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ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO 

TRIBUTÁRIO  

As receitas auferidas por empresas de serviços de 
informática, decorrentes das atividades de 
desenvolvimento de software e o seu licenciamento 
ou cessão de direito de uso, bem como de análise, 
programação, instalação, configuração, assessoria, 
consultoria, suporte técnico e manutenção ou 
atualização de software, compreendidas ainda como 
softwares as páginas eletrônicas, submetem-se ao 
regime cumulativo da contribuição para o PIS/Pasep e 
da Cofins. 

Dispositivos Legais: Lei nº 10.833, de 2003, art. 10, 
XXV e art. 15, V; Lei nº 11.051, de 2004, art. 25. 

 

 

Relatório  

A consulente dirige-se a esta Superintendência Regional da Receita Federal do Brasil na 
1ª Região Fiscal para formular consulta sobre a interpretação (ou aplicação) da legislação de 
regência da Contribuição para os Programas de Integração Social (PIS) e de Formação do 
Patrimônio do Servidor Público (Pasep) e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade 
Social (Cofins).  

2. Informa que: 

2.1 Tem por objeto, entre diversos tipos de serviços, desenvolvimento e manutenção de 
sistemas de informação e WEB, administração e operação de rede de 
microcomputadores, administração e operação de banco de dados, gestão de 
documentos e tratamento de material bibliográfico, suporte técnico a usuários de rede 
corporativa, administração de software e hardware, segurança da informação, 
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treinamento, desenvolvimento de softwares, licenciamento de uso, instalação, 
manutenção e assistência tecnológica em informática de ponta, inclusive envolvendo 
soluções tecnológicas para clientes corporativos, tanto empresas privadas como órgãos 
governamentais; 

2.2 Vem adotando o regime de tributação com base no lucro real e, como a maioria dos 
seus contratos de prestação de serviços se dá com órgãos governamentais, sujeita-se à 
retenção de tributos na fonte, a teor do art. 64 da Lei nº 9.430/1996; 

2.3 De acordo com as Leis nºs 10.637/2002 e 10.833/2003, o PIS e a Cofins passaram a 
ser devidos sob dois sistemas diferenciados: o sistema cumulativo e o sistema não-
cumulativo, esse último direcionado às pessoas jurídicas tributadas com base no lucro 
real, como é a sua situação; 

2.4 Então, em face da introdução do sistema de não-cumulatividade, as suas atividades 
passaram a ficar sujeitas às seguintes alíquotas dessas contribuições: 

Contribuição Alíquota na retenção na 
fonte 

Alíquota na apuração 
efetiva 

PIS 0,65% 1,65% 

Cofins 3,00% 7,60% 

 

2.5 Na apuração efetiva mensal, sobre a contribuição devida haverá desconto de 
créditos e compensação do que for retido na fonte; 

2.6 A partir da edição da Lei nº 11.051, de 2004, foi inserida alteração ao art. 10 da Lei 
nº 10.833/2003 (aplicável à Cofins e estendido ao PIS), retornando determinadas 
receitas auferidas por empresas de informática ao sistema dito “cumulativo”. Reproduz 
o art. 10 e o inciso XXV desta Lei; 

2.7 No seio do segmento de informática as atividades de desenvolvimento sofrem 
dicotomia. A definição de desenvolvimento de software difere da definição de 
desenvolvimento de sistemas. Quando se utiliza a nomenclatura “sistemas” pressupõe o 
seguinte entendimento: 

Qualquer conjunto de elementos que funcionem em conjunto para a 
realização de uma tarefa específica. Por exemplo, o computador é um 
sistema de hardware, formado por um microprocessador e vários 
outros chips e circuitos, dispositivos de entrada/saída e periférico; o 
sistema operacional é um conjunto de programas e de arquivos de 
dados; o sistema de gerenciamento de bancos de dados é usado no 
processamento de tipos específicos de informação. 
(fonte:http:www.netpedia.com.br/MostraTermo.phpTermID=6544) 

