive a granel, ingressado em local ou recinto sob controle aduaneiro, que nao seja localizado; 

II- de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), por conteiner ou veiculo contendo mercadoria, inclusive a granel, 
no regime de transito aduaneiro, que nao seja localizado; 

III- de R$ 10.000,00 (dez mil reais), por desacato a autoridade aduaneira; 

IV- de R$ 5.000,00 (cinco mil reais): 

a) por ponto percentual que ultrapasse a margem de 5% (cinco por cento), na diferen~a de peso apurada 
em rela~ao ao manifesto de carga a granel apresentado pelo transportador maritimo, fluvial ou lacustre; 

b) por mes-calendario, a quem nao apresentar a fiscaliza~ao OS documentos relativos a opera~ao que 
realizar ou em que intervier, bern como outros documentos exigidos pela Secretaria da Receita Federal, ou 

nao mantiver os correspondentes arquivos em boa guarda e ordem; 

c) a quem, por qualquer meio ou forma, omissiva ou comissiva, embara~ar, dificultar ou impedir a~ao de 
fiscaliza~ao aduaneira, inclusive no caso de nao-apresenta~ao de resposta, no prazo estipulado, a 

intima~ao em procedimento fiscal; 

d) a quem promover a saida de veiculo de local ou recinto sob controle aduaneiro, sem autoriza~ao previa 
da autoridade aduaneira; 

e) por deixar de prestar informa~ao sobre veiculo ou carga nele transportada, ou sobre as opera~oes que 
execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, aplicada a empresa de 

transporte internacional, inclusive a prestadora de servi~os de transporte internacional expresso porta-a
porta, ou ao agente de carga; e 

f) por deixar de prestar informa~ao sobre carga armazenada, ou sob sua responsabilidade, ou sobre as 
opera~oes que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, aplicada ao 

depositario ou ao operador portuario; 

V- de R$ 3.000,00 (tres mil reais), ao transportador de carga ou de passageiro, pelo descumprimento de 
exigencia estabelecida para a circula~ao de veiculos e mercadorias em zona de vigilancia aduaneira; 

VI- de R$ 2.000,00 (dois mil reais), no caso de viola~ao de volume ou unidade de carga que contenha 
mercadoria sob controle aduaneiro, ou de dispositivo de seguran~a; 

VII- de R$ 1.000,00 (mil reais): 

a) por volume depositado em local ou recinto sob controle aduaneiro, que nao seja localizado; 

b) pela importa~ao de mercadoria estrangeira atentat6ria a moral, aos boos costumes, a saude ou a ordem 
publica, sem prejuizo da aplica~ao da pena prevista no inciso XIX do art. 105; 

c) pela substitui~ao do veiculo transportador, em opera~ao de transito aduaneiro, sem autoriza~ao previa 
da autoridade aduaneira; 

d) por dia, pelo descumprimento de condi~ao estabelecida pela administra~ao aduaneira para a presta~ao 
de servi~os relacionados com o despacho aduaneiro; 



e) por dia, pelo descumprimento de requisito, condi~ao ou norma operacional para habilitar-se ou utilizar 
regime aduaneiro especial ou aplicado em areas especiais, ou para habilitar-se ou manter recintos nos 

quais tais regimes sejam aplicados; 

f) por dia, pelo descumprimento de requisito, condi~ao ou norma operacional para executar atividades de 
movimenta~ao e armazenagem de mercadorias sob controle aduaneiro, e servi~os conexos; e 

g) por dia, pelo descumprimento de condi~ao estabelecida para utiliza~ao de procedimento aduaneiro 
simplificado; 

VIII- de R$ 500,00 (quinhentos reais): 

a) por ingresso de pessoa em local ou recinto sob controle aduaneiro sem a regular autoriza~ao, aplicada 
ao administrador do local ou recinto; 

b) por tonelada de carga a granel depositada em local ou recinto sob controle aduaneiro, que nao seja 
Iocalizada; 

c) por dia de atraso ou fra~ao, no caso de veiculo que, em opera~ao de transito aduaneiro, chegar ao 
destino fora do prazo estabelecido, sem motivo justificado; 

d) por erro ou omissao de informa~ao em declara~ao relativa ao controle de papel imune; e 

e) pela nao-apresenta~ao do romaneio de carga (packing-list) nos documentos de instru~ao da declara~ao 
aduaneira; 

