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Este trabalho é uma cortesia da IOB Thomson em parceria com a Prosoft e Fenacon - 18/02/2004 

1-Assunto:  Cofins e Pis Não-Cumulativo 
 
P: Aquisição de café cru de produtor rural pessoa física dá direito a crédito de Pis e Cofins 
para venda nas seguintes operações: 
 

- Revenda para outra empresa comercial? 
- Revenda para indústria de torrefação e moagem de café?  
- Exportação direta para  o exterior? 

 
 
R: Os produtos in natura adquiridos de pessoa física residente no Brasil permitem creditamento em 
80% da alíquota da Cofins quando a venda for efetuada para pessoa jurídica domiciliada no País 
nos termos da Lei 10833/03.  
 
 
2-Assunto: Retenções  
 
P: Que tipo de serviço de manutenção atinge a retenção? Exemplos: recapagem de pneus, 
mão-de-obra em radiador e gravação de cartão de ponto. 
 
R: A retenção sobre os serviços de manutenção está descrita genericamente na legislação, não 
tendo sido regulamentada em ato posterior pela Receita Federal. Assim, qualquer manutenção 
estaria alcançada pela incidência.  
 
Com relação aos serviços mencionados, você deve se indagar se tais serviços seriam 
considerados como reparos ou consertos, caso em que não haveria a referida retenção, ou se são, 
realmente, um serviço de manutenção.    
 

 
3-Assunto: Aquisição de produtos 
 
P: Qualquer aquisição de produto e serviços, onde a pessoa jurídica seja tributada, terei 
direito a crédito, tanto na área administrativa quanto na área industrial? 

R: Somente as aquisições de bens adquiridos para revenda, ou de bens e serviços utilizados como 
insumo na fabricação ou prestação de serviços serão passíveis de dar direito a crédito. Assim, 
aquisições ligadas à área administrativa não darão direito a crédito, enquanto as aquisições da 
área industrial, se atendido o disposto no art. 3º da Lei 10833/03, terão o referido direito. 
 
 
4-Assunto: Limite de crédito para cheque especial 
 
P: Tendo em vista que o limite de crédito do cheque especial de pessoa jurídica, temos 
direito a crédito. Como poderei comprovar para adquirir o crédito? 
 
R: Com relação à comprovação das despesas com limite de cheque especial para fins de crédito, 
este será comprovado por meio de extratos bancários ou quaisquer outros documentos que 
contenham a indicação de que tais valores são referentes a despesas financeiras decorrentes do 
uso do limite mencionado. 
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Este trabalho é uma cortesia da IOB Thomson em parceria com a Prosoft e Fenacon - 18/02/2004 

 
5-Assunto: Substituição tributária para cerveja e refrigerante 
 
P: O regime de substituição tributária da Cofins e do Pis sobre cerveja e refrigerante entrará 
em vigor em qual data? A partir desta data, o estabelecimento atacadista destes produtos, 
quando realizar vendas, deixará de pagar Pis e Cofins? E sobre o estoque existente no dia 
que antecede a entrada em vigor da substituição tributária, terá de pagar Pis e Cofins 
quando da sua venda a varejistas e consumidores? 
 
R: O regime de substituição tributária da Cofins e do Pis, no caso das bebidas citadas, previsto no 
art. 49 da lei 10.833/03, entrará em vigor em 01/04/03, conforme dispõe o art.93, IV, da citada lei. A 
partir de então, conforme o ar. 50, I, os contribuintes atacadistas e varejistas dos produtos do 
art.49, terão alíquota zero em relação às referidas contribuições. Com relação ao estoque inicial, 
não haverá tributação nas vendas efetuadas a partir de 01/04. 
 
 
6-Assunto: Pis e Cofins para cigarros 
 
P: A empresa jurídica de comércio atacadista de cigarros está sujeita ao pagamento do Pis e 
da Cofins na venda a estabelecimentos atacadistas, varejistas e pessoa física? 
 
R:  Pela substituição tributária dos cigarros, o contribuinte varejista é substituído no recolhimento 
do Pis e da Cofins, podendo excluir da base de cálculo, as receitas decorrentes da venda de 
cigarros. 
 
Assim, se a venda for efetuada pelo comerciante atacadista,ao contribuinte varejista, haverá 
normalmente a tributação. Já na venda a pessoa física, a pessoa jurídica estará vendendo a 
varejo, e portanto, poderá excluir da base de cálculo o valor dessa receita. 
 
 
7-Assunto: Devolução de compras 
 
P: As devoluções de compras para revenda que geraram crédito de Pis e Cofins na entrada 
vão gerar débito no mês de emissão da referida nota fiscal de devolução? Se positivo, qual 
a fundamentação legal da matéria? 
 
