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SSoolluuççããoo  ddee  CCoonnssuull ttaa  nnºº  102 - SRRF/1ª RF/Disit 

DDaattaa  18 de maio de 2007 

IInntteerreessssaaddoo   

CCNNPPJJ //CCPPFF   

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO 

DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS 

Não-cumulatividade. Créditos. Arrendamento 
mercantil. 

É possível, para as empresas sujeitas à tributação não-
cumulativa da Cofins, descontar créditos calculados 
em relação ao valor das contraprestações de 
operações de arrendamento mercantil de pessoa 
jurídica, exceto de optante pelo Simples, na forma da 
legislação pertinente. Tal possibilidade se dá a partir 
1º de fevereiro de 2004. 

É vedado, a partir de 31 de julho de 2004, o crédito 
relativo a aluguel e contraprestação de arrendamento 
mercantil de bens que já tenham integrado o 
patrimônio da pessoa jurídica. 

Dispositivos legais: inciso V, do art. 3º e art. 93 da 
Lei nº 10.833, de 2003 e art. 31 da Lei nº 10.865, de 
2004. 

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP 

Não-cumulatividade. Créditos. Arrendamento 
mercantil. 

É possível, para as empresas sujeitas à tributação não-
cumulativa da Contribuição para o PIS/Pasep, 
descontar créditos calculados em relação ao valor das 
contraprestações de operações de arrendamento 
mercantil de pessoa jurídica, exceto de optante pelo 
Simples, na forma da legislação pertinente. Tal 
possibilidade se dá a partir de 1º de janeiro de 2003. 

É vedado, a partir de 31 de julho de 2004, o crédito 
relativo a aluguel e contraprestação de arrendamento 
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mercantil de bens que já tenham integrado o 
patrimônio da pessoa jurídica. 

Dispositivos legais: inciso V, do art. 3º da Lei nº 
10.637, de 2002; art. 66 da IN SRF nº 247, de 2002 e 
art. 31 da Lei nº 10.865, de 2004. 

 

 

DOCUMENTO FORNECIDO EM CUMPRIMENTO À LEI DE ACESSO A 
INFORMAÇÃO. REGISTRE-SE QUE A PUBLICAÇÃO, NA IMPREN SA OFICIAL, 
DE ATO NORMATIVO SUPERVENIENTE MODIFICA AS CONCLUSÕ ES EM 
CONTRÁRIO CONSTANTES EM SOLUÇÕES DE CONSULTA OU EM SOLUÇÕES 
DE DIVERGÊNCIA, INDEPENDENTEMENTE DE COMUNICAÇÃO AO  
CONSULENTE (arts. 99 e 100 do Decreto nº 7.574, de 29 de setembro de 2011).

 

Relatório

1. A Interessada, pessoa jurídica de direito privado, tem como objeto social, em síntese, a 
exploração de industrialização própria ou sob encomenda de terceiros, a comercialização de 
produtos farmacêuticos, entre outros. 

2. Comenta que, em função dos altos custos de aquisição de certos bens e pela 
obsolescência que alguns destes apresentam, as empresas têm optado por contratos de 
arrendamento mercantil, o que as possibilita utilizarem sempre equipamentos novos e 
atualizados tecnologicamente. 

3. Informa que utiliza máquinas e equipamentos em contratos de arrendamento, por 
exemplo, um computador (servidor) responsável por todo o banco de dados da empresa, 
provendo acesso a todos os departamentos desta, desde o administrativo até o de vendas, 
produção, laboratório, etc. 

4. Cita o inciso V, do art. 3º das Leis nºs 10.637, de 2002 e 10.833, de 2003, que dispõem 
sobre as contraprestações de operações de arrendamento mercantil. Entende, a Interessada, que 
não há limite ao uso de créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e da Contribuição para o 
Financiamento da Seguridade Social (Cofins) sobre as contraprestações de arrendamento 
mercantil. 

