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IInntteerreessssaaddoo        
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ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO 

DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS 

PIS-IMPORTAÇÃO. ARRENDAMENTO 
MERCANTIL. ALÍQUOTA. REDUÇÃO A ZERO. 

A previsão de alíquota zero para a Cofins-Importação 
que incide sobre o valor referente a contraprestações 
de arrendamento mercantil de equipamentos 
utilizados na atividade da empresa não abrange a 
importação desses equipamentos. 

Dispositivos legais: Lei nº 10.865/2004, arts. 3º, 
caput, e 8º, § 14. 

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP 

COFINS-IMPORTAÇÃO. ARRENDAMENTO 
MERCANTIL. ALÍQUOTA. REDUÇÃO A ZERO. 

A previsão de alíquota zero para o PIS-Importação 
que incide sobre o valor referente a contraprestações 
de arrendamento mercantil de equipamentos 
utilizados na atividade da empresa não abrange a 
importação desses equipamentos. 

Dispositivos legais: Lei nº 10.865/2004, arts. 3º, 
caput, e 8º, § 14. 

 
DOCUMENTO FORNECIDO EM CUMPRIMENTO À LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO. 
REGISTRE-SE QUE A PUBLICAÇÃO, NA IMPRENSA OFICIAL, DE ATO NORMATIVO 
SUPERVENIENTE MODIFICA AS CONCLUSÕES EM CONTRÁRIO C ONSTANTES EM 
SOLUÇÕES DE CONSULTA OU EM SOLUÇÕES DE DIVERGÊNCIA,  
INDEPENDENTEMENTE DE COMUNICAÇÃO AO CONSULENTE (art s. 99 e 100 do Decreto 
nº 7.574, de 29 de setembro de 2011). 
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Relatório  

  A pessoa jurídica acima identificada, que se dedica à prestação de diagnósticos 
por imagem na área médica, pretende adquirir no exterior, por meio de arrendamento mercantil 
(leasing), equipamentos utilizados em suas atividades. 

2.  Isto posto, ela indaga se estão reduzidas a 0% (zero por cento) as alíquotas do 
PIS-Importação e da Cofins-Importação incidentes na entrada de bens estrangeiros no território 
nacional. 

Fundamentos  

3.  A incidência do PIS-Importação e da Cofins-Importação está prevista na Lei nº 
10.865, de 30 de abril de 2004, que determina: 

Art. 3º O fato gerador [dessas contribuições] será: 

I - a entrada de bens estrangeiros no território nacional; ou 

II - o pagamento, o crédito, a entrega, o emprego ou a remessa de 
valores a residentes ou domiciliados no exterior como contraprestação 
por serviço prestado. 

(..........) 

Art. 8º (.........) 

(..........) 

§ 14. Ficam reduzidas a 0 (zero) as alíquotas das contribuições 
incidentes sobre o valor pago, creditado, entregue, empregado ou 
remetido à pessoa física ou jurídica residente ou domiciliada no 
exterior, referente a aluguéis e contraprestações de arrendamento 
mercantil de máquinas e equipamentos, embarcações e aeronaves 
utilizados na atividade da empresa. [Incluído pela Lei nº 
10.925/2004]” 

4.  Ao examinar-se os dispositivos legais transcritos, percebe-se que o PIS-
Importação e a Cofins-Importação possuem duas hipóteses de incidência distintas, que ocorrem 
(i) no momento da entrada de bens estrangeiros no território nacional ou (ii) no momento do 
pagamento, do crédito, da entrega, do emprego ou da remessa de valores a residentes ou 
domiciliados no exterior como contraprestação por serviço prestado. 

5.  Para evitar que, nas operações de arrendamento mercantil de equipamentos 
utilizados na atividade da empresa, o sujeito passivo das contribuições em questão seja onerado 
duas vezes (uma na importação e outra no pagamento do leasing), a lei reduz a zero as 
alíquotas das contribuições incidentes sobre o pagamento do leasing. Mas tal redução aplica-se 
apenas ao pagamento, e não à importação. 
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Conclusão  

6.  Em face do exposto, respondo à consulente que a previsão de alíquotas zero para 
o PIS-Importação e a Cofins-Importação, existente na Lei nº 10.865/2004, art. 8º, § 14, não se 
aplica à entrada de bens estrangeiros no território nacional. 

Ordem de Intimação  

7.  Dê-se ciência desta Solução de Consulta. 

8.  [...] 

9.  De acordo com o disposto no art. 48 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 
1996, os processos administrativos de consulta são solucionados em instância única, não 
comportando assim a presente Solução recurso de ofício ou voluntário. Excepcionalmente, se a 
interessada vier a tomar conhecimento de outra solução, divergente desta, aplicada à mesma 
matéria e fundada em idêntica norma jurídica, poderá interpor recurso especial, sem efeito 
suspensivo, para a Coordenação-Geral de Tributação - Cosit, na forma da IN RFB nº 740/2007, 
art. 16. 

Belo Horizonte, 04 de dezembro de 2007. 

 

SANDRO LUIZ DE AGUILAR 
Chefe da Disit/SRRF06 

Competência delegada pela Portaria SRRF nº 632/2007 (DOU de 14/08/2007). 
 
 

 


