
SOLUÇÃO DE CONSULTA DISIT/SRRF07 Nº 
7061, DE 26 DE SETEMBRO DE 2019 

Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep ART. 17 
DA LEI Nº 11.033, DE 2004. 
RATEIO PROPORCIONAL DE CRÉDITOS. 
RECEITAS BENEFICIADAS COM ALÍQUOTA 
ZERO. INTER-RELAÇÃO. 
O método de rateio proporcional de créditos da 
Contribuição para o PIS/Pasep, previsto no inciso 
II do § 8º do art. 3º da Lei nº 10.637, de 2002, foi 
estabelecido legalmente para distinguir entre 
dispêndios vinculados a receitas sujeitas ao 
regime de apuração cumulativa e a receitas 
sujeitas ao regime de apuração não cumulativa 
 
Assunto: Contribuição para o Financiamento da 
Seguridade Social - Cofins ART. 17 DA LEI 
Nº 11.033, DE 2004. 
RATEIO PROPORCIONAL DE CRÉDITOS. 
RECEITAS BENEFICIADAS COM ALÍQUOTA 
ZERO. INTER-RELAÇÃO. 
O método de rateio proporcional de créditos da 
Cofins, previsto no inciso II do § 8º do art. 3º da 
Lei nº 10.637, de 2002, foi estabelecido 
legalmente para distinguir entre dispêndios 
vinculados a receitas sujeitas ao regime de 
apuração cumulativa e a receitas sujeitas ao 
regime de apuração não cumulativa 

Solução de Consulta 7059  
Disit/SRRF07 
11/10/2019 

Assunto: Contribuição para o Financiamento da 
Seguridade Social – Cofins 
 
GASOLINA. ÓLEO DIESEL. COMERCIANTE 
VAREJISTA. CRÉDITO. 
É vedada à pessoa jurídica que explore atividade 
exclusivamente comercial a apuração de crédito 
sobre as despesas de depreciação de máquinas, 
equipamentos e outros bens incorporados ao 
ativo imobilizado, tendo em vista que, nesta 
hipótese, tais bens não serão aplicados na 
locação a terceiros, na produção de bens 
destinados à venda ou na prestação de serviços, 
conforme estabelecido pela legislação. 
 
ENTENDIMENTO VINCULADO À SOLUÇÃO DE 
CONSULTA COSIT Nº 218, DE 6 DE AGOSTO 
de 2014. 
É vedada a apuração de crédito sobre despesas 
com armazenagem e frete para o comerciante 
varejista de produtos sujeitos anteriormente à 
cobrança concentrada ou monofásica das 
contribuições (§ 1º do art. 2º da Lei nº 10.833, de 
2003), exceto no caso em que pessoa jurídica 
produtora ou fabricante de tais produtos os 
adquire para revenda de outra pessoa jurídica 
importadora, produtora ou fabricante desses 
mesmos produtos. 
 
ENTENDIMENTO VINCULADO À SOLUÇÃO DE 
DIVERGÊNCIA COSIT Nº 2, DE 2017. 
A pessoa jurídica que tenha por objeto atividade a 
revenda de produtos pode apurar créditos em 
relação à despesa de energia elétrica consumida 
em seus estabelecimentos e também em relação 
à despesa de aluguel de prédios, máquinas e 
equipamentos utilizados na atividade da empresa, 
desde que atendidos os demais requisitos 
exigidos na legislação pertinente. 
 



Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep 
GASOLINA. ÓLEO DIESEL. COMERCIANTE 
VAREJISTA. CRÉDITO 
É vedada à pessoa jurídica que explore atividade 
exclusivamente comercial a apuração de crédito 
sobre as despesas de depreciação de máquinas, 
equipamentos e outros bens incorporados ao 
ativo imobilizado, tendo em vista que, nesta 
hipótese, tais bens não serão aplicados na 
locação a terceiros, na produção de bens 
destinados à venda ou na prestação de serviços, 
conforme estabelecido pela legislação. 
ENTENDIMENTO VINCULADO À SOLUÇÃO DE 
CONSULTA COSIT Nº 218, DE 6 DE AGOSTO 
de 2014. 
É vedada a apuração de crédito sobre despesas 
com armazenagem e frete para o comerciante 
varejista de produtos sujeitos anteriormente à 
cobrança concentrada ou monofásica das 
contribuições (§ 1º do art. 2º da Lei nº 10.637, de 
2002), exceto no caso em que pessoa jurídica 
produtora ou fabricante de tais produtos os 
adquire para revenda de outra pessoa jurídica 
importadora, produtora ou fabricante desses 
mesmos produtos 
ENTENDIMENTO VINCULADO À SOLUÇÃO DE 
DIVERGÊNCIA COSIT Nº 2, DE 2017. 
A pessoa jurídica que tenha por objeto atividade a 
revenda de produtos pode apurar créditos em 
relação à despesa de energia elétrica consumida 
em seus estabelecimentos e também em relação 
à despesa de aluguel de prédios, máquinas e 
equipamentos utilizados na atividade da empresa, 
desde que atendidos os demais requisitos 
exigidos na legislação pertinente. 

Solução de Consulta 7057  
Disit/SRRF07 
11/10/2019 

Similar Solução de Consulta 7059  
Disit/SRRF07 
11/10/2019 

SOLUÇÃO DE CONSULTA DISIT/SRRF07 Nº 
7055, DE 11 DE SETEMBRO DE 2019 

Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep 
CRÉDITO. INSUMOS. REVENDA DE BENS. 
IMPOSSIBILIDADE. 
Para fins de apuração de créditos da não 
cumulatividade da Contribuição para o 
PIS/Pasep somente podem ser considerados 
insumos bens e serviços, utilizados como 
insumo na prestação de serviços e na 
produção ou fabricação de bens ou produtos 
destinados à venda, excluindo-se do 
conceito itens utilizados nas demais áreas de 
atuação da pessoa jurídica, como 
administrativa, jurídica, contábil, etc., bem 
como itens relacionados à atividade de 
revenda de bens. 
As despesas de publicidade e propaganda 
não geram direito a crédito da Contribuição 
para o PIS/Pasep para as pessoas jurídicas 
que exercem atividades de revenda de bens, 
por não serem consideradas insumos nem se 
enquadrarem em qualquer outra hipótese 



de creditamento prevista na legislação 
vigente. 
SOLUÇÃO DE CONSULTA VINCULADA À 
SOLUÇÃO DE CONSULTA COSIT Nº 218, DE 6 
DE AGOSTO DE 2014. 
Dispositivos Legais: Lei nº 10.637, de 2002, 
art. 3º; Parecer Normativo Cosit/RFB nº 5, 
de 2018. 
 
Assunto: Contribuição para o Financiamento da 
Seguridade Social - Cofins 
CRÉDITO. INSUMOS. REVENDA DE BENS. 
IMPOSSIBILIDADE. 
Para fins de apuração de créditos da não 
cumulatividade da Cofins somente podem ser 
considerados insumos bens e serviços, utilizados 
como insumo na prestação de serviços e na 
produção ou fabricação de bens ou produtos 
destinados à venda, excluindo-se do conceito 
itens utilizados nas demais áreas de atuação da 
pessoa jurídica, como administrativa, jurídica, 
contábil, etc., bem como itens relacionados à 
atividade de revenda de bens. 
As despesas de publicidade e propaganda não 
geram direito a crédito da Cofins para as pessoas 
jurídicas que exercem atividades de revenda de 
bens, por não serem consideradas insumos nem 
se enquadrarem em qualquer outra hipótese de 
creditamento prevista na legislação vigente. 
SOLUÇÃO DE CONSULTA VINCULADA À 
SOLUÇÃO DE CONSULTA COSIT Nº 218, DE 6 
DE AGOSTO DE 2014. 
Dispositivos Legais: Lei nº 10.833, de 2003, art. 
3º; Parecer Normativo Cosit/RFB nº 5, de 2018. 