2.8 Por outro lado, a definição usada para software revela tratar-se de (negritos do 
original) : 

Programas de computador; instruções que o computador é capaz de 
entender e executar. As duas categorias principais são os sistemas 
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operacionais (software básico), que controlam o funcionamento do 
computador, e os softwares aplicativos, como os processadores de 
textos, planilhas e bancos de dados que executam as tarefas pelas quais 
as pessoas usam os computadores. Duas outras categorias, que não se 
encaixam entre os softwares básicos nem entre os softwares 
aplicativos, embora contenham elementos de ambos, são os softwares 
de rede, que permitem a comunicação dos computadores entre si, e as 
linguagens, que fornecem aos programadores as ferramentas de que 
necessitam para escrever os programas. Além dessas categorias, que se 
baseiam no uso dos produtos, os softwares também podem ser 
classificados de acordo com a forma de distribuição. Aqui se incluem 
os chamados packaged softwares (softwares prontos), vendidos 
principalmente através de canais de varejo; os freewares e os 
softwares de domínio público, cujos programadores os fornecem sem 
custo; os sharewares, que são semelhantes aos freewares, mas 
costumam ser fornecidos mediante o acordo tácito de pagamento de 
uma quantia simbólica pelos usuários que gostarem do produto; e os 
vaporwares, - um nome aplicado aos produtos que nunca chegam a 
aparecer no mercado ou que só começam a ser vendidos muito depois 
da data prometida. Ver também application (aplicação): canned 
software (software enlatado): freeware; network software (software de 
rede); operating system (sistema operacional); shareware; system 
software (software básico); vaporware. Comparar com firmware; 
hardware; liverware. 
(fonte:http:www.netpedia.com.br/MostraTermo.phpTermID=6235) 

2.9 Quando se fala em desenvolvimento de sistemas faz-se alusão ao desenvolvimento 
de um conjunto de elementos informatizados produzidos a partir de ferramentas de 
linguagens de programação (softwares de linguagem) para atender demandas e 
necessidades específicas. Ao fazer referência a software o que temos são produtos de 
informática prontos, desenvolvidos para atender de forma genérica e abrangente 
necessidades de diversas pessoas e segmentos a exemplo dos processadores de textos, 
planilhas eletrônicas e bancos de dados, que executam as tarefas pelas quais as pessoas 
usam os computadores; 

2.10 Esses elementos, em sua grande maioria, são produtos sob os quais quem os 
adquire não tem poder de propriedade e para quem – consoante lei da propriedade 
intelectual – é fornecido, mediante pagamento, licença de uso ou cessão de direito de 
uso; 

2.11 No caso de sistemas o produto é desenvolvido de forma personalizada e possui 
destinação específica, não se caracterizando em elemento destinado à comercialização, 
ficando seu uso adstrito a quem o adquiriu, não restando a quem o desenvolveu nenhum 
direito de posse ou propriedade; 

2.12 Diante da modificação na legislação tributária, passou a adotar sistema misto de 
apuração do PIS e da Cofins, inserindo no sistema cumulativo as suas receitas que 
decorrem de forma direta das atividades de softwares sujeitos ao licenciamento ou 
cessão de direito de uso e mantendo no sitema não-cumulativo as demais receitas não 
compreendidas nessa atividade, inclusive o desenvolvimento de sistemas por se tratar 
de natureza distinta das atividades de desenvolvimento de software, tanto 
conceitual como na essência da destinação e finalidade do produto; (grifos do 
original) 
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2.13 Daí a implicação dos respectivos encargos tributários brutos, nos totais de 3,65% e 
9,25 % (assim entendidos, respectivamente: sistema de tributação cumulativa, onde: 
PIS = 0,65% + Cofins = 3%, totalizando 3,65% e sistema de tributação não-cumulativa, 
onde: PIS = 1,65% + Cofins = 7,60%, totalizando 9,25%); 