IX- de R$ 300,00 (trezentos reais), por volume de mercadoria, em regime de transito aduaneiro, que nao 
seja localizado no veiculo transportador, limitada ao valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais); 

X- de R$ 200,00 (duzentos reais): 

a) por tonelada de carga a granel em regime de transito aduaneiro que nao seja localizada no veiculo 
transportador, limitada ao valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais); 

b) para a pessoa que ingressar em local ou recinto sob controle aduaneiro sem a regular autoriza~ao; e 

c) pela apresenta~ao de fatura comercial em desacordo com uma ou mais de uma das indica~oes 
estabelecidas no regulamento; e 

XI- de R$ 100,00 (cern reais): 

a) por volume de carga nao manifestada pelo transportador, sem prejuizo da aplica~ao da pena prevista 
no inciso IV do art. 105; e 

b) por ponto percentual que ultrapasse a margem de 5% (cinco por cento), na diferen~a de peso apurada 
em rela~ao ao manifesto de carga a granel apresentado pelo transportador rodoviario ou ferroviario. 

§ 1!! 0 recolhimento das multas previstas nas alineas e,fe g do inciso VII nao garante o direito a regular 
opera~ao do regime ou do recinto, nem a execu~ao da atividade, do servi~o ou do procedimento 

concedidos a titulo precario. 

§ 2!! As multas previstas oeste artigo nao prejudicam a exigencia dos impostos incidentes, a aplica~ao de 
outras penalidades cabiveis e a representa~ao fiscal para fins penais, quando foro caso." (NR) 

''Art. 169 .......................................................................... .. 



........................................................................... 

§ 2Q ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

I - inferiores a R$ 500,00 (quinhentos reais); 

II- superiores a R$ 5.000,00 (cinco mil reais) nas hip6teses previstas nas alineas a, be c, item 2, do inciso 
III do caput deste artigo." (NR) 

Art. 78. 0 art. 3!! do Decreto-Lei n!! 399, de 30 de dezembro de 1968, passa a vigorar com a seguinte 
reda-rao: 

"Art. 3!! .......................................................................... . 

Paragrafo unico. Sem prejuizo da san-rao penal referida oeste artigo, sera aplicada, alem da pena de 
perdimento da respectiva mercadoria, a multa de R$ 2,00 (dois reais) por ma-ro de cigarro ou por unidade 

dos demais produtos apreendidos." (NR) 

Art. 79. Os arts. 7!! e 8!! da Lei n!! 9.019, de 30 de mar-rode 1995, passam a vigorar com a seguinte reda-rao: 

''Art. 7!! .......................................................................... . 

§ 2!! Os direitos antidumping e os direitos compensat6rios sao devidos na data do registro da declara-rao de 
importa-rao. 

§ 3!! A falta de recolhimento de direitos antidumping ou de direitos compensat6rios na data prevista no§ 
2!! acarretara, sobre o valor nao recolhido: 

I- no caso de pagamento espontaneo, ap6s o desembara-ro aduaneiro: 

a) a incidencia de multa de mora, calculada a taxa de 0,33% (trinta e tres centesimos por cento), por dia 
de atraso, a partir do 1!! (primeiro) dia subseqiiente ao do registro da declara-rao de importa-rao ate o dia 

em que ocorrer o seu pagamento, Iimitada a 20% (vinte por cento); e 

b) a incidencia de juros de mora calculados a taxa referendal do Sistema Especial de Liquida-rao e 
Custodia- SELIC, para titulos federais, acumulada mensalmente, a partir do 1!! (primeiro) dia domes 

subseqiiente ao do registro da declara-rao de importa-rao ate o ultimo dia do mes anterior ao do pagamento 
e de 1% (urn por cento) no mes do pagamento; e 

II- no caso de exigencia de oficio, de multa de 75% (setenta e cinco por cento) e dos juros de mora 
previstos na alinea b do inciso I deste paragrafo. 

§ 4!! A multa de que trata o inciso II do § 3!! sera exigida isoladamente quando os direitos antidumping ou 
os direitos compensat6rios houverem sido pagos ap6s o registro da declara-rao de importa-rao, mas sem os 

acrescimos morat6rios. 