R: A Lei 10833/03 prevê direito a crédito nas compras de mercadorias para revenda. Se houve 
devolução da referida venda, a operação não se concretizou de maneira perfeita, o que implica o 
estorno do crédito. Não existe uma previsão legal específica para o caso, mas resta tal 
interpretação, se analisarmos não só que a aquisição tem que ser para revenda ( e se o bem foi 
devolvido, a revenda automaticamente não se concretizou), como do princípio da não-
cumulatividade. 
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Este trabalho é uma cortesia da IOB Thomson em parceria com a Prosoft e Fenacon - 18/02/2004 

 
8-Assunto: Crédito sobre estoque de Pis e Cofins  
 
P: O valor do crédito apurado em estoque referente ao Pis e Cofins representa uma receita 
para a empresa que o creditou? Se for receita, estará sujeita à inclusão da própria base de 
cálculo do Pis e da Cofins? Como deverá ser feito o lançamento contábil deste crédito? 
 
R: Quanto a contabilização do crédito da Cofins, o lançamento mencionado está correto, assim 
teremos: 
 
D-Estoque ( AC) D-Cofins a Recuperar ( AC) C-Fornecedores/Cx/Bcos 
 
 
Assunto: Multa rescisória  
 
P: Uma empresa comercial que mantinha um contrato de compra e venda de mercadoria 
para recebimento futuro que rescinde este contrato com o fornecedor e paga-lhe uma multa 
rescisória por este ato, terá direito a creditar-se do Pis e da Cofins sobre o valor desta multa 
uma vez que o beneficiário dela pagou Pis e Cofins pelo registro da receita? 
 
R: As situações passíveis de creditamento pela pessoa jurídica são as previstas no art. 3º da Lei 
10.833/03. Neste, não se menciona a referida questão, relativa a multa pela rescisão de contratos. 
Dessa forma, não será permitido o crédito sobre tal despesa. 
 

 
9-Assunto: Bonificação de produtos  
 
P: Uma pessoa jurídica que recebe bonificação em produtos do fornecedor deverá adicionar 
o valor total desta nota fiscal na composição da base de cálculo do Pis e da Cofins? 
 
R: Se a bonificação não for referente a nenhuma aquisição anterior da empresa, será considerada 
receita tributável para Pis e Cofins. 
 
 
10-Assunto: Dúvidas sobre retenção  
 
P: As empresas que eu faço contabilidade, uma é de Transportes e Agenciamento de cargas 
aéreas e rodoviárias; e a outra é de armazenagem (as duas são Lucro Real). Diante disso 
pergunto: estas atividades estão enquadradas na Nova Cofins? Terei que fazer e sofrer 
retenção? 
 
R: As empresas de transportes em geral e armazenagem, se optantes pelo Lucro Real, estão 
sujeitas à Cofins não-cumulativa. Existe exceção somente quanto ao transporte coletivo de 
passageiros (lei 10833/03, art. 10, XII), o que, ao que parece, não é o caso. Com relação às 
retenções, o transporte de cargas e a de armazenagem, não serão alcançados, uma vez que não 
se encontram no disposto do art. 1º da IN 381/03, da SRF. No caso do agenciamento, se este se 
referir à mera intermediação, também não sofrerá a retenção. 
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Este trabalho é uma cortesia da IOB Thomson em parceria com a Prosoft e Fenacon - 18/02/2004 

 
 
 
 
 
11-Assunto: Retenção  
 
P:  Muitas empresas estão fazendo confusão com relação  à retenção, a Lei diz que os 
efeitos são a partir  de 01/02/04. Porém,  como o fato gerador da retenção é o pagamento, 
algumas empresas estão fazendo a retenção em notas fiscais que foram emitidas antes de 
01/02/04 e pagas posteriormente, outras somente farão a retenção em notas fiscais que 
forem emitidas a partir de 01/02/04. Diante disso, consultei um fiscal da Receita Federal, 
informalmente, e este me falou que a segunda opção é correta, mas ainda assim tenho 
dúvidas... 
 
R: A retenção de 4,65% prevista no art. 30 da Lei 10833/03 tem como fato gerador o pagamento. 
Assim, somente se aplica a pagamentos efetuados a partir de 01/02/04. Desta forma, ainda que a 
nota fiscal tenha sido emitida em janeiro, se o pagamento somente se der em fevereiro, haverá a 
retenção. No entanto, se o pagamento foi efetuado em janeiro, não há que se falar em retenção. 
 
 
12-Assunto: Alíquota 7,6%  
 
P: Sobre a Lei 10.833/03, estive recebendo vários encartes das empresas associadas do 
Consórcio onde trabalho para melhor entendimento sobre a lei e o que me consta a alíquota 
não é de 4,65%. Vocês poderiam, por favor, esclarecer? 
 