2.14 Considerando a nebulosidade da matéria para uma correta definição desses 
encargos tributários; considerando a alta competitividade que se instala nos certames 
licitatórios, com margens cada vez mais apertadas; considerando que a apresentação de 
planilhas de custos e formação de preços é uma exigência a ser cumprida em 
atendimento a IN/ARE nº 18/97; considerando a necessidade de julgamento pelas 
Comissões de Licitações das propostas de preços à luz do princípio basilar da isonomia, 
inclusive no que tange à matéria tributária, evidencia-se a importância da presente 
consulta, para fins de participação em licitações públicas, quando se exige dos 
contratantes parâmetros de composição de preços e de classificação dos concorrentes 
nesses certames; 

2.15 Vem se conduzindo da forma mais conservadora possível, interpretando o 
dispositivo legal acima mencionado pelo método literal ou gramatical de exegese, ou 
seja, considerando no sistema cumulativo de apuração do PIS e da Cofins (0,65% e 3%, 
respectivamente) tão-somente para as receitas decorrentes das atividades de 
softwares licenciados ou cedidos com direito de uso (produtos ditos de prateleira). 
As demais atividades, portanto, vem observando as alíquotas de 1,65% para o PIS e de 
7,6% para a Cofins; 

2.16 Esse posicionamento está sendo questionado por uma das entidades públicas com a 
qual celebrou contrato de prestação de serviços técnicos especializados aplicados à 
tecnologia e gestão da informação; 

2.17 O edital e o projeto básico que o acompanhou, e que deram origem ao contrato em 
foco, estabeleceu uma série de regramentos e de orientações a serem seguidas pelas 
empresas interessadas; 

2.18 A primeira delas que cumpre destacar, para a condução da presente consulta, versa 
sobre a minuciosa listagem de especificação das atividades objeto da licitação. 
Transcreve o teor dessa listagem; 

2.19 Outra dessas orientações – que tem direta correlação com a presente consulta – 
versava sobre a elaboração e composição da planilha de preços, tendo a Comissão de 
Licitação, à época, por intermédio do Esclarecimento            estabelecido o seguinte: 

Consulta: 

(…) 

c) Com referência a terceira planilha o que se percebe é que a Agência 
Contratante fixou regras que não refletem, em muitos itens, a previsão 
para cobertura de custos dos eventos. Por exemplo: 

(…) 

• Outros ainda poderiam ser considerados como a destinação de 
15% para cobertura de despesas administrativas e lucro, o 
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Cofins que por meio da MP 135 deverá ser elevado de 3% para 
7,60% 

Pergunta-se: 

A licitante deverá se restringir à estrutura de custos proposta pela 
Agência na terceira planilha ou deverá trabalhar com seus custos reais 
desconsiderando os elementos ali declarados? 

Resposta 06 

(…) 

Particularmente em relação à Cofins, deverá ser mantido, no cálculo 
dos tributos incidentes, o índice de 3%, para efeito de comparação das 
propostas. Na hipótese de tal alíquota ser elevada antes da 
contratação decorrente desta licitação, os tributos incidentes serão 
recalculados e devidamente ajustados no aludido instrumento 
contratual.(Negritos constam do original) 

2.20 Advindo a conclusão do certame licitatório a então Comissão de Licitação daquela 
Agência proferiu o resultado da licitação, tendo o devido zelo de abordar as questões da 
Cofins e do PIS, recomendando o enquadramento das alíquotas como se segue: 

17. É de ressaltar, por último, que todas as propostas consideraram a 
alíquota da Cofins de 3% (três por cento) e, no transcorrer do 
procedimento licitatório, a alíquota veio a ser majorada para 7,6% 
(sete inteiros e seis décimos por cento), conforme estabelece a Lei nº 
10.833, de 29/12/2003, em seu art. 2º. 