§ 5!! A exigencia de oficio de direitos antidumping ou de direitos compensat6rios e decorrentes acrescimos 
morat6rios e penalidades sera formalizada em auto de infra-rao lavrado por Auditor-Fiscal da Receita 
Federal, observado o disposto no Decreto n!! 70.235, de 6 de mar-rode 1972, eo prazo de 5 (cinco) anos 

contados da data de registro da declara-rao de importa-rao. 

§ 6!! Verificado o inadimplemento da obriga-rao, a Secretaria da Receita Federal encaminhara o debito a 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, para inscri-rao em Divida Ativa da Uniao e respectiva 

cobran-ra, observado o prazo de prescri-rao de 5 (cinco) anos. 



---------------------------

! 

§ 7'1 A restitui~ao de valores pagos a titulo de direitos antidumping e de direitos compensat6rios, 
provis6rios ou definitivos, enseja a restitui~ao dos acrescimos legais correspondentes e das penalidades 

pecunhirias, de carater material, prejudicados pela causa da restitui~ao." (NR) 

''Art. 8'1 ••••••••••••.•.•••••.••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.•.• 

§ 1'.!. Nos casos de retroatividade, a Secretaria da Receita Federal intimara o contribuinte ou responsavel 
para pagar os direitos antidumping ou compensat6rios, provis6rios ou definitivos, no prazo de 30 (trinta) 

dias, sem a incidencia de quaisquer acrescimos morat6rios. 

§ 2'.!. Vencido o prazo previsto no§ 1'1, sem que tenha havido o pagamento dos direitos, a Secretaria da 
Receita Federal devera exigi-los de oficio, mediante a lavratura de auto de infra~ao, aplicando-se a multa 
e os juros de mora previstos no inciso II do § 3'.!. do art. 7'1, a partir do termino do prazo de 30 (trinta) dias 

previsto no§ 1'.!. deste artigo." (NR) 

Art. 80. 0 art. 2'.!. da Lei n!!. 4.502, de 30 de novembro de 1964, passa a vigorar acrescido do § 3'1, com a 
seguinte reda~ao: 

''Art. 2'.!. .......................................................................... . 

§ 3'1 Para efeito do disposto no inciso I, considerar-se-a ocorrido o respectivo desembara~o aduaneiro da 
mercadoria que constar como tendo sido importada e cujo extravio ou avaria venham a ser apurados pela 

autoridade fiscal, inclusive na hip6tese de mercadoria sob regime suspensivo de tributa~ao." (NR) 

Art. 81. A redu~ao da multa de lan~amento de oficio prevista no art. 6'1 da Lei n!!. 8.218, de 29 de agosto de 
1991, nao se aplica: 

I- as multas previstas nos arts. 70, 72 e 75 desta Lei; 

II- as multas previstas no art. 107 do Decreto-Lei n!!. 37, de 18 de novembro de 1966, com a reda~ao 
dada pelo art. 77 desta Lei; 

III- a multa prevista no§ 3'.!. do art. 23 do Decreto-Lei n!!.t.455, de 7 de abril de 1976, com a reda~ao 
dada pelo art. 59 da Lei n!!.10.637, de 30 de dezembro de 2002; 

IV- as multas previstas nos arts. 67 e 84 da Medida Provis6ria n!!. 2.158-35, de 24 de agosto de 2001; 

V- a multa prevista no inciso I do art. 83 da Lei n!!. 4.502, de 30 de novembro de 1964, com a reda~ao 
dada pelo art. 1'.!. do Decreto-Lei n!!. 400, de 3 de dezembro de 1968; e 

VI- a multa prevista no art. 19 da Lei n'.!. 9.779, de 19 de janeiro de 1999. 

CAPITULO IV 

DISPOSI<;OES FINAlS 

Art. 82. 0 art. 2'.!. da Lei nQ 10.034, de 24 de outubro de 2000, passa vigorar com a seguinte 
reda~ao: 

"Art. 2'.!. Ficam acrescidos de 50% (cinqtienta por cento) os percentuais referidos no art. 5'.!. da Lei n!!. 9.317, 
de 5 de dezembro de 1996, alterado pela Lei n'.!. 9.732, de 11 de dezembro de 1998, em rela~ao as atividades 

relacionadas nos incisos II a IV do art. 1'.!. desta Lei e as pessoas juridicas que aufiram receita bruta 
decorrente da presta~ao de servi~os em montante igual ou superior a 30% (trinta por cento) da receita 

bruta total. 



