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ASSUNTO: Contribuição para o PIS/Pasep  

 

EMENTA: OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL. SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL. 

REGIME DE APURAÇÃO. APLICAÇÃO.  

 

A expressão "obras de construção civil", para fins de aplicação do inciso XX do art. 10 c/c o 

inciso V do art. 15 da Lei nº 10.833, de 2003 , compreende os trabalhos de engenharia que, 

mediante construção, reforma, recuperação, ampliação, reparação e outros procedimentos 

similares, transformam o espaço no qual são aplicados.  

 

Os serviços de construção civil submetem-se ao regime de apuração não cumulativa da 

Contribuição para o PIS/Pasep, porém, quando aplicadas em obra de construção civil e 

vinculados ao mesmo contrato de administração, empreitada ou subempreitada dessa última, 

suas receitas estão abrangidas pelo inciso XX do art. 10 c/c o inciso V do art. 15 da Lei nº 

10.833, de 2003 , devendo submetê-las ao regime de apuração cumulativa.  

 

A vinculação de serviço de construção civil a contrato de administração, empreitada ou 

subempreitada de obra de construção civil estará comprovada quando nesse contrato estiver 

estipulado que a pessoa jurídica contratada é responsável pela execução e entrega, por meios 

próprios ou de terceiros, de tal prestação de serviço.  

 

DISPOSITIVOS LEGAIS: Lei nº 10.833, de 2003, arts. 10, XX , e 15, V . Lei nº 10637, de 

2002 ; Lei nº 9.718, de 1998 ; Lei Complementar nº 116, de 2003 ; Lei nº 5.194, de 1966 .  

 

ASSUNTO: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins  

 

EMENTA: OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL. SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL. 

REGIME DE APURAÇÃO. APLICAÇÃO.  

 

A expressão "obras de construção civil", para fins de aplicação do inciso XX do art. 10 da Lei 

nº 10.833, de 2003 , compreende os trabalhos de engenharia que, mediante construção, reforma, 

recuperação, ampliação, reparação e outros procedimentos similares, transformam o espaço no 

qual são aplicados.  
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Os serviços de construção civil submetem-se ao regime de apuração não cumulativa da Cofins, 

porém, quando aplicadas em obra de construção civil e vinculados ao mesmo contrato de 

administração, empreitada ou subempreitada dessa última, suas receitas estão abrangidas pelo 

inciso XX do art. 10 c/c o inciso V do art. 15 da Lei nº 10.833, de 2003 , devendo submetê-las 

ao regime de apuração cumulativa.  

 

A vinculação de serviço de construção civil a contrato de administração, empreitada ou 

subempreitada de obra de construção civil estará comprovada quando nesse contrato estiver 

estipulado que a pessoa jurídica contratada é responsável pela execução e entrega, por meios 

próprios ou de terceiros, de tal prestação de serviço.  

 

DISPOSITIVOS LEGAIS: Lei nº 10.833, de 2003, art. 10, XX ; Lei nº 9.718, de 1998 ; Lei 

Complementar nº 116, de 2003 ; Lei nº 5.194, de 1966 .  

 

FERNANDO MOMBELLI  

Coordenador-Geral  

 

 
 

https://www.iobsimuladortributario.com.br/pages/st/stDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=LEI%2010833-2003%20Art%2010#lei 10833-2003 art 10
https://www.iobsimuladortributario.com.br/pages/st/stDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=LEI%2010833-2003%20Art%2015#lei 10833-2003 art 15
https://www.iobsimuladortributario.com.br/pages/st/stDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=LEI%2010833-2003%20Art%2010#lei 10833-2003 art 10
https://www.iobsimuladortributario.com.br/pages/st/stDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=LEI%209718-1998#lei 9718-1998
https://www.iobsimuladortributario.com.br/pages/st/stDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=LC%20116-2003#lc 116-2003
https://www.iobsimuladortributario.com.br/pages/st/stDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=LC%20116-2003#lc 116-2003
https://www.iobsimuladortributario.com.br/pages/st/stDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=LEI%205194-1966#lei 5194-1966