18. Nesse sentido, impõe-se a necessidade de ajustar os preços a serem 
contratados à nova alíquota, conforme item 6 do Esclarecimento      , 
prestado pela Comissão Especial de Licitação, em resposta ao 
questionamento de licitantes, a seguir transcrito, “verbis”: 

“Particularmente em relação à Cofins, deverá ser mantido, no 
cálculo dos tributos incidentes, o índice de 3%, para efeito de 
comparação das propostas. Na hipótese de tal alíquota ser 
elevada antes da contratação decorrente desta licitação, os 
tributos incidentes serão recalculados e devidamente ajustados 
no aludido instrumento contratual.” 

19. Partindo-se, das Planilhas de Custos e Formação de Preços por 
Perfil Profissional apresentadas pela                          (Anexos    a    ) e 
ajustando-se à nova alíquota da Cofins, na forma do demonstrativo de 
cálculo constante do item 20 seguinte, obtém-se o valor mensal de R$         
e anual de R$         , conforme planilhas integrantes dos Anexos          
desta Nota Técnica. 

(…) 

IV. DAS CONCLUSÕES 

21. Face ao exposto e ao contido no Processo nº                       submeto 
à apreciação do titular da Superintendência de Administração e 
Finanças – SAF proposta de aprovação do resultado de análise da 
Concorrência nº                , com vistas a subsidiar a Comissão Especial 
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da Licitação no julgamento do certame, com as seguintes 
recomendações: 

• Classificar a proposta da                                   . por ter 
alcançado a maior nota final de                                                                        
.                               de acordo com os itens                 do Edital: 

Para efeito de contratação da empresa vencedora desta licitação, 
sejam ajustados os preços mensais e anuais por ela propostos, de 
modo a incluir-se a variação da Cofins ocorrida após a sua cotação, 
de 3,0% para 7,6 %. Desse modo, os preços mensais ofertados pelo 
licitante                                         passariam de                                     
para                                 , enquanto o valor anual passaria de                                                         
para                                                      ), conforme planilhas constantes 
do Anexo XI da presente Nota Técnica . (Negritos constam do 
original) 

2.21 Portanto, a avença contratual veio a ser firmada pela Superintendência de 
Administração e Finanças, nos termos do julgamento proferido pela Comissão de 
Licitação, com o correto entendimento de que a tributação das atividades do contrato 
pela Cofins e pelo PIS, deve ser feita observando-se as alíquotas de 7,6% e 1,65%; 

2.22 Os serviços que vêm sendo prestados e executados no contrato para a Agência 
Contratante não decorrem de atividades de fornecimento de software e seu 
licenciamento ou cessão de direito de uso, que seja de sua propriedade; 

2.23 Tratam-se de sistemas de propriedade exclusiva da Agência Contratante e são por 
ela demandados para desenvolvimento e/ou manutenção de sistema específicos 
conforme estabeleceu o Edital e o seu projeto básico, e nos termos da minuta do 
contrato posteriormente firmado. Transcreve trechos do Edital de Concorrência, do 
Projeto Básico e da Minuta do Contrato; 

2.24 Os serviços prestados para a Agência Contratante não se inserem na exceção 
instituída pelo inciso XXV, do art. 10 da Lei nº 10.833/2003, devendo efetuar seus 
recolhimentos à ordem de 7,6% (sete inteiro e seis décimos percentuais) para a Cofins e 
de 1,65% (um inteiro de sessenta e cinco centésimos percentuais) para o PIS, 
totalizando assim um índice de 9,25% (nove inteiros e vinte e cinco centésimos de 
pontos percentuais); 

2.25 Instada pela Superintendência de Administração e Finanças que firmou a avença, a 
Procuradoria Federal da Agência emitiu Parecer em que manifesta entendimento de que 
(…) os serviços prestados pela Contratada                     ., de acordo com o Edital de 
Concorrência nº               , enquadram-se perfeitamente nas normas de legislação vigente da 
Cofins e do PIS que minoraram suas alíquotas para 3,00% e 0,65%, respectivamente, 
segundo os dispositivos legais das Leis nº 10.865/2004 e Lei nº 11.051/2004, que 
alteraram a Lei nº 10.833/2003; 