Panigrafo unico. 0 produto da arrecada~lio proporcionado pelo disposto no caput seni destinado 
integralmente as contribui~oes de que trata a alineafdo § 1!! do art. 3!! da Lei n!! 9.317, de 5 de dezembro 

de 1996." (NR) 

Art. 83.0 nlio-cumprimento das obriga~oes previstas nos arts. 11 e 19 da Lei nQ 9.311, de 24 de 
outubro de 1996, sujeita as cooperativas de credito as multas de: 

I- R$ 5,00 (cinco reais) por grupo de 5 (cinco) informa~oes inexatas, incompletas ou omitidas; 

II- R$ 200,00 (duzentos reais) ao mes-calendario ou fra~lio, independentemente da san~ao prevista no 
inciso I, se o formulario ou outro meio de informa~ao padronizado for apresentado fora do periodo 

determinado. 

Paragrafo unico. Apresentada a informa~ao, fora de prazo, mas antes de qualquer procedimento de oficio, 
ou se, ap6s a intima~ao, houver a apresenta~ao dentro do prazo nesta fixado, as multas serao reduzidas a 

meta de. 

Art. 84. A pessea juridiea nae finaneeira, sujeita a ineideneia nae eumulativa da COFIN8, ~:~ue realizar 
epera~oes de hedge em balsa de valeres, de mereaderias e de futures eu ne mereade de baleiie, pedeni 

apurar eredite ealeulade sabre e valor das perdas verifieadas ne mes, nessas epera~oes, a ali~:~ueta de ate 
4,6% (~:~uatre inteires e seis deeimes per eente). (Revogado pela Lei n° 11.051, de 2004) 

§-l" Para efeite de dispeste ne eaput, eensideram se hedge as epera~oes destinadas, exelusivamente, a 
prete~ae eentra risees inerentes as eseila~oes de pre~e eu de taxas, quando e ebjete de eentrate 

negeeiade: (Revogado pela Lei no 11.051, de 2004) 

I esti-ver relaeienade eem as atividades eperaeienais da pessea juridiea; e(Revogado pela Lei no 11.051, 
de 2004) 

II destinar sea prete~iie de direites eu ebriga~oes da pessea juridiea. (Revogado pela Lei no 11.051, de 
2004) 

~2 0 eredite presumide a que se refere e eaput, ne ease das epera~oes de hedge realizadas ne mereade 
de baleiie, semente sera admitide quando referidas epera~oes ferem registradas nos termes da legisla~iie 

Yigente. (Revogado pela Lei n° 11.051, de 2004) 

§--J2 0 disposto oeste artigo fiea limitado as opera~ees que atendam as nermas e eendi~oes estabeleeidas 
pela 8eeretaria da Reeeita Federal, ~:~ue pedera ebservar, na earaeteriza~iie das epera~ees de hedge, 
eriterios estabeleeides pela Comissao de Valeres Mobiliaries. (Revogado pela Lei no 11.051, de 2004) 

Art. 85. A Lei nQ 10.753, de 31 de outubro de 2003, passa a vigorar com as seguintes altera~oes: 

"Art. 4!! E permitida a entrada no Pais de livros em lingua estrangeira ou portuguesa, imunes de impostos 
nos termos do art. 150, inciso VI, alinea d, da Constitui~ao, e, nos termos do regulamento, de tarifas 

alfandegarias previas, sem prejuizo dos con troles aduaneiros e de suas taxas." (NR) 

"Art. 8!! As pessoas juridicas que exer~am as atividades descritas nos incisos II a IV do art. 5!! poderao 
constituir provisao para perda de estoques, calculada no ultimo dia de cada periodo de apura~ao do 

imposto de renda e da contribui~ao social sobre o lucro liquido, correspondente a 113 (urn ter~o) do valor 
do estoque existente naquela data, na forma que dispuser o regulamento, inclusive em rela~ao ao 

tratamento contabil e fiscal a ser dispensado as reversoes dessa provisao." (NR) 

"Art. 9!! A provisao referida no art. 8!! sera dedutivel para fins de determina~ao do Iucro real e da base de 
calculo da contribui~lio social sobre o lucro liquido." (NR) 

Art. 86. 0 art. 8!! da Lei n!! 8.631, de 4 de mar~o de 1993, passa a vigorar acrescido do seguinte § 2!!, 
renumerando-se o atual paragrafo unico como§ 1!!: 



''Art. 8!! .......................................................................... . 

