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A Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) divulgou as seguintes normas com esclarecimentos sobre a 

aplicação da legislação tributária federal: 

a) CNPJ - Imóveis utilizados para locação - Dispensa de inscrição (Solução de Consulta Cosit nº 256/2018 

): os imóveis utilizados pela pessoa jurídica exclusivamente para locação a terceiros não se enquadram como 

estabelecimentos segundo definição prevista no art. 3º , § 2º da Instrução Normativa RFB nº 1.634/2016 , nem 

estão abrangidos pela obrigatoriedade de inscrição no CNPJ; 

b) IRRF - Programa de premiação de longo prazo - Caracterização como remuneração pelo trabalho 

assalariado - Incidência (Solução de Consulta Cosit nº 258/2018 ): configuram remuneração pelo trabalho 

assalariado as importâncias pagas pela empresa a seus empregados (executivos) no âmbito de programa de 

premiação de longo prazo baseado na aquisição de ações virtuais pelo participante. Tal remuneração sujeita-se à 

incidência do Imposto sobre a Renda Retido na Fonte (IRRF), calculado por meio da tabela progressiva mensal. 

O imposto deverá ser retido na fonte no momento em que ocorrer o efetivo pagamento dos rendimentos, 

considerando-se como tal a entrega de recursos pela fonte pagadora, mesmo mediante depósito em instituição 

financeira em favor do beneficiário. Na hipótese de haver mais de um pagamento, a qualquer título, pela mesma 

fonte pagadora, aplicar-se-á a alíquota correspondente à soma dos rendimentos pagos à pessoa física, 

compensando-se o imposto anteriormente retido no próprio mês. Quando a fonte pagadora assumir o ônus do 

imposto devido pelo beneficiário, a importância paga será considerada líquida, cabendo o reajustamento do 

respectivo rendimento bruto, sobre o qual recairá o imposto; 

c) IRPF/IRPJ - Pagamento e doação de honorários - Tributação (Solução de Consulta Cosit nº 260/2018 

): fica esclarecido que: 

c.1) os honorários a que fez jus o advogado enquanto síndico da massa falida são sua remuneração pelo serviço 

prestado, possuindo natureza remuneratória. O imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza tem 

como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica de renda ou de proventos de qualquer 

natureza. Os rendimentos percebidos por pessoas físicas, pagos ou creditados por pessoas jurídicas, são sujeitos 

à incidência do imposto sobre a renda na fonte e ao ajuste anual mediante a apresentação da declaração de 

Ajuste Anual; 

c.2) a cessão a título gratuito de valores correspondentes a honorários para pessoa jurídica constitui doação, não 

havendo ganho de capital a ser apurado pelo doador se a transferência for efetuada por valor igual ao custo de 

aquisição do bem (valor recebido a título de honorários); 

c.3) os direitos obtidos por pessoa jurídica mediante doação submetem-se à tributação no momento do ato da 

cessão, como receita da pessoa jurídica cessionária; 

d) IRPJ/CSL - Lucro Presumido - Serviços hospitalares - Percentual de presunção (Solução de Consulta 

Cosit nº 263/2018 ): aplica-se o percentual de 32% para fins de apuração da base de cálculo do IRPJ e da CSL, 

no regime de tributação pelo resultado presumido, à pessoa jurídica organizada sob a forma de empresa 

individual de responsabilidade Ltda. (Eireli) que presta serviços hospitalares; 

e)Tributos e Contribuições Federais - Programa de Regularização Tributária (Pert) - Formas de 

quitação do débito consolidado (Solução de Consulta Cosit nº 274/2018 ): a quitação de dívida tributária 

mediante adesão à programa especial de regularização tributária, como o instituído pela Medida Provisória nº 

766/2017 , deve ser operada exclusivamente nas regras dispostas na norma específica que o instituiu, vez que 

não é permitido ao sujeito passivo a combinação de normas para obtenção de condições mais benéficas de 
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quitação, por implicar novo regime não pretendido pelo legislador. A redução da multa de ofício de que trata o 

inciso I do art. 6º da Lei nº 8.218/1991 , que possui como umas das condicionantes ser o crédito passível de 

compensação, não se aplica aos abatimentos de débitos com créditos de prejuízos fiscais, vez que estes não 

ostentam natureza de compensação tributária; 

f) IRRF - Operações de swap - Pessoa Física - Apuração do imposto - Compensação de perdas (Solução 

de Consulta Cosit nº 276/2018 ): para efeitos de apuração e pagamento do Imposto sobre a Renda Retido na 