2.26 Em suma, o entendimento da Procuradoria Federal da Agência é de que a receita 
bruta originada da prestação de serviços, em todas as atividades constantes do contrato 
da Consulente com referido órgão, discriminadas no projeto básico apenso ao Edital de 
Concorrência nº                     sujeitam-se ao regime cumulativo da Cofins e do PIS; 

3. Isto posto, requer, considerando que: 
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 3.1 A prestação de serviços técnicos especializados aplicados à tecnologia e gestão 
da informação, se dá mediante a execução de projetos e atividades específicas 
abrangendo as áreas de (negritos constam do original): 

• desenvolvimento e manutenção de sistemas de informação e WEB; 

• administração e operação de rede de microcomputadores; 

• administração e operação de banco de dados; 

• gestão de documentos e tratamento de material bibliográfico; 

• suporte técnico aos usuários da rede corporativa; administração de 
software e hardware; 

• segurança da informação, etc. 

3.2 As atividades acima – previamente definidas pelo Órgão contratante – são 
demandadas e executadas fora do ambiente das atividades de fornecimento de 
software e seu licenciamento ou cessão de direito de uso. (negritos constam do 
original) 

3.3 Enquadrada sob o regime de lucro real, no sistema cumulativo da Cofins e do PIS, 
seja informada acerca das alíquotas devidas para cada uma das atividades relacionadas 
na consulta. 

4. Por fim, relaciona diversas áreas e serviços e solicita as alíquotas aplicadas para cálculo 
do PIS/Pasep e da Cofins quando o serviço for executado nas instalações do contratante e nas 
instalações do contratado. 

Fundamentos  

5. Preliminarmente, cabe ressaltar que a legislação atinente à sistemática de cobrança não-
cumulativa das contribuições sociais se utiliza dos critérios subjetivo e objetivo para definir as 
pessoas jurídicas e as receitas que se submetem às normas do regime cumulativo expressas na 
Lei nº 9.718, de 27 de novembro de 1998.  

6. No critério subjetivo, determinadas pessoas jurídicas, como aquelas elencadas no 
art. 10, I a VI, da Lei nº 10.833, de 2003, são excluídas da sistemática não-cumulativa, de sorte 
que todas as receitas auferidas devem ser oferecidas à tributação cumulativa (alíquota de 3%, 
para a Cofins e 0,65% para o PIS). Já no critério objetivo, apenas algumas receitas, a exemplo 
das constantes do art. 10 da Lei nº 10.833, 2003, permanecem sujeitas à sistemática 
cumulativa, de modo que a pessoa jurídica pode sujeitar-se à incidência não-cumulativa 
(alíquotas de 7,6%, para a Cofins e 1.65% para o PIS) das contribuições sociais em relação 
apenas à parte de suas receitas, ou seja, poderá ter de conviver com os regimes cumulativo e 
não-cumulativo. Dispõe a Lei nº 10.833, de 2003: 

 Art. 10. Permanecem sujeitas às normas da legislação da COFINS, 
vigentes anteriormente a esta Lei, não se lhes aplicando as disposições 
dos arts. 1º a 8º: 
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I - as pessoas jurídicas 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 jurídicas tributadas pelo imposto de renda com base no 
lucro presumido ou arbitrado; 

III - as pessoas jurídicas optantes pelo SIMPLES; 

IV - as pessoas jurídicas imunes a impostos; 

V - os órgãos públicos, as autarquias e fundações públicas federais, 
estaduais e municipais, e as fundações cuja criação tenha sido 
autorizada por lei, referidas no art. 61 do Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias da Constituição; 

 VI - sociedades cooperativas, exceto as de produção agropecuária, 
sem prejuízo das deduções de que trata o art. 15 da Medida Provisória 
nº 2.158-35, de 24 de agosto de 2001, e o art. 17 da Lei nº 10.684, de 
30 de maio de 2003, não lhes aplicando as disposições 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; (Redação dada pela Lei nº 
10.865, de 2004) 

(...) 

