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Solução de C onsulta C OSIT nº 80, de 21.06.2021 - DOU de 25.06.2021

Nota: Ver A cór dão na Ínt egr a .
Assunto: Contr ibuição par a o Financiamento da S egur idade S ocial - Cofins
CRÉDIT O PRES UMIDO. S ET OR AGROPECUÁRIO. AQUIS IÇÃO DE BOI VIVO. CARNE
BOVINA.
A aquisição de boi vivo (classificado na posição 01.02 da NCM) utilizado como
insumo na pr odução dos pr odutos citados no ar t . 37 da Lei nº 12.058, de 2009 ,
está suj eita apenas ao micr or r egime de cobr ança da Cofins instituído pelos ar t igos
32 a 37 da Lei nº 12.058, de 2009 , não se aplicando o micr or r egime
estabelecido pelos ar t s. 8º , 9º e 15 da Lei nº 10.925, de 2004 .
Difer entemente, a aquisição de boi vivo (classificado na posição 01.02 da NCM)
utilizado como insumo na pr odução de pr odutos diver sos dos citados no ar t . 37 da
Lei nº 12.058, de 2009 , e mencionados no caput do ar t . 8º da Lei nº 10.925,
de 2004 , per manece suj eita apenas ao micr or r egime de cobr ança da Cofins
instituído pelos ar t s. 8º , 9º e 15 da Lei nº 10.925, de 2004 , não se aplicando
o micr or r egime estabelecido pelos ar t s. 32 a 37 da Lei nº 12.058, de 2009 .
Não dá dir eito aos cr éditos básicos da Cofins, de que tr ata o ar t . 3º da Lei nº
10.833, de 2003 , a aquisição de insumos não suj eitos ao pagamento da
contr ibuição.
Estando suspenso o pagamento da contr ibuição nas vendas de animais vivos da
espécie bovina (NCM 01.02), r ealizadas por pessoas j ur ídicas, inclusive
cooper ativas, par a pessoas j ur ídicas que pr oduzam mer cador ias classificadas nos
códigos 02.01, 02.02, 02.04, 0206.10.00, 0206.20, 0206.21, 0206.29, 0206.80.00,
0210.20.00, 0506.90.00, 0510.00.10 e 1502.00.1 da NCM, não haver á, nesta
hipótese, dir eito ao aludido cr édito nas aquisições pelos fr igor íficos de gado vivo
advindos de pessoas j ur ídicas domiciliadas no país.
É vedada a apur ação do cr édito pr esumido da Cofins estabelecido pelo caput do ar t .
34 da Lei nº 12.058, de 2009 , a qualquer pessoa j ur ídica que utiliza como
matér iapr ima qualquer dos pr odutos classificados nas posições 01.02, 01.04, 02.01,
02.02 e 02.04 da NCM, independente da etapa de pr odução de alimentos der ivados
de car ne bovina, ovina ou capr ina em que situada a pessoa j ur ídica.
Par a usufr uir do dir eito ao cr édito pr esumido da Cofins contemplado no ar t . 33 da
Lei nº 12.058, de 2009 , cor r espondente a 50% (cinquenta por cento) da alíquota
pr evista no caput do ar t . 2º da Lei nº 10.833, de 29 de dezembr o de 2003 , é
necessár io que a pessoa j ur ídica adquir a, de pessoas físicas, de cooper ados pessoas
físicas, de pessoa j ur ídica que exer cer atividade agr opecuár ia ou cooper ativa de
pr odução agr opecuár ia, animais vivos da espécie bovina (posição 01.02 da NCM)