SOLUÇÃO DE CONSULTA COSIT Nº 265, DE 
24 DE SETEMBRO DE 2019 

Assunto: Contribuição para o Financiamento 
da Seguridade Social - Cofins 
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. FRETE 
NA AQUISIÇÃO DE INSUMOS NÃO SUJEITOS 
AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO. 
 
FRETE NA VENDA DE MERCADORIAS NÃO 
SUJEITAS AO PAGAMENTO DA 
CONTRIBUIÇÃO. POSSIBILIDADE. 
É possível apurar créditos em relação aos 
gastos com frete na operação de venda de 
produtos beneficiados com suspensão, 
isenção, alíquota zero ou não incidência da 
Cofins, desde que suportados pelo 
vendedor, ressalvada a vedação quanto a 
produtos sujeitos à tributação concentrada 
ou à substituição tributária. 
 
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep 
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. FRETE 
NA AQUISIÇÃO DE INSUMOS NÃO SUJEITOS 
AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO. 
 
FRETE NA VENDA DE MERCADORIAS NÃO 
SUJEITAS AO PAGAMENTO DA 



CONTRIBUIÇÃO. POSSIBILIDADE. 
É possível apurar créditos em relação aos gastos 
com frete na operação de venda de produtos 
beneficiados com suspensão, isenção, alíquota 
zero ou não incidência da Contribuição para o 
PIS/Pasep, desde que suportados pelo vendedor, 
ressalvada a vedação quanto a produtos sujeitos 
à tributação concentrada ou à substituição 
tributária. 
 

 
SOLUÇÃO DE CONSULTA COSIT Nº 263, DE 
24 DE SETEMBRO DE 2019 

Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep 
REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. SERVIÇOS 
PROFISSIONAIS. RETENÇÃO NA FONTE. 
Os pagamentos efetuados por uma pessoa 
jurídica a outra pessoa jurídica de direito privado 
pela prestação de serviços de representação 
comercial não estão sujeitos à retenção na fonte 
da Contribuição para o PIS/Pasep de que trata o 
art. 30 da Lei nº 10.833, de 2003. 
SOLUÇÃO DE CONSULTA PARCIALMENTE 
VINCULADA À SOLUÇÃO DE CONSULTA 
COSIT Nº 3, DE 6 DE JANEIRO DE 2014 
Dispositivos Legais: art. 30 da Lei nº 10.833, de 
2003; art. 714 do Decreto nº 9.580, de 2018; art. 
1º da IN SRF nº 459, de 2004; e Parecer 
Normativo CST nº 8, de 1986. 
 
Assunto: Contribuição para o Financiamento da 
Seguridade Social - Cofins 
REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. SERVIÇOS 
PROFISSIONAIS. RETENÇÃO NA FONTE. 
Os pagamentos efetuados por uma pessoa 
jurídica a outra pessoa jurídica de direito privado 
pela prestação de serviços de representação 
comercial não estão sujeitos à retenção na fonte 
da Cofins de que trata o art. 30 da Lei nº 10.833, 
de 2003. 
SOLUÇÃO DE CONSULTA PARCIALMENTE 
VINCULADA À SOLUÇÃO DE CONSULTA 
COSIT Nº 3, DE 6 DE JANEIRO DE 2014 
Dispositivos Legais: art. 30 da Lei nº 10.833, de 
2003; art. 714 do Decreto nº 9.580, de 2018; art. 
1º da IN SRF nº 459, de 2004; e Parecer 
Normativo CST nº 8, de 1986 
 
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro 
Líquido - CSLL REPRESENTAÇÃO 
COMERCIAL. SERVIÇOS PROFISSIONAIS. 
RETENÇÃO NA FONTE. 
Os pagamentos efetuados por uma pessoa 
jurídica a outra pessoa jurídica de direito privado 
pela prestação de serviços de representação 
comercial não estão sujeitos à retenção na fonte 
da CSLL de que trata o art. 30 da Lei nº 10.833, 
de 2003. 
SOLUÇÃO DE CONSULTA PARCIALMENTE 
VINCULADA À SOLUÇÃO DE CONSULTA 
COSIT Nº 3, DE 6 DE JANEIRO DE 2014 
Dispositivos Legais: art. 30 da Lei nº 10.833, de 
2003; art. 714 do Decreto nº 9.580, de 2018; art. 
1º da IN SRF nº 459, de 2004; e Parecer 
Normativo CST nº 8, de 1986. 