XI - as receitas relativas a contratos firmados anteriormente a 31 de 
outubro de 2003: 

(...) 

 b) com prazo superior a 1 (um) ano, de construção por empreitada ou 
de fornecimento, a preço predeterminado, de bens ou serviços; 

 c) de construção por empreitada ou de fornecimento, a preço 
predeterminado, de bens ou serviços contratados com pessoa jurídica 
de direito público, empresa pública, sociedade de economia mista ou 
suas subsidiárias, bem como os contratos posteriormente firmados 
decorrentes de propostas apresentadas, em processo licitatório, até 
aquela data; 

(...) 

XXV - as receitas auferidas por empresas de serviços de informática, 
decorrentes das atividades de desenvolvimento de software e o seu 
licenciamento ou cessão de direito de uso, bem como de análise, 
programação, instalação, configuração, assessoria, consultoria, 
suporte técnico e manutenção ou atualização de software, 
compreendidas ainda como softwares as páginas eletrônicas. (Incluído 
pela Lei nº 11.051, de 2004) 

(...) 

 7. Os §§ 7º e 8º do art. 3º da Lei nº 10.833, de 2003, bem expressam a possibilidade de as 
pessoas jurídicas serem submetidas, segundo a natureza de suas receitas, simultaneamente à 
sistemática cumulativa e não-cumulativa de cobrança das contribuições sociais, 
independentemente de haver preponderância de determinada receita, a saber: 
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Art. 3º Do valor apurado na forma do art. 2º a pessoa jurídica poderá 
descontar créditos calculados em relação a: 

(...)  

§ 7º Na hipótese de a pessoa jurídica sujeitar-se à incidência não-
cumulativa da COFINS, em relação apenas à parte de suas receitas, o 
crédito será apurado, exclusivamente, em relação aos custos, despesas 
e encargos vinculados a essas receitas. 

(...) 

§ 8o Observadas as normas a serem editadas pela Secretaria da 
Receita Federal, no caso de custos, despesas e encargos vinculados às 
receitas referidas no § 7o e àquelas submetidas ao regime de incidência 
cumulativa dessa contribuição, o crédito será determinado, a critério 
da pessoa jurídica, pelo método de: 

 I - apropriação direta, inclusive em relação aos custos, por meio de 
sistema de contabilidade de custos integrada e coordenada com a 
escrituração; ou 

 II - rateio proporcional, aplicando-se aos custos, despesas e encargos 
comuns a relação percentual existente entre a receita bruta sujeita à 
incidência não-cumulativa e a receita bruta total, auferidas em cada 
mês. 

8. Observe-se que na hipótese de a pessoa jurídica sujeitar-se à incidência da Cofins não-
cumulativa em relação apenas à parte de suas receitas, essas devem ser segregadas, como 
também os créditos vinculados ao regime não-cumulativo, já que no regime cumulativo não há 
que se falar em créditos, segundo preceitua o § 8º do art. 3º acima transcrito. 

9. Convém ainda acrescentar que a consulente, como por ela informado e pela consulta 
aos dados do CNPJ, apura o imposto sobre a renda pela sistemática do lucro real. Sendo assim, 
salvo as exceções expressamente estabelecidas em lei, está sujeita à apuração da contribuição 
para o PIS/ Pasep e Cofins na forma não-cumulativa. Eventuais receitas por ela auferidas que 
se enquadrem em exceção a essa regra, inclusive no caso do art. 10, incisos XI e XXV, 
permanecendo sujeitas ao cálculo pela sistemática cumulativa, colocam-na no regime de 
apuração misto das contribuições, e, por conseguinte, obrigam-na à observância do disposto no 
art. 3º, parágrafos 7º, 8º e 9º, da Lei nº 10.833, de 2003, e art. 3º, parágrafos 7º, 8º e 9º da Lei nº 
10.637, de 2002. 