R: A alíquota de 4,65% somente se aplica para as hipóteses de retenção de CSLL, PIS e COFINS 
previstas no art. 30 da Lei 10833/03.  Com relação à não-cumulatividade da COFINS, a alíquota 
aplicável é de 7,6%. 
 
 
13-Assunto: Retenção  

P: Considerando que o fato gerador da retenção é o pagamento, há casos em que tivemos 
duas situações: 1) a nota fiscal foi emitida em janeiro, recebida e contabilizada em 
fevereiro/04;  2) as notas fiscais recebidas foram emitidas em 01.02.04, porém estas nfs já 
foram pagas através de adiantamento até 31.12.2003. Considerando nfs de prestação de 
serviços de construção civil, além da retenção do INSS de 11% sobre a mão-de-obra, deverei 
efetuar outras retenções de acordo com a Lei 10.833/03 em ambas situações?  
 
R: No caso da retenção relativa a nota fiscal emitida em janeiro, se esta foi recebida em fevereiro, 
se aplica a retenção, uma vez que o fato gerador é o pagamento.  Já com relação a nota fiscal 
emitida em fevereiro, e paga em dezembro, como o fato gerador é o pagamento, e este ocorreu em 
dezembro, antes da vigência da Lei 10833/03, neste caso não haverá a retenção. No caso de 
serviços de construção, não haverá a retenção, por não constar das previsões da Lei 10833/03, 
art. 30 e da IN 381/03, art. 1. 
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Este trabalho é uma cortesia da IOB Thomson em parceria com a Prosoft e Fenacon - 18/02/2004 

14-Assunto: Operadoras de plano de saúde  
 
P: As operadoras de plano de saúde estão sujeitas à retenção? Sabe-se que, de acordo com 
o artigo 30° e lista de serviços anexa (item 24), os hospitais, casas de saúde, bancos de 
sangue, etc, não estão sujeitas à retenção. Porém, não há menção clara com relação às 
operadoras de plano de saúde. Vocês poderiam, por favor, esclarecer? 
 
R: As operadoras dos planos de saúde, de maneira geral, intermedeiam serviços entre particulares 
e prestadores de serviços médicos. Dentro desta ótica, não haveria retenção. No entanto, quando 
a mesma possui serviço próprio de medicina, ainda que trabalhe com rede credenciada, estaria 
prestando serviço alcançado pela incidência. Lembramos, porém, que, uma vez que inexiste 
legislação que determine de forma clara tal instituto, recomendamos que se acompanhe a 
legislação com relação a eventual pronunciamento do fisco. 
 
 
15-Assunto: Retenção 
 
P: Somos uma Cooperativa de Produção (mista), onde contratamos serviços de terceiros 
como: 
- ASSISTÊNCIA TÉCNICA (Lucro Presumido); 
- CONSTRUÇÃO CIVIL (EPP); 
- CONSULTORIA; 
- REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS (ME); 
- ETC. 
Estamos obrigados a reter na fonte o PIS, COFINS E CSL? 
 
R: No caso da pessoa jurídica estar como exigibilidade da contribuição suspensa por força de ação 
judicial este deve informar tal situação a fonte pagadora para que esta (fonte pagadora) efetue a 
retenção individualizada da contribuição não amparada pela suspensão da exigibilidade. 
 
 
16-Assunto: Alíquotas 
 
P: Considerando a não-cumulatividade da COFINS, é correto uma empresa prestadora de 
serviços tributada pelo lucro real apresentar numa licitação propostas de preços, para 
contratação de mão-de-obra com as alíquotas de 1,65% e 7,6% para o PIS e a COFINS, 
respectivamente? 
 
R: Você até poderia considerar para a licitação os percentuais de 1,65% e 7,6% sobre o valor dos 
serviços, desde que não haja créditos a serem tomados. Se houver, esses percentuais serão 
reduzidos a um montante que só através de uma simulação é possível determinar. 
 
Assim, recomendamos uma análise do art. 3º da Lei 10833/03, a fim de se averiguar se a sua 
empresa possui algum crédito. Se não, fica correta a utilização acima. Se possuir, você deve fazer 
uma simulação da operação e verificar qual seria o custo efetivo de tais tributos. 
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Este trabalho é uma cortesia da IOB Thomson em parceria com a Prosoft e Fenacon - 18/02/2004 

17-Assunto: Fato gerador  
 
P: Quanto à retenção da alíquota 4,65%,  ela já estará valendo para notas fiscais com 
emissão do mês janeiro /2004 com fato gerador pagamento mês fevereiro /2004? 
 
R: Sim. Como o fato gerador previsto no art. 30 da Lei 10833/03 é o pagamento, se este for 
efetuado em fevereiro, ainda que a nota fiscal tenha sido emitida em meses anteriores, haverá a 
retenção. 
 