5. Nesse sentido, menciona a Solução de Consulta nº 206, de 8 de julho de 2004 - 8ªRF. 

6. Isto posto, a Interessada pretende efetuar o aproveitamento de crédito das contribuições 
em tela, sobre as contraprestações de operações de arrendamento mercantil (leasing) de bens, 
como o servidor de dados. Indaga: 
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a) é correto o entendimento de que as contraprestações de arrendamento mercantil, de bens 
empregados em qualquer atividade da empresa, mais precisamente na administração e vendas, 
geram crédito da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins não-cumulativas? 

b) Estando correto o entendimento, pode a Interessada creditar-se dessas contribuições sobre os 
gastos a partir desse momento, bem como creditar-se extemporaneamente do que foi gasto com 
esses serviços, a partir de 1º de fevereiro de 2003, até a presente data? 

 

Fundamentos

7. Trata a presente consulta acerca da interpretação da legislação da Contribuição para o 
PIS/Pasep e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins), no regime 
de tributação não-cumulativo, previsto, respectivamente, pela Lei nº 10.637, de 30 de 
dezembro de 2002 e pela Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003, com as alterações 
posteriores. 

8. Na sistemática de apuração não-cumulativa da Contribuição para o PIS/Pasep e da 
Cofins, os contribuintes a ela sujeitos podem apurar crédito correspondente à aplicação das 
respectivas alíquotas - 1,65% (PIS/Pasep) e 7,6% (Cofins) - sobre determinados valores, para 
ser abatido do que for devido, num mesmo período, a título das referidas contribuições. 

9. Desta forma, como a utilização desse crédito resultará em redução da contribuição 
devida, equivalendo a uma renúncia de receita, deve-se obedecer ao comando do art. 111 da 
Lei nº. 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), que obriga à 
interpretação literal da legislação que trata dessa matéria, sendo vedada a extensão da norma a 
casos nela não previstos. 

10. A Interessada, cita o inciso V, do art. 3º das Leis nºs 10.637, de 2002 e 10.833, de 2003, 
que diz respeito às contraprestações de operações de arrendamento mercantil, conforme segue: 

Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá 
descontar créditos calculados em relação a: 

… 

V - valor das contraprestações de operações de arrendamento 
mercantil de pessoa jurídica, exceto de optante pelo Sistema Integrado 
de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das 
Empresas de Pequeno Porte - SIMPLES; (Redação dada pela Lei nº 
10.865, de 2004) 

… 

§ 1o Observado o disposto no § 15 deste artigo e no § 1o do art. 52 
desta Lei, o crédito será determinado mediante a aplicação da alíquota 
prevista no caput do art. 2o desta Lei sobre o valor: (Redação dada 
pela Lei nº 10.925, de 2004) (Vide Lei nº 10.925, de 2004) 
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… 

II - dos itens mencionados nos incisos III a V e IX do caput, incorridos 
no mês; 

… 

§ 3o O direito ao crédito aplica-se, exclusivamente, em relação: 
(negritou-se) 

 I - aos bens e serviços adquiridos de pessoa jurídica domiciliada no 
País; 

 II - aos custos e despesas incorridos, pagos ou creditados a pessoa 
jurídica domiciliada no País; 

 III - aos bens e serviços adquiridos e aos custos e despesas incorridos 
a partir do mês em que se iniciar a aplicação do disposto nesta Lei. 