SOLUÇÃO DE CONSULTA COSIT Nº 248, DE 
20 DE AGOSTO DE 2019 

Assunto: Contribuição para o Financiamento da 
Seguridade Social - Cofins 
CRÉDITO. INSUMOS NA ATIVIDADE 
COMERCIAL. IMPOSSIBILIDADE. 



Somente há insumos geradores de créditos da 
não cumulatividade da Cofins nas atividades de 
produção de bens destinados à venda e de 
prestação de serviços a terceiros. Para fins de 
apuração de créditos das contribuições, não há 
insumos na atividade de revenda de bens, 
notadamente porque a esta atividade foi 
reservada a apuração de créditos em relação aos 
bens adquiridos para revenda. 
CRÉDITO. ALUGUÉIS DE PRÉDIOS. INCLUSÃO 
DA COTA CONDOMINIAL. IMPOSSIBILIDADE. 
No regime de apuração não cumulativa da Cofins, 
o crédito relativo a aluguéis de prédios não inclui 
os dispêndios suportados pelo locatário em 
decorrência da locação do imóvel, tal como a cota 
condominial. 
SOLUÇÃO DE CONSULTA PARCIALMENTE 
VINCULADA À SOLUÇÃO DE CONSULTA 
COSIT Nº 647, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2017. 
Dispositivos Legais: Art. 3º da Lei nº 10.833, de 
2003; Parecer Normativo Cosit/RFB nº 5, de 
2018. 
 
 
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep 
CRÉDITO. INSUMOS NA ATIVIDADE 
COMERCIAL. IMPOSSIBILIDADE. 
Somente há insumos geradores de créditos da 
não cumulatividade da Contribuição para o 
PIS/Pasep nas atividades de produção de bens 
destinados à venda e de prestação de serviços a 
terceiros. Para fins de apuração de créditos das 
contribuições, não há insumos na atividade de 
revenda de bens, notadamente porque a esta 
atividade foi reservada a apuração de créditos em 
relação aos bens adquiridos para revenda. 
CRÉDITO. ALUGUÉIS DE PRÉDIOS. INCLUSÃO 
DA COTA CONDOMINIAL. IMPOSSIBILIDADE. 
No regime de apuração não cumulativa da 
Contribuição para o PIS/Pasep, o crédito relativo 
a aluguéis de prédios não inclui os dispêndios 
suportados pelo locatário em decorrência da 
locação do imóvel, tal como a cota condominial. 
SOLUÇÃO DE CONSULTA PARCIALMENTE 
VINCULADA À SOLUÇÃO DE CONSULTA 
COSIT Nº 647, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2017. 
Dispositivos Legais: Art. 3º da Lei nº 10.637, de 
2002; Parecer Normativo Cosit/RFB nº 5, de 
2018. 

 

SOLUÇÃO DE CONSULTA COSIT Nº 183, DE 
31 DE MAIO DE 2019 

Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep 
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. INSUMO. 
EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL. 
UNIFORME. 
O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o 
Recurso Especial nº 1.221.170/PR, no âmbito da 
sistemática do art. 543-C do CPC (art. 1.036 do 
CPC/2015), delimitou o conceito de insumo, para 
fins de apuração de créditos decorrentes da 
sistemática não cumulativa da Contribuição para 
o PIS/Pasep. 
Em razão do disposto no art. 19 da Lei nº 10.522, 
de 2002, na Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 1, de 
2014, e na Nota SEI 
nº 63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF, a RFB 
encontra-se vinculada ao referido entendimento. 
Os equipamentos de proteção individual (EPI) 