18-Assunto: Despesa com energia elétrica  
 
P: Despesa com energia elétrica, gasta no comércio varejista, pode ser deduzido na 
totalidade na apuração do PIS / COFINS? 
 
R: Sim, conforme dispõe o art. 3 º da Lei 10833/03, no seu inciso III. 
 
 
19-Assunto: Produtos monofásicos  
 
P: As vendas referentes aos produtos monofásicos são excluídas das receitas tributáveis? 
As compras destes poderão ser créditos com bens adquiridos para revenda (mercadorias)? 
 
R: Os produtos monofásicos estão na forma da não-cumulatividade. Assim, de acordo com o art. 
1º, parágrafo III, estes deverão ser excluídos da base de cálculo do Pis e da Cofins. Assim, 
também não gerarão direito ao crédito nas aquisições para revenda, conforme dispõe o art. 3º, 
inciso I do art. 3º. 
 
 
20-Assunto: Despesas com combustíveis 
 
 
P: Despesas com combustíveis nos veículos da empresa com o ramo de atividade de 
comércio atacadista e/ou varejista de produtos alimentícios, podem compor no cálculo da 
apuração do PIS e Cofins? 
 
R: Não, o direito ao creditamento é permitido quando o combustível é utilizado como insumo na 
produção ou na prestação de serviços. 
 
 
21-Assunto:  Retenções na fonte com vigência a partir de 01/01/2004 
 
P: Tenho dúvida quanto à responsabilidade pela retenção do PIS/Cofins/CSLL dos serviços 
tomados pela filial da empresa em que trabalho que fica em Belo Horizonte. Pelo que 
entendi, nó somos os responsáveis pelo recolhimento? 
 
R: Neste caso, recolhimento deve ser efetuado de forma centralizada pela matriz. 
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Este trabalho é uma cortesia da IOB Thomson em parceria com a Prosoft e Fenacon - 18/02/2004 

 
22-Assunto: Bancos  
 
 
P: Os bancos, de modo geral, não estão sujeitos ao regime disposto pela Lei 10833/03, isto 
é, eles devem estar em regime especial. Qual é o regime da contribuição social e do Pis a 
que estão sujeitos os estabelecimentos bancários, instituições de crédito? As factorings 
estão sujeitas a que regime?  
 
R: Os bancos, financeiras, arrendadoras mercantis e demais instituições integrantes do sistema 
financeiro nacional não estão sujeitas ao regime da não-cumulatividade do Pis e da Cofins, sendo 
assim estas recolhem a Cofins e o Pis de forma cumulativa a alíquota de 4% e 0,65%.  
 
Respectivamente, no que diz respeito às empresas de factoring, como estas não fazem parte do 
sistema financeiro nacional, o recolhimento é de forma não-cumulativa aplicando-se a alíquota de 
7,60% e 1,65% respectivamente para a Cofins e o Pis. 
 
 
23-Assunto: Retenção PIS/COFINS/CSLL  
 
P: Trabalho numa empresa de prestação de serviços, que repassa folha de pagamento e 
reembolso de despesas ao cliente. Nesses casos, deverei reter os 4,65% também? 
 
R: Em se tratando de serviços sujeitos à retenção, ainda que a título de reembolso, fica sujeita a 
retenção. 
 
 
24-Assunto: Juros de cheque especial 
 
P: Juros cobrados pelo uso do cheque especial, tarifas bancárias pela emissão de extrato 
de conta corrente, extrato via fax, manutenção da conta corrente são créditos a descontar?  
 
R: As despesas financeiras relacionadas a empréstimos e financiamento geram direito a crédito, 
assim os juros relativos ao cheque especial permitem creditamento, todavia as demais tarifas não 
permitem o direito ao crédito. 
 
 
25-Assunto: Saldo estoque  
 
P: Com o Pis não-cumulativo, a Cofins também poderá utilizar o saldo de estoque existente 
na empresa? Que período considerar: 31/01/2004, visto que a Lei começou a vigorar em 
01/02/04? Qual a alíquota a ser utilizada? Deverá ser compensada no período de doze 
meses? Poderá ser aplicada a alíquota sobre o estoque total? 
 
R: Sobre o estoque existente em 31/01/2004, a pessoa jurídica poderá se creditar aplicando 
alíquota de 3% sobre estes  aproveitando o credito em doze parcelas. 
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26-Assunto: Nota fiscal de prestador de serviços  
 
P:  Uma empresa presta serviço para minha companhia e emite uma nota fiscal com as 
seguintes características: emissão: 05/01/04 valor: 1.000,00 forma de pagamento: R$250,00 
15/01 R$ 250,00 25/01 R$ 250,00 05/02 R$ 250,00 15/02.  Como calcular a contribuição retida? 
 
