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PIS/COFINS 

 Sobre Receitas 
– Regime Cumulativo 

– Regime não-cumulativo 
 Regime Monofásico 

– Receitas Financeiras 

 

 Sobre Importação 

 

 Sobre folha de pagamento  
– Incidente somente no caso de pessoas jurídicas sem fins lucrativos  
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Regimes de PIS/COFINS sobre o 
Faturamento 
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PIS/COFINS sobre Faturamento 
Regime Monofásico 

Indústria Atacadista Distribuidor Varejista 
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Quais produtos estão sujeitos à 
tributação monofásica? 
Dentre outros, são produtos monofásicos: 

a) gasolinas, óleo diesel, gás liquefeito de petróleo (GLP), álcool hidratado para fins carburantes; 

b) produtos farmacêuticos classificados nos seguintes códigos da Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos 
Industrializados (TIPI): 

– 30.01, 30.03, exceto no código 3003.90.56; 

– 30.04, exceto no código 3004.90.46; 

– 3002.10.1, 3002.10.2, 3002.10.3, 3002.20.1, 3002.20.2, 3002.90.20, 3002.90.92, 3002.90.99, 3005.10.10, 
3006.30.1, 3006.30.2 e 3006.60.00; 

c) produtos de perfumaria, de toucador ou de higiene pessoal, classificados nas posições 33.03 a 33.07 e nos códigos 
3401.11.90, 3401.20.10 e 9603.21.00, da TIPI; 

d) máquinas e veículos, classificados nos códigos 84.29, 8432.40.00, 8432.80.00, 8433.20, 8433.30.00, 8433.40.00, 
8433.5 e 87.01 a 87.06, da TIPI; 

e) pneus novos de borracha da posição 40.11 e câmaras de ar de borracha da posição 40.13, da TIPI; 

f) autopeças relacionadas nos Anexos I e II da Lei nº 10.485, de 2002, e alterações posteriores; 

g) águas, classificadas nas posições 22.01 e 22.02 da Tipi; 

h) cerveja de malte, classificada na posição 22.03 da Tipi; 

i) cerveja sem álcool, classificada na posição 22.02 da Tipi e; 

j) refrigerantes, classificados na posição 22.02 da Tipi. 

http://www.portaltributario.com.br/tributario/tipi.htm
http://www.normaslegais.com.br/legislacao/tributario/lei10485.htm
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Questões atuais 

Recentes manifestações da RFB trouxeram certas dúvidas à 
tona, especialmente: 

 

Solução de Divergência COSIT 3/2016 

Ato Declaratório Interpretativo RFB 4/2016 

Solução de Divergência COSIT 5/2016 
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Solução de Divergência COSIT 3/2016 

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP 

EMENTA: CRÉDITOS DA NÃO CUMULATIVIDADE. CUSTOS E DESPESAS COMUNS. 
RATEIO PROPORCIONAL. REVENDA DE PRODUTOS SUJEITOS A INCIDÊNCIA 
CONCENTRADA OU MONOFÁSICA. 

Para efeitos do rateio proporcional de que trata o inciso II do § 8 do art. 3º da Lei nº 
10.637, de 2002, desde que sujeitas ao regime de apuração não cumulativa da 
Contribuição para o PIS/Pasep, as receitas decorrentes da venda de produtos 
sujeitos à incidência concentrada ou monofásica da mencionada contribuição 
podem ser incluídas no cálculo da "relação percentual existente entre a receita 
bruta sujeita à incidência não-cumulativa e a receita bruta total", mesmo que 
tais operações estejam submetidas a alíquota zero. 

Entre 1º de maio de 2008 e 23 de junho de 2008 e entre 1º de abril de 2009 e 4 de 
junho de 2009, esteve vedada a possibilidade de apuração, por comerciantes 
atacadistas e varejistas, de créditos em relação a custos, despesas e encargos 
vinculados a receitas decorrentes da revenda de mercadorias submetidas à incidência 
concentrada ou monofásica da Contribuição para o PIS/Pasep. 

DISPOSITIVOS LEGAIS: Lei nº 10.637, de 2002, art. 3º, §§ 7º e 8º; Lei 11.033, de 
2004, art. 17. 
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Ato Declaratório Interpretativo RFB 
4/2016 

Art. 1º A partir de 1º de agosto de 2004, com a entrada em vigor dos arts. 21 e 37 da Lei nº 10.865, de 30 de abril 
de 2004, as receitas decorrentes da venda de produtos submetidos à incidência concentrada ou 
monofásica da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins estão, em regra, sujeitas ao regime de 
apuração não cumulativa das contribuições, salvo disposições contrárias estabelecidas pela legislação. 