fornecidos a trabalhadores alocados pela pessoa 
jurídica nas atividades de produção de bens ou de 
prestação de serviços podem ser considerados 
insumos, para fins de apuração de créditos da 
Contribuição para o PIS/Pasep. 
Os uniformes fornecidos aos empregados não 
podem ser considerados insumos, para fins de 
apuração de créditos da Contribuição para o 
PIS/Pasep. 
A hipótese legal de apuração de crédito da 
Contribuição para o PIS/Pasep relativa a 
uniformes encontra-se prevista somente para a 
pessoa jurídica que explore as atividades de 
prestação de serviços de limpeza, conservação e 
manutenção. 
Dispositivos Legais: Lei nº 10.637, de 2002, art. 
3º, inciso II; Lei nº 10.522, de 2002, art. 19; 
Parecer Normativo Cosit/RFB nº 5, de 17 de 
dezembro de 2018. 
 
Assunto: Contribuição para o Financiamento da 
Seguridade Social - Cofins 
CRÉDITO. INSUMOS NA ATIVIDADE 
COMERCIAL. IMPOSSIBILIDADE. 
Somente há insumos geradores de créditos da 
não cumulatividade da Cofins nas atividades de 
produção de bens destinados à venda e de 
prestação de serviços a terceiros. Para fins de 
apuração de créditos das contribuições, não há 
insumos na atividade de revenda de bens, 
notadamente porque a esta atividade foi 
reservada a apuração de créditos em relação aos 
bens adquiridos para revenda. 
CRÉDITO. ALUGUÉIS DE PRÉDIOS. INCLUSÃO 
DA COTA CONDOMINIAL. IMPOSSIBILIDADE. 
No regime de apuração não cumulativa da Cofins, 
o crédito relativo a aluguéis de prédios não inclui 
os dispêndios suportados pelo locatário em 
decorrência da locação do imóvel, tal como a cota 
condominial. 
SOLUÇÃO DE CONSULTA PARCIALMENTE 
VINCULADA À SOLUÇÃO DE CONSULTA 
COSIT Nº 647, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2017. 
Dispositivos Legais: Art. 3º da Lei nº 10.833, de 
2003; Parecer Normativo Cosit/RFB nº 5, de 
2018. 

SOLUÇÃO DE CONSULTA DISIT/SRRF07 Nº 
7017, DE 21 DE MARÇO DE 2019 

Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep 
MANUTENÇÃO DE CRÉDITOS. VENDAS COM 
SUSPENSÃO, ISENÇÃO OU ALÍQUOTA ZERO. 
POSSIBILIDADE. 
A regra geral expressa no artigo 17 da Lei nº 
11.033, de 2004, autoriza a manutenção dos 
créditos devidamente apurados porventura 
existentes, vinculados a vendas efetuadas 
com suspensão, isenção, alíquota 0 (zero) ou 
não incidência, não autorizando 
aproveitamento de créditos cuja apuração 
seja vedada. 
Dispositivos Legais: Lei nº 11.033, de 2004, 
artigo 17; Lei nº 11.116, de 2005, artigo 16; 
Lei nº 10.637, de 2002, artigo 3º, §§ 7º a 9º. 