R:  Neste caso, a retenção ocorrerá quando do pagamento de cada parcela a partir de fevereiro 
independentemente de você emitir notas em separado.  
 
 
27-Assunto: Retenção CSLL/PIS/COFINS - 4,65% 
 
P:  Os representantes comerciais com CNPJ são obrigados a fazer a retenção de 4,65% na 
nota fiscal? 
 
R: Os serviços de representação comercial não estão sujeitos a retenção na fonte das 
contribuições, porque a IN 381 relacionou apenas os serviços do artigo 647 do RIR 99 e os 
serviços de representação comercial são tratados no artigo 651. 
 
 
 
 
28-Assunto: Creditamento 
 
P:  O ramo é supermercados. A dúvida é a seguinte: pode-se aproveitar o crédito do Pis e da 
Cofins do combustível utilizado nos serviços de entrega de ranchos? 
  
R: Neste caso, não existe direito ao crédito, por tratar-se de uma despesa pós-venda que não 
compõe o custo do produto. 
 
 
29-Assunto: Não-cumulatividade 
 
 
P: No ramo de indústria de laticínios de produção de leite de caixinha, os fretes sobre 
compra de matéria-prima (leite) e fretes na operação de venda da mercadoria já 
industrializada (distribuição do produto acabado) estão sendo feitos por transportadoras 
pessoas jurídicas que prestam esse serviço para nossa indústria. A minha pergunta é se eu 
posso me creditar desses valores sobre esses fretes? 
 
R: O frete pago na aquisição de mercadoria quando pagos a pessoas jurídicas domiciliadas no 
Brasil geram direito ao creditamento. No caso do frete na venda, o direito ao crédito existe se a 
venda for na condição CIF. 
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30-Assunto: Declaração no corpo da nota fiscal de retenção 
 
 
P: Sou obrigado a destacar o valor de retenção na nota fiscal de prestação de serviços ou 
somente emito uma descrição ? 
 
R: A observação da retenção de 4,65%, não é uma obrigação. Tanto que inexiste previsão legal 
que a obrigue. Assim, a critério do prestador do serviço, pode-se fazer uma simples observação 
indicando tal retenção. 
 
 
31-Assunto: Crédito para combustíveis 
 
P: Poderemos tomar crédito dos combustíveis utilizados para uso próprio na locomoção de 
veículos da empresa? E para reembolso de combustíveis utilizados pelos funcionários no 
processo de fabricação do produto final? 
 
R:  O combustível que não seja usado na produção ou na prestação de serviços, não dará direito a 
crédito. Quanto ao combustível utilizado pelos funcionários no processo de fabricação, somente 
daria direito a crédito se, sem ele não for possível a fabricação. Assim, por exemplo, o combustível 
utilizado numa máquina do processo de produção daria direito a crédito, enquanto se fosse 
utilizado nos caminhões que transportam o produto acabado, não daria. 
 
 
32-Assunto: Retenção no transporte de cargas 
 
P: No transporte de cargas e passageiros dentro do território nacional devo efetuar as 
retenções para o Pis, Cofins e CSLL? Na instrução normativa 381/03 fala somente em 
transporte de valores. 
 
R: Não. O serviço de transporte de cargas não está sujeito a retenção de 4,65%, por falta de 
previsão legal que o alcance. 
 
33-Assunto: Representação comercial  
 
P: Serviços prestados por assessoria comercial, intermediação de negócios, entraria no 
artigo que nos fala sobre a retenção da COFINS/PIS/CSLL sobre serviços prestados? 
 
R: Sim. Os serviços prestados de assessoria constam do art. 647 do RIR/99, estando, portanto, 
sujeitos à retenção de 4,65%. 
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34-Assunto:  Crédito Pis/Cofins  
 
P: Somos uma empresa de hotel de turismo e o hóspede paga antecipadamente a 
hospedagem futura. O hotel emite a nota fiscal e emite venda através do cartão de crédito 
informado pelo hóspede. Após dois meses o hóspede solicita o cancelamento da reserva e 
o hotel devolve através do cartão de crédito a quantia cobrada. O hóspede não devolve a 
nota fiscal para cancelamento. Na contabilidade é registrada a despesa de devolução. Há 
amparo na Lei para o hotel creditar-se do PIS/COFINS referente a esta despesa de 
devolução?  
 
R: Não. A legislação do Pis e da Cofins, na situação mencionada, somente permitiria a exclusão da 
base de cálculo em relação às vendas canceladas ou devolução de vendas.  
 
 
 
35-Assunto: Crédito no lucro presumido  
 
P: Minha empresa é tributada pelo lucro real e adquire serviços que são utilizados como 
insumo de uma empresa tributada pelo lucro presumido. Qual o percentual que tenho direito 
a crédito 7,60% ou 3,00%? 
 
