Contribuição para o
Financiamento da Seguridade
Social - Cofins - Contribuição para
o PIS/Pasep
Solução de C onsulta C OSIT nº 81, de 21.06.2021 - DOU de 24.06.2021

Nota: Ver A cór dão na Ínt egr a .
Assunto: Contr ibuição par a o Financiamento da S egur idade S ocial - Cofins
MICRORREGIME APLICADO AO
ALÍQUOT A ZERO. CRÉDIT OS .

S ET OR AGROPECUÁRIO.

INS UMOS .

S US PENS ÃO.

A venda de amendoim em casca, classificado no código 1202.41.00 da Nomenclatur a
Comum do Mer cosul (NCM), r ealizada por pessoa j ur ídica que exer ça atividade
agr opecuár ia, a ser utilizado, pelo r espectivo adquir ente, como insumo na
fabr icação de paçoca, pasta e óleo de amendoim, não está suj eita à suspensão do
pagamento da Cofins, visto que estes tr ês últimos pr odutos não se encontr am
elencados na legislação concessiva desse benefício fiscal.
Por outr o lado, está r eduzida a zer o a alíquota da Cofins incidente sobr e a r eceita
br uta da venda, no mer cado inter no, de sementes de amendoim destinadas a
plantio, em confor midade com o disposto na Lei nº 10.711, de 2003 , o que não
impede a manutenção, pelo vendedor , dos cr éditos or dinár ios (básicos) vinculados
à oper ação, desde que apur ados nos ter mos da legislação per tinente.
Dispositivos Legais: Lei nº 5.172, de 1966, ar t . 111 ; Lei nº 10.711, de
2003 ; Lei nº 10.925, de 2004 , ar ts. 1º, III e § 2º, 8º e 9º; Lei nº 11.033, de
2004, ar t . 17 ; Lei nº 11.116, de 2005, ar t . 16 ; Lei nº 12.839, de 2013,
ar t . 2º ; Decr et o nº 5.153, de 2004 ; Inst r ução Nor mat iv a SRF nº 660, de
2006 ; Inst r ução Nor mat iv a RFB nº 1.717, de 2017 ; Inst r ução Nor mat iv a
RFB nº 1.911, de 2019 ; Par ecer Nor mativo RFB/Cosit nº 5, de 2018.
Assunto: Contr ibuição par a o PIS /Pasep
MICRORREGIME APLICADO AO S ET OR
ALÍQUOT A ZERO. CRÉDIT OS .

AGROPECUÁRIO.

INS UMOS .

S US PENS ÃO.

A venda de amendoim em casca, classificado no código 1202.41.00 da Nomenclatur a
Comum do Mer cosul (NCM), r ealizada por pessoa j ur ídica que exer ça atividade
agr opecuár ia, a ser utilizado, pelo r espectivo adquir ente, como insumo na
fabr icação de paçoca, pasta e óleo de amendoim, não está suj eita à suspensão do
pagamento da Contr ibuição par a o PIS /Pasep, visto que estes tr ês últimos pr odutos
não se encontr am elencados na legislação concessiva dess e benefício fiscal.
Por outr o lado, está r eduzida a zer o a alíquota da Contr ibuição par a o PIS /Pasep
incidente sobr e a r eceita br uta da venda, no mer cado inter no, de sementes de
amendoim destinadas a plantio, em confor midade com o disposto na Lei nº
10.711, de 2003 , o que não impede a manutenção, pelo vendedor , dos cr éditos

or dinár ios (básicos) vinculados à oper ação, desde que apur ados nos ter mos da
legislação per tinente.
Dispositivos Legais: Lei nº 5.172, de 1966, ar t . 111 ; Lei nº 10.711, de
2003 ; Lei nº 10.925, de 2004 , ar ts. 1º, III e § 2º, 8º e 9º; Lei nº 11.033, de
2004, ar t . 17 ; Lei nº 11.116, de 2005, ar t . 16 ; Lei nº 12.839, de 2013,
ar t . 2º ; Decr et o nº 5.153, de 2004 ; Inst r ução Nor mat iv a SRF nº 660, de
2006 ; Inst r ução Nor mat iv a RFB nº 1.717, de 2017 ; Inst r ução Nor mat iv a
RFB nº 1.911, de 2019 ; Par ecer Nor mativo RFB/Cosit nº 5, de 2018.
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