SOLUÇÃO DE CONSULTA VINCULADA À 
SOLUÇÃO DE CONSULTA COSIT Nº 326, DE 
20 DE JUNHO DE 2017. 
Assunto: Contribuição para o Financiamento 
da Seguridade Social - Cofins 
MANUTENÇÃO DE CRÉDITOS. VENDAS COM 
SUSPENSÃO, ISENÇÃO OU ALÍQUOTA ZERO. 
POSSIBILIDADE. 
A regra geral expressa no artigo 17 da Lei nº 
11.033, de 2004, autoriza a manutenção dos 
créditos devidamente apurados porventura 
existentes, vinculados a vendas efetuadas 
com suspensão, isenção, alíquota 0 (zero) ou 
não incidência, não autorizando 
aproveitamento de créditos cuja apuração 
seja vedada. 
Dispositivos Legais: Lei nº 11.033, de 2004, 
artigo 17; Lei nº 11.116, de 2005, artigo 16; 
Lei nº 10.833, de 2003, artigo 3º, §§ 7º a 9º. 
SOLUÇÃO DE CONSULTA VINCULADA À 
SOLUÇÃO DE CONSULTA COSIT Nº 326, DE 
20 DE JUNHO DE 2017. 
Assunto: Processo Administrativo Fiscal 
CONSULTA TRIBUTÁRIA. INEFICÁCIA. 
INEXISTÊNCIA DE DISPOSITIVO LEGAL A SER 
INTERPRETADO. 
É ineficaz a consulta quando não apresenta o 
dispositivo normativo sobre o qual haja 
dúvida e quando tiver por objetivo a 
prestação de assessoria tributária. 
Dispositivos Legais: Decreto nº 7.574, de 
2011, artigos 88, 91 e 94; Instrução 
Normativa RFB n.º 1.396, de 2013, artigos 
2º, 3º e 18. 

SOLUÇÃO DE CONSULTA DISIT/SRRF08 Nº 
8008, DE 01 DE MARÇO DE 2019 

Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep 
CRÉDITO. INCIDÊNCIA MONOFÁSICA OU 
CONCENTRADA. COMERCIANTE VAREJISTA. 
O sistema de tributação monofásica não se 
confunde com os regimes de apuração cumulativa 
e não cumulativa da Contribuição para o 
PIS/Pasep. A partir de 1°/8/2004, com a entrada 
em vigor do art. 37 da Lei n° 10.865, de 2004, as 
receitas obtidas por uma pessoa jurídica com a 
venda de produtos monofásicos passaram a 
submeter-se ao mesmo regime de apuração a 
que a pessoa jurídica esteja vinculada. 
Assim, desde que não haja limitação em vista da 
atividade comercial da empresa, a uma pessoa 
jurídica comerciante varejista de gasolina (exceto 
gasolina de aviação) e óleo diesel que apure a 
contribuição pelo regime não cumulativo, ainda 
que a ela seja vedada a apuração de crédito 
sobre esses bens adquiridos para revenda, 
porquanto expressamente proibida nos art. 3°, I, 
"b", c/c art. 2°, § 1°, I da Lei n° 10.637, de 2002, é 
permitido o desconto de créditos de que trata os 
demais incisos do art. 3° desta mesma Lei, desde 



que observados os limites e requisitos 
estabelecidos em seus termos. 
SOLUÇÃO DE CONSULTA VINCULADA À 
SOLUÇÃO DE CONSULTA COSIT Nº 218, DE 6 
DE AGOSTO DE 2014 
Dispositivos Legais: Lei n° 9.718, de 1998, art. 4°; 
Medida Provisória n° 2.158-35, de 2001, art. 42, I 
e Lei n° 10.637, de 2002, art. 3°. 
Assunto: Contribuição para o Financiamento da 
Seguridade Social - Cofins 
CRÉDITO. INCIDÊNCIA MONOFÁSICA. 
DERIVADOS DE PETRÓLEO. COMERCIANTE 
VAREJISTA. O sistema de tributação 
monofásica não se confunde com os regimes de 
apuração cumulativa e não cumulativa da Cofins. 
A partir de 1°/8/2004, com a entrada em vigor do 
art. 21 da Lei n° 10.865, de 2004, as receitas 
obtidas por uma pessoa jurídica com a venda de 
produtos monofásicos passaram a submeter-se 
ao mesmo regime de apuração a que esteja 
vinculada a pessoa jurídica. 
Assim, desde que não haja limitação em vista da 
atividade comercial da empresa, a uma pessoa 
jurídica comerciante varejista de gasolina (exceto 
gasolina de aviação) e óleo diesel que apure a 
Cofins pelo regime não cumulativo, ainda que a 
ela seja vedada a apuração de crédito sobre 
esses bens adquiridos para revenda, porquanto 
expressamente proibida nos art. 3°, I, "b", c/c art. 
2°, § 1°, I da Lei n° 10.833, de 2003, é permitido o 
desconto de créditos de que trata os demais 
incisos do art. 3° desta mesma Lei, desde que 
observados os limites e requisitos estabelecidos 
em seus termos. 
SOLUÇÃO DE CONSULTA VINCULADA À 
SOLUÇÃO DE CONSULTA COSIT Nº 218, DE 6 
DE AGOSTO DE 2014 
Dispositivos Legais: Lei n° 9.718, de 1998, art. 4°; 
Medida Provisória n° 2.158-35, de 2001, art. 42, I 
e Lei n° 10.833, de 2003, art. 3°. 