ou da espécie ovina e capr ina (posição 01.04 da NCM), sem a incidência ou com a
suspensão da Cofins, e que, a par tir desta matér ia -pr ima, pr oduza e expor te,
inclusive por meio de empr esa comer cial expor tador a, as mer cador ias classificadas
nos código 02.01, 02.02, 02.04, 0206.10.00, 0206.20, 0206.21, 0206.29,
0206.80.00, 0210.20.00, 0506.90.00, 0510.00.10 e 1502.00.1 da NCM. Não estando
o subpr oduto cour o de animais da espécie bovina, classificado no Capítulo 41 da
NCM/T IPI, incluído entr e as mer cad or ias listadas de for ma exaustiva no caput
do ar t . 33 da Lei nº 12.058, de 2009 , a pr odução e expor tação dessa mer cador ia
não dar á dir eito ao cr édito pr esumido em comento à pessoa j ur ídica adquir ente de
animal vivo da espécie bovina.
S OLUÇÃO DE CONS ULT A PARCIALMENT E VINCULADA À S OLUÇÃO DE CONS ULT A
COS IT Nº 309, DE 14 DE JUNHO DE 2017, PUBLICADA NO DOU DE 22 DE JUNHO
DE 2017, E À S OLUÇÃO DE CONS ULT A COS IT Nº 46, DE 17 DE JANEIRO DE 2017,
PUBLICADA NO DOU DE 20 DE JANEIRO DE 2017.
Dispositivos Legais: Lei nº 10.295, de 2004, ar ts. 8º, 9º e 15; Lei nº 12.058, de
2009 , ar ts. 32 a 37; Lei nº 10.833, de 2003, ar t . 3º .
AS S UNT O: CONT RIBUIÇÃO PARA O PIS /PAS EP
CRÉDIT O PRES UMIDO. S ET OR AGROPECUÁRIO. AQUIS IÇÃO DE BOI VIVO. CARNE
BOVINA
A aquisição de boi vivo (classificado na posição 01.02 da NCM) utilizado como
insumo na pr odução dos pr odutos citados no ar t . 37 da Lei nº 12.058, de 2009 ,
está suj eita apenas ao micr or r egime de cobr ança da Contr ibuição par a o PIS /Pasep
instituído pelos ar tigos 32 a 37 da Lei nº 12.058, de 2009 , não se aplicando o
micr or r egime estabelecido pelos ar ts. 8º, 9º e 15 da Lei nº 10.925, de 2004 .
Difer entemente, a aquisição de boi vivo (classificado na posição 01.02 da NCM)
utilizado como insumo na pr odução de pr odutos diver sos dos citados no ar t . 37 da
Lei nº 12.058, de 2009 , e mencionados no cap ut do ar t . 8º da Lei nº 10.925,
de 2004 , per manece suj e ita apenas ao micr or r egime de cobr ança da Contr ibuição
par a o PIS /Pasep instituído pelos ar ts. 8º, 9º e 15 da Lei nº 10.925, de 2004 ,
não se aplicando o micr or r egime estabelecido pelos ar t s. 32 a 37 da Lei nº
12.058, de 2009 .
Não dá dir eito aos cr éditos básicos da Contr ibuição par a o PIS /Pasep, de que tr ata
o ar t . 3º da Lei nº 10.637, de 2002 , a aquisição de insumos não suj eitos ao
pagamento da contr ibuição. Estando suspenso o pagamento da contr ibuição nas
vendas de animais vivos da e spécie bovina (NCM 01.02), r ealizadas por pessoas
j ur ídicas, inclusive cooper ativas, par a pessoas j ur ídicas que pr oduzam mer cador ias
classificadas nos códigos 02.01, 02.02, 02.04, 0206.10.00, 0206.20, 0206.21,
0206.29, 0206.80.00, 0210.20.00, 0506.90.00, 0 510.00.10 e 1502.00.1 da NCM,
não haver á, nesta hipótese, dir eito ao aludido cr édito nas aquisições pelos
fr igor íficos de gado vivo advindos de pessoas j ur ídicas domiciliadas no país.
É vedada a apur ação do cr édito pr esumido da Contr ibuição par a o PIS /Pasep
estabelecido pelo caput do ar t . 34 da Lei nº 12.058, de 2009 , a qualquer pessoa
j ur ídica que utiliza como matér ia - pr ima qualquer dos pr odutos classificados nas
posições 01.02, 01.04, 02.01, 02.02 e 02.04 da NCM, independente da etapa de
pr odução de alimentos der ivados de car ne bovina, ovina ou capr ina em que situada
a pessoa j ur ídica.
Par a usufr uir do dir eito ao cr édito pr esumido da Contr ibuição par a o PIS /Pasep
contemplado no ar t . 33 da Lei nº 12.058, de 2009 , cor r espondente a 50%
(cinquenta por cento) da alíquota pr evista no caput do ar t . 2º da Lei nº 10.637,

de 2002 , é necessár io que a pessoa j ur ídica adquir a, de pessoas físicas, de
cooper ados pess oas físicas, de pessoa j ur ídica que exer cer atividade agr opecuár ia
ou cooper ativa de pr odução agr opecuár ia, animais vivos da espécie bovina (posição
01.02 da NCM) ou da espécie ovina e capr ina (posição 01.04 da NCM), sem a
incidência ou com a suspensão da Contr ibuição par a o PIS /Pasep, e que, a par tir
desta matér ia -pr ima, pr oduza e expor te, inclusive por meio de empr esa comer cial
expor tador a, as mer cador ias classificadas nos código 02.01, 02.02, 02.04,
0206.10.00, 0206.20, 0206.21, 0206.29, 0206.80.00, 0210 .20.00, 0506.90.00,
0510.00.10 e 1502.00.1 da NCM. Não estando o subpr oduto cour o de animais da
espécie bovina, classificado no Capítulo 41 da NCM/T IPI, incluído entr e as
mer cador ias listadas de for ma exaustiva no caput do ar t igo 33 da Lei nº 12.058,
de 2009 , a pr odução e expor tação dessa mer cador ia não dar á dir eito ao cr édito
pr esumido em comento à pessoa j ur ídica adquir ente de animal vivo da espécie
bovina.
S OLUÇÃO DE CONS ULT A PARCIALMENT E VINCULADA À S OLUÇÃO DE CONS ULT A
COS IT Nº 309, DE 14 DE JUNHO DE 2017, PUBLICADA NO DOU DE 22 DE JUNHO
DE 2017, E À S OLUÇÃO DE CONS ULT A COS IT Nº 46, DE 17 DE JANEIRO DE 2017,
PUBLICADA NO DOU DE 20 DE JANEIRO DE 2017.
Dispositivos Legais: Lei nº 10.295, de 2004 , ar t s. 8º , 9º e 15; Lei nº 12.058,
de 2009, ar t s. 32 a 37 ; Lei nº 10.637, de 2002, ar t . 3º .
AS S UNT O:
PROCES S O
INEFICÁCIA PARCIAL.

ADMINIS T RAT IVO

FIS CAL

CONS ULT A

T RIBUT ÁRIA.

É ineficaz o questionamento sobr e pedido de r estituição/r essar cimento ou
compensação dos cr éditos da Contr ibuição par a o PIS /Pasep e da Cofins, por ter
sido for mulado em tese, com r efer ência a fato genér ico, sem identificação dos
dispositivos da legislação tr ibutár ia cuj a aplicação motivou a dúvida.
Dispositivos Legais: IN RFB nº 1.396, de 2013, ar t . 18, II .
FERNANDO MOMBELLI
Coor denador -Ger al