§ 2!! 0 custo a que se refere este artigo devera incorporar os seguintes percentuais de todos os encargos e 
tributos incidentes, devendo o pagamento do rateio ser realizado pelo sistema de quotas mensais, baseadas 

em previsao anual e ajustadas aos valores reais no proprio exercicio de execu.;ao: 

I -100% (cern por cento) para o anode 2004; 

II- 80% (oitenta por cento) para o anode 2005; 

III- 60% (sessenta por cento) para o anode 2006; 

IV- 40% (quarenta por cento) para o anode 2007; 

V- 20% (vinte por cento) para o anode 2008; e 

VI- 0 (zero) a partir de 2009." (NR) 

Art. 87. Os §§ 2!!, 3!! e 4!! do art. 5!! da Lei nQ 10.336, de 19 de dezembro de 2001, passam a vigorar 
com a seguinte reda.;ao: 

''Art. 5!! .......................................................................... . 

§ 2!! Aplicam-se as correntes de hidrocarbonetos liquidos as mesmas aliquotas especificas fixadas para 
gasolinas. 

§ 3!! 0 Poder Executivo podera dispensar o pagamento da Cide incidente sobre as correntes de 
hidrocarbonetos liquidos nao destinados a formula.;ao de gasolina ou diesel, nos termos e condi.;oes que 

estabelecer, inclusive de registro especial do produtor, formulador, importador e adquirente. 

§ 4!! Os hidrocarbonetos Iiquidos de que trata o § 3!! serao identificados mediante marca.;ao, nos termos e 
condi.;oes estabelecidos pela ANP." (NR) 

Art. 88. A Lei n!! 10.336, de 19 de dezembro de 2001, fica acrescida do art. 8!!A: 

"Art. 8!!A 0 contribuinte da Cide, incidente sobre as correntes de hidrocarbonetos Iiquidos nao destinados 
a formula.;ao de gasolina ou diesel, podera deduzir 0 valor da Cide, pago na importa.;ao ou na 

comercializa.;ao no mercado interno, dos valores da contribui.;ao para o PIS/Pasep e da Cofins devidos na 
comercializa.;ao, no mercado interno, dos produtos referidos oeste artigo." (NR) 

Art. 89. No prazo de 120 (cento e vinte) dias contados a partir da publica.;ao desta Lei, o Poder Executivo 
encaminhara Projeto de Lei ao Congresso Nacional prevendo a substitui.;ao parcial da contribuit;iio a 

cargo da empresa, destinada a Seguridade Social, incidente sobre a folha de salarios e demais rendimentos 
do trabalho, prevista no art. 22 da Lei n!! 8.212, de 24 de julho de 1991, em Contribui.;ao Social incidente 

sobre a receita bruta, observado o principio da nao-cumulatividade. (Vide Lei n!! 10.865, de 2004); 

Art. 90. Ate a entrada em vigor da lei a que se refere e art. 84, permaneeem sujeitas as nermas da 
legisla!fae da COFINS Yigentes anteriermente a esta Lei, nae se Illes aplieande as dispesi!fees des arts. 19-a 

89
, as pesseas juridieas que, ne ane ealendarie imediatamente anterior, ten ham auferide reeeita bruta 

igual eu inferior a R$ 100.000,00 (eem mil reais) multiplieade pele numere de meses de efetiva atividade, e 
se dediquem exelusiva e eumulativamente a atividade de desenvelvimente, instala!fae, superte teeniee e 



eonsoltoria de soft>.vare, desde ~oe nao detenham f1artieif1a~ao soeietaria em ootras f1essoas joridieas, nem 
tenham seeio eo aeionista f1essoa joridiea eo f1essea fisiea residente no exterier. 