SOLUÇÃO DE CONSULTA DISIT/SRRF04 Nº 
4022, DE 02 DE ABRIL DE 2019 

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O 
FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - 
COFINS 
ATIVIDADE COMERCIAL. INSUMO. 
INEXISTÊNCIA. 
Para fins de apuração de créditos da Cofins, não 
há insumo na atividade de venda de mercadoria. 
SOLUÇÃO DE CONSULTA VINCULADA À 
SOLUÇÃO DE CONSULTA COSIT Nº 100, DE 9 
DE ABRIL DE 2015. 
Dispositivos Legais: Lei nº 10.833, de 2003, art. 
3º, II; e Parecer Normativo Cosit nº 5, de 2018. 
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O 
PIS/PASEP ATIVIDADE COMERCIAL. INSUMO. 
INEXISTÊNCIA. 
Para fins de apuração de créditos da Contribuição 
para o PIS/Pasep, não há insumo na atividade de 
venda de mercadoria. 
SOLUÇÃO DE CONSULTA VINCULADA À 
SOLUÇÃO DE CONSULTA COSIT Nº 100, DE 9 
DE ABRIL DE 2015. 
Dispositivos Legais: Lei nº 10.637, de 2002, art. 
3º, II; e Parecer Normativo Cosit nº 5, de 2018. 

SOLUÇÃO DE CONSULTA COSIT Nº 98, DE 25 
DE MARÇO DE 2019 

Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep 
EDIFICAÇÕES E BENFEITORIAS. 
POSSIBILIDADE DE DESCONTO DE CRÉDITOS 
EM 24 MESES. 



No regime de apuração não cumulativa, o crédito 
calculado em relação ao valor de edificações e 
benfeitorias em imóveis próprios ou de terceiros, 
utilizados nas atividades da pessoa jurídica, pode 
ser descontado em 24 meses ou, 
alternativamente, com base na depreciação dos 
bens. Essa possibilidade em nada foi alterada 
pela introdução, pela Lei nº 12.973, de 2014, do § 
21 no art. 3º da Lei nº 10.637, de 2002, e do § 29 
no art. 3º da Lei nº 10.833, de 2003, haja vista 
tratarem esses dispositivos de outra hipótese de 
crédito. 
Dispositivos Legais: Lei nº 10.637, de 2002, art. 
3º, VII e §§ 1º, III, e 21; Lei nº 10.833, de 2003, 
art. 3º, VII e §§ 1º, III, e 29, e art. 15, II; Lei nº 
11.488, de 2007, art. 6º; e Lei nº 12.973, de 2014, 
art. 53. 
Assunto: Contribuição para o Financiamento da 
Seguridade Social - Cofins 
EDIFICAÇÕES E BENFEITORIAS. 
POSSIBILIDADE DE DESCONTO DE CRÉDITOS 
EM 24 MESES. 
No regime de apuração não cumulativa, o crédito 
calculado em relação ao valor de edificações e 
benfeitorias em imóveis próprios ou de terceiros, 
utilizados nas atividades da pessoa jurídica, pode 
ser descontado em 24 meses ou, 
alternativamente, com base na depreciação dos 
bens. Essa possibilidade em nada foi alterada 
pela introdução, pela Lei nº 12.973, de 2014, do § 
21 no art. 3º da Lei nº 10.637, de 2002, e do § 29 
no art. 3º da Lei nº 10.833, de 2003, haja vista 
tratarem esses dispositivos de outra hipótese de 
crédito. 
Dispositivos Legais: Lei nº 10.833, de 2003, art. 
3º, VII e §§ 1º, III, e 29; Lei nº 11.488, de 2007, 
art. 6º; e Lei nº 12.973, de 2014, art. 53. 

