
 

CofinsPISPasep Leite in natura e seus derivados Créditos 
presumidos 

o) Cofins/PIS-Pasep - Leite in natura e seus derivados - Créditos presumidos (Solução de 

Consulta Cosit nº 321/2018 ) - fica esclarecido que: 

o.1) é permitida a apuração dos créditos presumidos das contribuições para o PIS-Pasep e da 

Cofins, estabelecidos pelo art. 8º da Lei nº 10.925/2004 , em relação à aquisição de leite in 

natura utilizado como insumo na produção dos produtos destinados à alimentação humana ou 

animal relacionados no caput do mesmo art. 8º da Lei nº 10.925/2004 , desde que atendidas as 

condições previstas na legislação; 

o.2) até 30.09.2015, os créditos presumidos em questão eram calculados com a alíquota de 60% 

daquela prevista no caput do art. 2º da Lei nº 10.637/2002 , para os produtos de origem animal 

classificados no Capítulo 4 da Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM), conforme previsto 

na antiga redação do art. 8º da Lei nº 10.925/2004 ; 

o.3) a partir de 1º.10.2015, os créditos presumidos em questão são calculados com a alíquota de 

50% daquela prevista no caput do art. 2º da Lei nº 10.637/2002 , para o leite in natura, 

adquirido por pessoa jurídica, inclusive cooperativa, regularmente habilitada, provisória ou 

definitivamente, no Programa Mais Leite Saudável; ou 20% daquela prevista no caput do art. 2º 

da Lei nº 10.637/2002 , para o leite in natura, adquirido por pessoa jurídica, inclusive 

cooperativa, não habilitada no Programa Mais Leite Saudável; 

o.4) os créditos presumidos das contribuições para o PIS-Pasep e da Cofins de que tratam os 

incisos IV e V do art. 8º da Lei nº 10.925/2004 , (dispositivos legais aplicáveis a partir de 

1º.10.2015) não aproveitados em determinado mês podem ser mantidos para utilização como 

desconto dos valores devidos dessa contribuição nos meses subsequentes. Todavia, apenas os 

créditos presumidos das referidas contribuições previstos no inciso IV do § 3º do art. 8º da Lei 

nº 10.925/2004 , (dispositivo legal aplicável a partir de 1º.10.2015), que se referem a pessoas 

jurídicas habilitadas no Programa Mais Leite Saudável, podem ser ressarcidos em dinheiro ou 

compensados com outros tributos administrados pela RFB, observadas as regras da legislação 

específica; 

o.5) a apuração dos créditos presumidos das mencionadas contribuições previstos no § 3º do art. 

8º da Lei nº 10.925/2004 , está sujeita ao prazo prescricional previsto no art. 1º do Decreto nº 

20.910/1932 , cujo termo inicial é o 1º dia do mês subsequente ao de sua apuração, ou, no caso 

de apropriação extemporânea, o 1º dia do mês subsequente àquele em que poderia ter havido a 

apuração; 

o.6) o saldo de créditos presumidos dessas contribuições apurados na forma do § 3º do art. 8º da 

Lei nº 10.925/2004 , em relação a custos, despesas e encargos vinculados à produção e à 

comercialização de leite e de seus derivados classificados nos códigos da NCM mencionados 

no caput do art. 8º da referida Lei, existente em 30.09.2015, pode ser ressarcido em dinheiro ou 

compensado com outros tributos administrados pela RFB, conforme previsto no cronograma 

estabelecido pelo art. 9º-A, § 1º, da mesma Lei nº 10.925/2004 , sem que haja necessidade de 
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habilitação da pessoa jurídica no Programa Mais Leite Saudável; 

o.7) os créditos presumidos da Cofins e do PIS-Pasep estabelecidos pelo art. 8º da Lei nº 

10.925/2004 , não estão sujeitos à incidência das referidas contribuições; 
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