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Time Line

Exclusão do ICMS da Base de Cálculo do PIS e da COFINS

Súmula 

258 /TRF

a 258

Inclui-se na base 

de cálculo do PIS 

a parcela relativa 

ao ICM.

RESP 

1.114.469 

STJ

O ICMS devido 

pela empresa 

compõe seu 

faturamento, 

submetendo-se a 

tributação das 

contribuições

COSIT 

13/2018
O valor a ser 

excluído é o 

ICMS Pago.

RE 

574.706
Decisão –

Exclusão do 

ICMS na base de 

cálculo do PIS e 

Cofins

* Com 

repercussão

RE 

240.785
Decisão –

Exclusão do 

ICMS na base 

de cálculo do 

PIS e Cofins

(Sem 

repercussão)

Súmula 

68/STJ
A Parcela Relativa ao 

ICM inclui-se na base 

de cálculo do PIS.

Súmula 94
A Parcela Relativa 

ao ICM inclui-se na 

base de cálculo do 

FINSOCIAL

1988 1992 1994 2014 2016 2017 2018 2019 2021

STF
Finalmente a Corte 

julga embargos de 

declaração e define 

(i) modulação dos 

efeitos da decisão 

(15.03.2017) e (ii) 

ICMS destacado 

como base da 

exclusão

IN RFB 1.911
Reforça entendimento 

sobre ICMS pago e 

Demonstra intenção 

de limitação no 

crédito da não 

cumulatividade
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Tópicos Relevantes

Exclusão do ICMS da Base de Cálculo do PIS e da COFINS

COSIT 13/2018 e        

IN RFB 1.911/2019 

Ibracon 

Tributação do 

Registro do Crédito

Fiscalização dos 

créditos compensados

Modulação dos 

Efeitos da Decisão

Critérios de 

Atualização

PGFN 

Outros Efeitos: ISS, 

CPRB e PIS/Cofins 

sobre suas próprias 

bases

Registro 

do Ativo

Registro 

de Passivo

Documentação 

Suporte

Trânsito em 

Julgado

Habilitação

Monetização 

do Crédito

Pauta/

ICMS Antecipado

Efeitos exclusão 

nas obrigações 

acessórias

Exclusão do

ICMs da BC 

do PIS/Cofins
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