SOLUÇÃO DE CONSULTA COSIT Nº 268, DE 
24 DE SETEMBRO DE 2019 

Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados 
- IPI 
BASE DE CÁLCULO. IMPOSTO SOBRE 
CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E 
SERVIÇOS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. 
VENDA A CONSUMIDOR FINAL. 
Não integra a base de cálculo do Imposto sobre 
Produtos Industrializados, o valor do Imposto 
sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços - 
substituição tributária (ICMS-ST), no caso de 
faturamento direto ao consumidor de veículos 
automotores novos, quando destacado em nota 
fiscal e devido ao Estado de localização da 
concessionária responsável pela entrega do 
veículo, de que trata o Convênio ICMS nº 51, de 
2000, em relação às posições 8429.59, 8433.59 e 
no capítulo 87, excluída a posição 8713, da 
Nomenclatura Brasileira de Mercadoria/Sistema 
Harmonizado - NBM/SH. 
A consulta sobre procedimentos administrativos 
de pedido de restituição de indébito deve ser 
declarada ineficaz, considerando não envolver 
dúvidas de interpretação da legislação tributária 
federal. 
Dispositivos Legais: Decreto nº 7.212, de 2010 
(RIPI); Parecer Normativo CST nº 341, de 1971; 
Parecer Normativo CST nº 77, de 1986; Lei 
Complementar nº 87, de 1996; Convênio ICMS 
nº 51, de 2000 e IN RFB nº 1.396, de 2013. 



SOLUÇÃO DE CONSULTA DISIT/SRRF10 Nº 
10004, DE 04 DE ABRIL DE 2019 

Assunto: Normas de Administração Tributária 
COMPENSAÇÃO. DECISÃO JUDICIAL 
TRANSITADA EM JULGADO APÓS LEI Nº 
10.637, de 2002. POSSIBILIDADE DE 
COMPENSAÇÃO COM OUTROS TRIBUTOS 
ADMINISTRADOS PELA SECRETARIA 
ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. 
Os créditos relativos a tributos administrados pela 
Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil 
(RFB), reconhecidos por sentença judicial 
transitada em julgado que tenha permitido apenas 
a compensação com débitos de tributos da 
mesma espécie, podem ser compensados com 
débitos próprios relativos a quaisquer tributos 
administrados pela RFB, quando houver 
legislação superveniente ao trânsito em julgado 
que assegure igual tratamento aos demais 
contribuintes ou, ainda, quando a legislação 
vigente na data do trânsito em julgado não tiver 
sido fundamento da decisão judicial mais 
restritiva. 
INDÉBITO TRIBUTÁRIO RECONHECIDO 
JUDICIALMENTE. IMPOSSIBILIDADE DE 
RESTITUIÇÃO ADMINISTRATIVA. 
Decisões judiciais que reconheçam indébito 
tributário não podem ser objeto de pedido 
administrativo de restituição, sob pena de ofensa 
ao art. 100 da Constituição Federal. 
SOLUÇÃO DE CONSULTA VINCULADA À 
SOLUÇÃO DE CONSULTA COSIT Nº 382, DE 26 
DE DEZEMBRO DE 2014. 
Dispositivos Legais: art. 100 da Constituição 
Federal de 5 de outubro de 1988; arts. 108, I, 168 
a 170 e 174, I, da Lei nº 5.172, de 25 de outubro 
de 1966 (CTN); art. 66 da Lei nº 8.383, de 30 de 
dezembro de 1991; art. 74 da Lei nº 9.430, de 27 
de dezembro de 1996. 

  

 