Art. 90. Ate a entrada em •iiger da lei a ~oe se referee art. 89 desta Lei, f1ermaneeem sojeitas as nermas 
da legisla!fae da COFINS •,rigentes anteriermente a esta Lei, niio se Illes afllieando as disflesi~oes dos arts. 

l!!-a--8!! desta Lei, as flesseas joridieas ~oe, no ana ealendario imediatamente anterier, tenham aoferido 
reeeita brota igoal eo inferier a R$ 100.000,00 (eem mil reais) moltiplieade flele numero de meses de 

efetiYa atiYidade, e se dedi~oem exelosiYa e eomolativamente a atiYidade de desenyeiYimento, instala!fao, 
soperte teenieo e eonsoltoria de software, desde ~oe nae detenham partieifla!fao seeietaria em eotras 

flesseas joridieas, aem tenham seeie eu aeienista pessea juridiea eo f1essea fisiea residente ne exterier. 
(Reda~ao dada pela Lei H

0 10.8GS, de 2004) (Revogado pela Lei n° 11.051, de 2004) 

Paragrafo uniee. 0 dispeste ne eapot af1liea se ae PIS/PASEP nae eomolative, a f1artir de 1" de fevereire 
de 2004. (Revogado pela Lei n!! 11.051, de 2004) 

Art. 91. Serao reduzidas a 0 (zero) as aliquotas da contribui~ao para o PIS/PASEP e da COFINS 
incidentes sobre a receita bruta decorrente da venda de alcool etilico hidratado carburante, realizada por 
distribuidor e revendedor varejista, desde que atendidas as condi~oes estabelecidas pelo Poder Executivo. 

Paragrafo unico. A redu~ao de aliquotas referidas no caput somente sera aplicavel a partir do mes 
subsequente ao da edi~ao do decreto que estabele~a as condi~oes requeridas. 

Art. 92. A Secretaria da Receita Federal editara, no ambito de sua competencia, as normas necessarias a 
aplica~ao do disposto nesta Lei. 

Art. 93. Esta Lei entra em vigor na data de sua publica~ao, produzindo efeitos, em rela~ao: 

I- aos arts. J!'. a 15 e 25, a partir de J!'. de fevereiro de 2004; 

II- aos arts. 26, 27, 29, 30 e 34 desta Lei, a partir de J!'. de fevereiro de 2004; 

III- ao art. I!! da Lei n!! 8.850, de 28 de janeiro de 1994, e ao inciso I do art. 52 da Lei n!! 8.383, de 30 de 
dezembro de 1991, com a reda~ao dada pelos arts. 42 e 43, a partir de I!! de janeiro de 2004; 

IV- aos arts. 49 a 51 e 53 a 58 desta Lei, a partir do 1!! dia do quarto mes subseqiiente ao de sua 
publica~ao; 

V- ao art. 52 desta Lei, a partir do 1!! dia do segundo mes subseqiiente ao de publica~ao desta Lei; 

VI - aos demais artigos, a partir da data da publica~ao desta Lei. 

Art. 94. Ficam revogados: 

I- as alineas ados incisos III e IV eo inciso V do art. 106, o art. 109 eo art. 137 do Decreto-Lei n!l. 37, de 
1966, este com a reda~ao dada pelo art. 4!! do Decreto-Lei n!! 2.472, de 1988; 

II- o art. 7!! do Decreto-Lei n!! 1.578, de 11 de outubro de 1977; 

III- o inciso II do art. 77 da Lei n!l. 8.981, de 20 de janeiro de 1995; 

IV- o art. 75 da Lei n!! 9.532, de 10 de dezembro de 1997; 

V- os §§ 5!! e 6!! do art. 5!! da Lei n!! 10.336,28 de dezembro de 2001; e 

VI- o art. 6!! da Lei n!! 10.637, de 30 de dezembro de 2002, a partir da data de inicio dos efeitos desta 
Lei. 



Brasilia, 29 de dezembro de 2003; 182!! da lndependencia e 115!! da Republica. 

LUIZ INACIO LULA DASILVA 
Antonio Palocci Filho 

ANEXO UNICO 

(Vide art. 2G da Lei H
0 10.G8S, de 2004) 

(Revogado pela Lei n!! 10.925, de 2004) 
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