R: O crédito em relação a Cofins não-cumulativa, salvo no caso de abertura, será de 7,6%, ainda 
que a aquisição seja de pessoa jurídica optante pelo lucro presumido. 
 
 
 
36-Assunto: Categorias x  retenção na fonte  
 
P: Apesar de tomar ciência de todo o conteúdo referente a retenção na fonte de PIS, Cofins, 
e CSLL, gostaria de um esclarecimento: empresas de serviços jornalísticos, publicitários, 
consultoria farmacêutica e empresa de contabilidade de advocacia estão sujeitas a esse 
regime? Qual a forma de apuração? E o prazo de recolhimento? 
 
R: Os serviços de empresas de serviços jornalísticos e publicitários não estão sujeitos à retenção 
das contribuições na fonte, as demais atividades citadas (consultoria, contabilidade e advocacia) 
sofrem retenção na fonte. 
 
 
 
 
37-Assunto: Recolhimento monofásico da COFINS  
 
P: O que é recolhimento monofásico da COFINS? Quais casos são aplicáveis? 
 
 
R: O recolhimento monofásico é uma forma de tributação do Pis e da Cofins, no qual um único 
contribuinte, eleito pela legislação, recolhe uma alíquota maior das contribuições referidas, 
enquanto os demais contribuintes envolvidos na cadeia de produção, também eleitos pela 
legislação, terão alíquota zero de tais tributos, nas suas vendas. Este é o caso aplicável, por 
exemplo, para alguns medicamentos, cosméticos, veículos, peças, dentre outras situações. 
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38-Assunto: Venda de bens importados  
 
P: A base de cálculo da COFINS contém também a receita com a venda de bens 
importados? 
 
 
R: Sim. Como a base de cálculo da Cofins é a totalidade das receitas auferidas, 
independentemente de sua denominação ou classificação contábil, as receitas da venda de 
produtos importados, dentro do mercado nacional, também estariam contempladas. 
 
 
 
39-Assunto: Crédito de empresa exportadora 
 
P: Poderiam citar um exemplo prático de casos de crédito de empresa exportadora e seus 
respectivos lançamentos contábeis? Qual empresa que faz exportações é considerada 
"Empresa Exportadora" mesmo que não seja o objetivo de comerciais exportadoras? 
 
R: As empresas  fazem jus ao credito referente a aquisição de mercadoria que são exportadas, 
podendo aproveitar esses créditos para compensação que fizerem no mercado interno ou pedir 
restituição. 
  
Exemplo: mercadoria adquirida pela empresa Gama e Alves no mercado interno para posterior 
exportação pelo valor de R$ 45.000 
 
Assim temos R$ 45.000 X 7,6% = R$ 3420 (credito) 
Contabilização: D- Estoque  R$ 41580 D- Cofins a recuperar    R$ 3420 C-fornecedores  R$ 45000 
 
 
 
40-Assunto: Retenções 
 
P: Eu sou trabalho em uma prestação de serviço  de contabilidade e presto serviços para 
cartórios eu posso reter da nota fiscal 4.65% da contribuições, só que os cartórios não 
pagam estes tributos , no caso como devo fazer? 
 
R: Com relação à retenção no caso dos cartórios, estes não são considerados pessoas jurídicas, 
portanto não sofrerão a retenção. 
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41-Assunto: Retenções 
 
P: Empresa optante do lucro presumido presta serviços para uma empresa optante do 
simples federal. A empresa optante do simples federal deverá fazer a retenção do percentual 
de 4,65% quando for efetuar o pagamento dos serviços, uma vez que não haverá prejuízo 
para a mesma, e a prestadora de serviço(optante pelo lucro presumido poderá fazer as 
compensações)? 
 
R:  Uma  empresa inscrita no simples federal  quando estiver na condição de tomadora de serviços 
ou na condição inversa não efetua retenção das contribuições na fonte. 
 
 
 
42-Assunto: Pagamento antecipado  
 
P: Uma nota fiscal emitida em fevereiro /2004, cujo pagamento ocorreu em janeiro /2004 
deverá sofrer a retenção de 4,65%? Ou não deverá ser retido na nota fiscal os valores dos 
imposto, visto que o pagamento foi anterior a 01/02/2004? 
 
R: Neste caso, não é devida a retenção das contribuições tendo em vista que a fato gerador ocorre 
somente quando do pagamento e este ocorreu em janeiro e leia aplica-se para fatos geradores 
ocorridos a partir de Fevereiro. 
 
 
 
43-Assunto: Fato gerador  
 
P: Em relação ao fato gerador dos impostos com retenção na fonte, no caso de tomarmos 
um serviço em dezembro /2003 e o seu vencimento ocorrer em fevereiro /2004 teremos que 
efetuar o recolhimento (CSLL, PIS e COFINS)? 
 