11. Por sua vez, o art. 66 da Instrução Normativa SRF nº 247, de 2002, alterada pela IN 
SRF nº 358, de 9 de setembro de 2003. assim dispõe: 

Art. 66. A pessoa jurídica que apura o PIS/Pasep não-cumulativo com 
a alíquota prevista no art. 60 pode descontar créditos, determinados 
mediante a aplicação da mesma alíquota, sobre os valores: 

… 

II – das despesas e custos incorridos no mês, relativos: 

… 

d) a contraprestação de operações de arrendamento mercantil pagas a 
pessoa jurídica, exceto quando esta for optante pelo Simples; 
(Incluída pela IN SRF 358, de 09/09/2003) 

… 

§ 4º Aplicam-se as disposições: (Incluído pela IN SRF 358, de 
09/09/2003) 

… 

II - das alíneas "a" e "d" do inciso II do caput somente para despesas 
incorridas a partir de 1º de fevereiro de 2003. (Incluído pela IN SRF 
358, de 09/09/2003) (negritou-se) 

 

… 

Art. 67. O direito ao crédito de que trata o art. 66 aplica-se, 
exclusivamente, em relação: 

I – aos bens e serviços adquiridos de pessoa jurídica domiciliada no 
País; 
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II – aos custos e despesas incorridos, pagos ou creditados à pessoa 
jurídica domiciliada no País; e 

III – aos bens e serviços adquiridos e aos custos e despesas e encargos 
incorridos a partir de 1º de dezembro de 2002. 

Parágrafo único. Para efeito do disposto neste artigo, a pessoa jurídica 
deve contabilizar os bens adquiridos e os custos e despesas incorridos, 
pagos ou creditados a pessoas jurídicas domiciliadas no País, 
separadamente daqueles efetuados a pessoas jurídicas domiciliadas no 
exterior. 

12.  

  

Lei nº 10.833, de 2003 (Cofins): 

… 

Art. 93. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, 
produzindo efeitos, em relação: 

 I - aos arts. 1o a 15 e 25, a partir de 1o de fevereiro de 2004; 

… (negritou-se) 

13. Por sua vez, a Lei nº 10.865, de 30 de abril de 2004, trouxe as seguintes determinações: 

 “… 

Art. 31. É vedado, a partir do último dia do terceiro mês subseqüente 
ao da publicação desta Lei, o desconto de créditos apurados na forma 
do inciso III do § 1 o do art. 3o das Leis nos 10.637, de 30 de dezembro 
de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro de 2003, relativos à depreciação 
ou amortização de bens e direitos de ativos imobilizados adquiridos até 
30 de abril de 2004. 

… 

§ 3o É também vedado, a partir da data a que se refere o caput, o 
crédito relativo a aluguel e contraprestação de arrendamento 
mercantil de bens que já tenham integrado o patrimônio da pessoa 
jurídica. (negritou-se) 

…” 

 

Conclusão

14. Diante do exposto, conclui-se que: 
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a) é possível, para as empresas sujeitas à tributação não-cumulativa das contribuições em 
voga, descontar créditos calculados em relação ao valor das contraprestações de 
operações de arrendamento mercantil de pessoa jurídica, exceto de optante pelo Sistema 
Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das 
Empresas de Pequeno Porte - Simples, na forma da legislação pertinente. Tal 
possibilidade se dá a partir de 1º de janeiro de 2003 (PIS/Pasep) e 1º de fevereiro de 
2004 (Cofins); 

b) é vedado, a partir de 31 de julho de 2004, o crédito relativo a aluguel e contraprestação 
de arrendamento mercantil de bens que já tenham integrado o patrimônio da pessoa 
jurídica. 

 

Ordem de Intimação

Encaminhe-se o processo à Seção de Arrecadação e Cobrança – Sarac da DRF em 
XXX, para ciência à Interessada e envio de cópia à Seção de Fiscalização. 

Desta solução de consulta não cabe recurso nem pedido de reconsideração. Cabe, 
entretanto, recurso de divergência à Coordenação-Geral de Tributação (Cosit), no prazo de 30 
dias contados da ciência deste ato ou da publicação da solução que gerou a divergência, 
mediante prova de solução diversa relativa à mesma matéria e fundada em idêntica norma 
jurídica, sem efeito suspensivo. 

 

 

MIRZA MENDES REIS 
          Chefe Disit 

              Portaria SRRF01 nº 121, de 4/5/2007,  
              publicada no DOU de 9/5/2007. 