Fonte (IRRF), as perdas incorridas por pessoa física em operações de swap não poderão ser compensadas com 

os ganhos auferidos em outras operações de swap; 

g) Siscoserv - Serviços conexos - Responsabilidade pelo registro - Serviço de transporte de carga (Solução 

de Consulta Cotin nº 99.023/2018 ) - fica esclarecido que: 

g.1) nas operações de comércio exterior de bens e mercadorias, os serviços conexos (por exemplo: transporte, 

seguro e de agentes externos) podem ser objeto de registro no Sistema Integrado de Comércio Exterior de 

Serviços, Intangíveis e Outras Operações que Produzam Variações no Patrimônio (Siscoserv), pois não são 

incorporados aos bens e mercadorias. Nessas operações, a definição dos serviços que devem ser registrados 

depende do estabelecimento de relações jurídicas de prestação de serviços conexas à importação/exportação 

envolvendo domiciliados e não domiciliados no Brasil. Desta forma, a responsabilidade pelo registro no 

Siscoserv não decorre das responsabilidades mutuamente assumidas no bojo do contrato de compra e venda, e 

que dizem respeito apenas a importador e exportador, mas do fato de o jurisdicionado domiciliado no Brasil 

figurar em um dos polos da relação jurídica de prestação de serviço desde que, no outro polo, figure um 

domiciliado no estrangeiro, ainda que referida relação jurídica tenha se estabelecido por intermédio de 

terceiros; 

g.2) na hipótese de a seguradora domiciliada no exterior ser contratada e paga pelo adquirente residente no 

Brasil, será ele o contratante e, por consequência, o responsável pelo registro no Siscoserv, ainda que haja 

intermediação de uma corretora de seguros domiciliada no Brasil. Na hipótese de a seguradora domiciliada no 

exterior ser contratada e paga por um estipulante em favor do importador, ambos domiciliados no Brasil, o 

estipulante será o contratante e, por consequência, o responsável pelo registro no Siscoserv; 

g.3) prestador de serviço de transporte de carga é alguém que se obriga com quem quer enviar coisas (tomador 

do serviço) a transportá-las de um lugar para outro, entregando-as a quem foi indicado para recebê-las. A 

obrigação se evidencia pela emissão do conhecimento de carga; 

g.4) o obrigado a transportar que não é operador de veículo deverá subcontratar alguém que efetivamente faça o 

transporte. Logo, simultaneamente, será prestador e tomador de serviço de transporte; 

g.5) quem age em nome do tomador ou do prestador de serviço de transporte não é, ele mesmo, prestador ou 

tomador de tal serviço. Mas é prestador ou tomador de serviços auxiliares conexos, que facilitam a cada 

interveniente cumprir suas obrigações relativas ao contrato de transporte, quando o faz em seu próprio nome; 

g.6) o valor a informar pelo tomador de um dado serviço é o montante total transferido, creditado, empregado 

ou entregue ao prestador como pagamento pelos serviços prestados, incluídos os custos incorridos, necessários 

para a efetiva prestação. Já o prestador informará o montante total do pagamento recebido do tomador pelos 

serviços que prestou, incluídos os custos incorridos, necessários para a efetiva prestação. Em ambos os casos, é 

irrelevante que tenha havido a discriminação das parcelas componentes, mesmo que se refiram a despesas que o 

prestador estaria apenas "repassando" ao tomador; 

g.7) quando o tomador de serviço de transporte não puder discriminar do valor pago a parcela devida ao 

transportador daquela parcela atribuída ao representante ou ao intermediário por meio de quem foi efetuado o 

pagamento do serviço principal, o transporte deverá ser informado pelo valor total pago; 

g.8) cabe ao importador/exportador o registro no Siscoserv quando contratar diretamente o proprietário, 

armador, gestor ou afretador estrangeiros do navio ou a companhia aérea estrangeira (em suma, o operador do 

veículo, que efetivamente realiza o transporte). Porém, o importador/exportador (ou qualquer outro tomador de 

serviço de transporte de carga) não deverá efetuar o registro se contrata o operador estrangeiro do veículo por 

meio das filiais, sucursais ou agências deste domiciliadas no Brasil; 

g.9) se a contratação do serviço envolver a participação de agente de carga, o importador/exportador deverá 

verificar qual é exatamente o objeto do contrato com o agente de carga contratado e compará-lo com as 

situações examinadas na Solução de Consulta Cosit nº 257/14, a fim de determinar quais as obrigações do 

importador/exportador relativas ao Siscoserv. Notar que o "agenciamento de carga" é uma função dentro da 

transação envolvendo o transporte de carga, a qual independe da autodenominação da pessoa jurídica que a 

realiza e de outras atividades que exerça. 
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(Solução de Consulta Cosit nºs 256, 258, 260, 263, 274 e 276/2018 e Solução de Consulta Cotin nº 99.023/2018 

- DOU 1 de 24.12.2018) 

 

Fonte: Editorial IOB  
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