R: O fato gerador das retenções na fonte das contribuições ocorre quando do pagamento, assim 
mesmo que o serviço tenha sido prestado em dezembro, mas o pagamento está sendo efetuado 
em fevereiro de 2004 é devida a retenção. 
 
 
44-Assunto: Crédito sobre energia elétrica  
 
P: Somos uma empresa de comércio exterior, onde a energia elétrica é consumida na parte 
administrativa (operacional, comercial, financeira), pergunta-se: podemos nos creditar do 
Pis e da Cofins? 
 
R: Neste caso, você poderá creditar-se do total da energia elétrica consumida nos 
estabelecimentos da pessoa jurídica, seja da área operacional ou administrativa. 
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45-Assunto: Dedução (CTA) para PIS e Cofins  
 
 
P: Minha empresa é de transportes de cargas aéreos e rodoviário, no transportes aéreo nós 
utilizamos as cias aéreas, Tam, Varig, Vasp, Gol etc, porque que não temos avião. Elas 
emitem Conhecimento Aéreo (CTA ) para nos cobrar e nós emitimos conhecimento (CTA) 
para cobrar de nossos clientes, os nossos (CTA's) eu lanço no livro de saída e os deles no 
livro de entrada e pago ICMS. A pergunta é a seguinte: eu posso usar estes CTA's destas 
cias para dedução do cálculo do PIS e Cofins, uma vez que a empresa é Lucro Real? 
 
R:  O valor pago para as empresas de transporte aéreo faz parte do custo do serviço prestado pela 
sua empresa, assim você tem direito ao creditamento. 
 
 
 
46-Assunto Retenção 
 
Determinada prefeitura contrata serviços de terceiros de uma empresa privada Lucro Real. 
Pergunta: A prefeitura (contratante) está obrigada a efetuar a retenção? Por quê?  
 
R: A prefeitura não fará a retenção de 4,65%, uma vez que nos arts. 30 e 31, menciona-se, tão 
somente a prestação de serviços de pessoas jurídicas de direito privado, a outras pessoas 
jurídicas de direito privado. Como a prefeitura é pessoa jurídica de Direito Público, dependerá de 
convênio a ser firmado, conforme art. 33, para fazer a retenção. 
 
 
47-Assunto: Código recolhimento  
 
P: No calendário da IOB para pagamento em 13/02/04 de PIS e Cofins aparecem novos 
códigos, por isso eu fiquei em dúvida: minha empresa é de transporte de cargas e não está 
sujeita a retenções, eu usava o código 2172 para a Cofins e 8109 para o Pis, mas agora tem 
códigos para Pis e Cofins (cumulativos) e ( não-cumulativos), qual devo utilizar? E a partir 
de quando, sendo que o recolhimento de 13/02/04 é referente ao faturamento de janeiro /04? 
 
R: Somente empresas tributadas pelo Lucro Real terão o Pis e a Cofins não-cumulativos. Assim, se 
a empresa for tributada pelo Lucro Presumido, continuará recolhendo para Pis e Cofins, os códigos 
8109 e 2172, respectivamente. No caso de empresas tributadas pelo Lucro Real, sujeitas a não-
cumulatividade, o código de recolhimento do Pis será o 6912. No caso da Cofins, no mês de 
janeiro o código será 2172 e a partir de fevereiro, 5856. 
 
 
 
48-Assunto: Crédito da Cofins  
 
P: Para efeito de crédito da Cofins, as compras para industrialização (matéria-prima) totais 
do mês poderão compor estes créditos? 
 
R: As compras de matérias-primas, por serem insumos do processo produtivo, desde que 
adquiridos de empresas domiciliadas no Brasil, darão direito a crédito de 7,6%. 
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49-Assunto: Retenção 4,65% indevida  
 
P: Como proceder quando um prestador de serviço destaca a retenção de 4,65 na NF sem 
que ela seja devida (por exemplo-representação comercial). Há a necessidade de substituir/ 
cancelar a NF, ou somente uma ressalva sobre a não obrigatoriedade basta? 
 
R: No caso em questão, uma simples ressalva seria suficiente, uma vez que o próprio destaque em 
nota fiscal não é obrigatório.  
 
 
 
50-Assunto: Dúvidas sobre retenção 
 
P:  A empresa em que trabalho (indústria agrícola e têxtil) contrata os serviços de 
assessoria de segurança no trabalho. Enquadra-se no art.1ºIN 381, no item "segurança"? 
 
Pode-se considerar como um serviço preventivo, quando o bem (veículo ou computador) 
estiver em plenas condições de uso. Independente de contrato, pode-se efetuar manutenção 
eventual, não é?  Minha dúvida quanto aos veículos é sobre os serviços de borracharia, 
alinhamento, balanceamento, manutenção de freio, etc.   
 