§ 1º As receitas decorrentes da venda de álcool para fins carburantes estiveram sujeitas ao regime de apuração 
cumulativa da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins até 01 de outubro de 2008, data de entrada em vigor das 
alíneas “c” e “d” do inciso III do art. 42 da Lei nº 11.727, de 23 de junho de 2008, a partir da qual se aplica a tais 
receitas, em regra, o regime de apuração não cumulativa das contribuições, salvo disposições contrárias 
estabelecidas pela legislação. 

§ 2º Entre 1º de maio de 2008 e 23 de junho de 2008 e entre 1º de abril de 2009 e 4 de junho de 2009, esteve 
vedada a possibilidade de apuração, por comerciantes atacadistas e varejistas, de créditos em relação a custos, 
despesas e encargos vinculados a receitas decorrentes da revenda de mercadorias submetidas à incidência 
concentrada ou monofásica da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins. 

Art. 2º Observado o disposto no art. 1º, para efeitos do rateio proporcional de que tratam o inciso II do § 8º do art. 
3º da Lei nº 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e o inciso II do § 8º do art. 8º da Lei nº 10.833, de 29 de 
dezembro de 2003, as receitas decorrentes da venda de produtos sujeitos à incidência concentrada ou monofásica da 
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins podem ser incluídas no cálculo da “relação percentual existente entre a 
receita bruta sujeita à incidência não cumulativa e a receita bruta total” referida nos mencionados dispositivos, 
mesmo que tais receitas estejam submetidas a suspensão, isenção, alíquota zero ou não incidência das 
contribuições em voga, salvo disposições contrárias estabelecidas pela legislação. 
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Solução de Divergência COSIT 5/2016 

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP  

EMENTA: É vedada a apuração de créditos da 
Contribuição para o PIS/Pasep em relação aos 
dispêndios com armazenagem de mercadoria e com 
frete suportados pelo vendedor na operação de venda 
de produtos sujeitos à cobrança concentrada ou 
monofásica das contribuições, inclusive gasolinas e suas 
correntes, exceto gasolina de aviação; óleo diesel e suas 
correntes; querosene de aviação; gás liquefeito de petróleo - 
GLP derivado de petróleo e gás natural.  

DISPOSITIVOS LEGAIS: Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de 
2003, art. 3º, inciso IX e art. 15, inciso II.  
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Questões decorrentes das 
manifestações da RFB 

 

1. Há conflito entre estas interpretações? 

 

2. Frete de revenda de produtos monofásico é passível de 
creditamento pelo distribuidor – cujos produtos revendidos 
estão sujeitos à alíquota 0%? 

 



© Copyright TozziniFreire Advogados 

Solução de Consulta nº 218 - Cosit 

Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep 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 Contribuição para o PIS/Pasep. A partir de 1º/8/2004, com a entrada em vigor do 
art. 37 da Lei nº 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. 3º, I, “b”, c/c art. 2º, § 1º, I da Lei nº 10.637, de 2002, é permitido o desconto de créditos de que trata os 
demais incisos do art. 3º desta mesma Lei, desde que observados os limites e requisitos estabelecidos em seus 
termos. [...] 

 

15 Em realidade, conforme deixa claro a própria consulente, o art. 3º, I, “b”, acima transcrito, veda de forma ampla a 
possibilidade de desconto de créditos calculados em relação a bens adquiridos para revenda quando sujeitos à 
incidência monofásica. Dentre esses, como já assentado, encontram-se aqueles comercializados pela consulente e 
constantes do inciso I do § 1º do art. 2º das Leis nº 10.637, de 2002, e nº 10.833, de 2003.  

16 Entretanto, deve-se ressaltar que a restrição à apuração de créditos conferida pela legislação em virtude de 
tributação monofásica diz respeito exclusivamente à possibilidade do desconto de que trata o inciso I do art. 3º das 
Leis nº 10.637, de 2002, e nº 10.833, de 2003. Nenhuma vedação há no que se refere aos créditos previstos 
nos outros incisos do citado art. 3º, que seguem a regra geral, ou seja: permite-se a sua apuração quanto 
a custos, encargos ou despesas vinculados a receitas auferidas no regime não cumulativo dessas 
contribuições.  

Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica 
poderá descontar créditos calculados em relação a: 
 
        I - bens adquiridos para revenda, exceto em relação às 
mercadorias e aos produtos referidos: 
 
        a) no inciso III do § 3o do art. 1o desta Lei; e 
        b) nos §§ 1o e 1o-A do art. 2o desta Lei;  
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Solução de Consulta DISIT/SRRF08 
8061/2014 

[...] INCIDÊNCIA MONOFÁSICA. PNEUS NOVOS DE BORRACHA E 
CÂMARAS DE AR DE BORRACHA. COMERCIANTE ATACADISTA. 

Desde que não haja limitação em vista da atividade comercial da 
empresa, a uma pessoa jurídica comerciante atacadista de pneus 
novos de borracha e de câmaras de ar de borracha, que apure a 
Contribuição para o PIS/Pasep pelo regime não cumulativo, ainda 
que a ela seja vedada a apuração de crédito sobre esses bens 
adquiridos para revenda, porquanto expressamente proibida na 
alínea “b” do inciso I do art. 3º, concomitante ao inciso V do § 1º 
do art. 2º da Lei nº 10.637, de 2002, é permitido o desconto de 
créditos de que trata os demais incisos do art. 3º da Lei nº 
10.637, de 2002, desde que observados os limites e os 
requisitos estabelecidos na legislação pertinente. [...] 
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Solução de Consulta nº 119 – Cosit / 
2015 

  Créditos sobre as despesas de fretes 

23 Sobre a possibilidade de o distribuidor, atualmente sujeito à alíquota zero da contribuição 
para o PIS/Pasep e da Cofins, apurar crédito sobre o frete pago nas aquisições e nas entregas 
das mercadorias aos clientes, importa, primeiramente, destacar que o frete pago pelo 
adquirente na compra de mercadorias para revenda e de insumos para produção integra o 
custo de aquisição, consoante a boa técnica contábil e o disposto no art. 289, § 1º, do 
Regulamento do Imposto de Renda (RIR), aprovado pelo Decreto nº 3.000, de 26 de março de 
1999: [...] 

25 Da leitura dos dispositivos legais retrocitados, verifica-se ser possível a apuração de 
créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins relativos ao frete na operação de venda, 
quando o ônus for suportado pelo vendedor, utilizado para o transporte de bens adquiridos 
para revenda (inciso I do caput do art. 3º) ou de bens a serem utilizados como insumos na 
prestação de serviços ou na produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda 
(inciso II do caput do art. 3º), conforme inciso IX do art. 3º da Lei nº 10.833, de 2003. 

Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar créditos calculados em relação a: 
 I - bens adquiridos para revenda, exceto em relação às mercadorias e aos produtos referidos:  
a) nos incisos III e IV do § 3o do art. 1o desta Lei; e 
b) nos §§ 1o e 1o -A do art. 2o desta Lei;  
II - bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na produção ou fabricação de bens ou 
produtos destinados à venda, inclusive combustíveis e lubrificantes, exceto em relação ao pagamento de que trata o 
art. 2 o da Lei no 10.485, de 3 de julho de 2002, devido pelo fabricante ou importador, ao concessionário, pela 
intermediação ou entrega dos veículos classificados nas posições 87.03 e 87.04 da Tipi; (...)  
IX - armazenagem de mercadoria e frete na operação de venda, nos casos dos incisos I e II, quando o ônus for 
suportado pelo vendedor.  
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Solução de Consulta nº 119 – Cosit / 
2015 

  Créditos sobre as despesas de fretes 

 

26 De pronto, descarta-se o inciso II do art. 3º, que se aplica a industriais e a prestadores de 
serviço, não se aplica à consulente, por ser comerciante.  

 

27 O inciso I do art. 3º trata dos bens adquiridos para revenda, excetuando alguns produtos, 
entre eles, o álcool, o que poderia levar ao entendimento de que sobre as despesas de 
armazenagem e frete relacionadas à essa operação não seria possível apurar crédito da 
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins. Tal matéria, entretanto, encontra-se pacificada, no 
âmbito desta Secretaria da RFB, nos termos da SOLUÇÃO DE CONSULTA nº 218 – Cosit, de 6 de 
agosto de 2014, da qual se transcrevem os seguintes parágrafos:  
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