10. Por outro lado, esclareça-se à consulente que o processo de consulta não tem o escopo 
de examinar situação de fato, mas de responder a indagação sobre interpretação da legislação 
tributária. Assim, no presente caso, não cabe, no processo de consulta, declarar que as receitas 
da interessada se acham de fato compreendidas no inciso XXV do art. 10 da Lei nº 10.833, de 
2003.  

11. Cumpre à consulente a responsabilidade de identificar se as receitas por ela auferidas 
estão efetivamente compreendidas no citado dispositivo legal e, portanto, se acham tributadas 
segundo o regime da cumulatividade das contribuições.  
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12. É de se ressaltar, também, que as conclusões ora exaradas aplicam-se, por força da Lei 
nº 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e do art. 15, inciso V, da Lei nº 10.833, de 2003, à 
Contribuição para o PIS/Pasep. 

13. Por fim, pode a consulente verificar se o contrato citado na presente consulta enquadra-
se na alínea “c”, XI, art. 10, da Lei nº 10.833, de 2003, que estabelece a permanência no regime 
cumulativo das contribuições para as receitas relativas a contratos firmados anteriormente a 31 
de outubro de 2003 de construção por empreitada ou de fornecimento, a preço predeterminado, 
de bens ou serviços contratados com pessoa jurídica de direito público, empresa pública, 
sociedade de economia mista ou suas subsidiárias, bem como os contratos posteriormente 
firmados decorrentes de propostas apresentadas, em processo licitatório, até aquela data. 

Conclusão  

14. Do exposto, conclui-se que: 

13.1 O processo de consulta não tem por finalidade examinar situação de fato, mas 
responder a indagação sobre interpretação da legislação tributária. Assim, não cabe, 
nesse processo, declarar que as receitas da consulente se acham de fato compreendidas 
no inciso XXV do art. 10 da Lei nº 10.833, de 2003. 

13.2 A responsabilidade de identificar se as receitas por ela auferidas estão efetivamente 
compreendidas no citado dispositivo legal e, portanto, se acham tributadas segundo o 
regime da cumulatividade das contribuições, cabe à consulente. 

13.3 As receitas auferidas por empresas de serviços de informática, decorrentes das 
atividades de desenvolvimento de software e o seu licenciamento ou cessão de direito 
de uso, bem como de análise, programação, instalação, configuração, assessoria, 
consultoria, suporte técnico e manutenção ou atualização de software, compreendidas 
ainda como softwares as páginas eletrônicas, conjuntamente com outras receitas não 
excluídas expressamente por lei da sistemática não-cumulativa, submetem-se ao regime 
cumulativo das contribuições sociais do PIS e da Cofins. 

Ordem de Intimação  

15. Na forma do disposto no art. 48 da Lei nº 9.430, de 1996, os processos administrativos 
de consulta serão solucionados em instância única, não comportando, assim, a presente solução 
recurso voluntário ou de ofício nem pedido de reconsideração. Excepcionalmente, se a 
interessada vier a tomar conhecimento de outra solução de consulta, divergente desta, relativa à 
mesma matéria e fundada em idêntica norma jurídica, caberá recurso especial, sem efeito 
suspensivo, para a Coordenação-Geral de Tributação (Cosit), em Brasília (DF), em 
conformidade com o art. 16 da IN RFB nº 740, de 2 de maio de 2007.  

16. O prazo para interposição do recurso é de trinta dias, contado da ciência desta solução, 
ou da solução divergente, se publicada posteriormente à ciência desta, competindo ao 
interessado comprovar a existência das soluções divergentes sobre idênticas situações, 
mediante juntada das correspondentes publicações. 
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Encaminhe-se à                             para que dê ciência à consulente e envie cópia à 
fiscalização. 

  
 
 
 

MIRZA MENDES REIS 
Chefe Disit 

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

 