Quando em uma mesma nota fiscal conter manutenção e conserto, como proceder? Deve-se 
analisar separadamente os serviços prestados? 
 
R: Se o serviço prestado corresponde à assessoria, ainda que em segurança, está na IN 381/04, 
quando esta se refere aos serviços profissionais do art. 647 do RIR. Quanto aos serviços de 
manutenção, nestes se enquadram os serviços de revisão, alinhamento, bem como outros que não 
importem em conserto. Nesse caso, conserto está sendo usado no sentido de reparar algo que 
está quebrado, ou com algum defeito de funcionamento. Já no caso de uma nota fiscal conter os 
dois tipos de serviços, discriminados separadamente, sugerimos que a retenção seja efetuada 
especificamente em relação ao serviço alcançado. Caso não seja possível se determinar tal 
situação, faria-se a retenção pelo total. 
 
 
 
51-Assunto: Retenção PIS/COFINS/CSSL - órgãos públicos  
 
P: Os órgãos públicos, prefeituras, câmaras dos municípios, como pessoas jurídicas 
públicas, também deverão reter na fonte os 4.65 % e repassar para a Receita Federal, 
através de pagamento, tal qual as pessoas jurídicas de direito privado, enquanto não for 
celebrado o convênio com a União?  E para celebrar esses convênios, o que se faz 
necessário? 
 
R: Enquanto não houver o convênio previsto no art. 33, não haverá a retenção nos casos citados. 
A celebração de eventual convênio, neste caso, dependerá da conveniência e interesse da União. 
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52-Assunto: Retenções de pagamentos parcelados 
 
P: Se uma nota fiscal for emitida agora em fevereiro, para pagamento em 3 parcelas, sendo 
março, abril e maio. Como devo proceder no caso das retenções? Será retido o total já no 
pagamento da primeira parcela ou será retido o valor proporcional de cada parcela? 
 
R: A retenção deve ser efetuada em cada pagamento, mediante a aplicação do percentual de 
4,65% sobre este. 
 
 
 
53-Assunto: Crédito de contribuições  
 
P: No momento em que destacamos em nossa nota fiscal de serviço a retenção das 
contribuições (PIS,COFINS,CSLL), o nosso crédito fica condicionado ao recolhimento pelo 
tomador do serviço ou podemos nos creditar independentemente do recolhimento por parte 
do tomador do serviço?  
 
R: Na realidade o crédito fica condicionado à retenção. Assim, se o prestador sofrer a retenção, 
recebendo o líquido poderá efetuar a compensação do valor retido. Caso contrário, não haverá 
crédito a compensar. 
 
 
 
54-Assunto: Código da Receita 
 
P: Quais os códigos da receita que devemos adotar para preenchimento das guias de PIS e 
COFINS de uma empresa que a partir de janeiro /2004 mudou sua tributação para lucro real? 
 
R: Se a empresa está no Lucro, e sujeita à não-cumulatividade, o código do Pis será o 6912. Já 
com relação à Cofins, no mês de janeiro o código será 2172, e a partir de fevereiro ( vigência da 
Cofins não-cumulativa) o código será o 5856. 
 
 
 
55-Assunto: Processo de licitações  
 
P: Para processo de licitações de empresas prestadoras de serviço para hidrelétricas, 
haverá o recolhimento da Lei 10.833/03 para empresas que não estejam enquadradas no 
Simples? 
 
R: A Lei 10833/03 prevê duas retenções: uma a ser efetuada quando os envolvidos forem 
empresas privadas, nos seus arts. 30 e 31; e outra no caso de empresas relacionadas com a 
Administração Pública Federal, art. 34. Assim, seria necessário verificar estes dois artigos, para 
então, determinar em qual situação você se enquadraria. Se estiver dentre alguma destas duas 
situações, haverá a retenção. 
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56-Assunto: Darf sobre as retenções  
 
P: Trabalho numa contabilidade e recebemos um valor de honorário de R$ 550,00, que é o 
valor integral da nota. Eu posso pagar o darf de retenção por aqui? E o CNPJ, de que 
empresa eu uso neste darf? 
 
R: A fonte pagadora do rendimento deve providenciar a retenção e o recolhimento do DARF 
relativo à retenção de 4,65%, em seu CNPJ. Caso a mesma tenha esquecido de efetuar tal 
retenção, não pode a beneficiária do rendimento efetuá-la, por falta de previsão legal. 
 
 
57-Assunto: Armazenagem 
 
P: O serviço de armazenagem prestado por armazém geral está passível de retenção 
(CSLL,PIS,COFINS)? 
 
R: O serviço de armazenagem, por não constar do art. 30 da Lei 10833/03, nem do art. 647 do 
RIR, não se sujeita à referida retenção. 
 

--- FIM --- 
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