
 

Cofins/PIS-Pasep - Tratamento 

da contrapartida dos créditos do 

PIS-Pasep e da Cofins não 

cumulativos 

 

TEXTO NA ÍNTEGRA 

 

Este procedimento foi elaborado com base na legislação pertinente ao assunto, 

mencionada ao longo do texto.  

 
Resumo: Este procedimento dispõe sobre o tratamento da contrapartida dos 

créditos do PIS-Pasep e da Cofins não cumulativos aproveitado pelas empresas 
neste regime. 
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1. INTRODUÇÃO 

Trataremos neste procedimento a interpretação de alguns atos legais relativo ao 
tratamento a ser adotado na contrapartida dos créditos da contribuição para o PIS -

Pasep e da Cofins não cumulativo aproveitado por empresas enquadradas no citado 
regime. 

 

. 
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2. ENTENDIMENTO SOBRE O TRATAMENTO DA CONTRAPARTIDA DOS 

CRÉDITOS DAS CONTRIBUIÇÕES 

Já há algum tempo se discute a correta interpretação do § 10 do art.  3º da Lei 

nº 10.833/2003  , que estabelece uma estranha regra relativa ao 

aproveitamento de créditos do PIS-Pasep e Cofins no regime não cumulativo.  
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Segundo esse dispositivo, o valor dos créditos das referidas contribuições apurado 

não constitui receita bruta da pessoa jurídica, servindo somente para dedução do 

valor devido das contribuições.  

Esse dispositivo, sem dúvida nenhuma, causou razoável nível de dúvidas no meio 

contábil e tributário. Muitos viram nele a possibilidade de reduzir sua carga 
tributária, especificamente no que diz respeito ao Imposto de Renda Pessoa Jurídica 

(IRPJ) e à Contribuição Social sobre o Lucro (CSL). Ou, de outro lado, a hipótese 

de estarem pagando mais imposto do que o devido, por considerar valor menor de 
custo de estoque, se adotado para as contribuições o mesmo critério de 

contabilização tradicionalmente empregado para o ICMS.  

Inicialmente, aliás, foi sustentado por algumas Superintendências Regionais da 

Receita Federal, numa interpretação bastante l iteral, que os créditos do PIS -Pasep 
e da Cofins não cumulativos apurados não constituem, mesmo, receita tributável 

da pessoa jurídica. Isso levou alguns contribuintes a uma errônea interpretação de 

que os referidos créditos deveriam ser contabilizados como receita e, depois, 
excluídos do lucro l íquido da pessoa jurídica na apuração da base de cálculo do 

IRPJ e da CSL. 

Como exemplo, citamos a Solução de Consulta nº 458/2005 da 7ª Região Fiscal:  

 

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA FEDERAL 
 

7ª REGIÃO FISCAL 
 

SOLUÇÃO DE CONSULTA Nº 458 DE 09 DE NOVEMBRO DE 2005 
 

ASSUNTO: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ 

 
EMENTA: BASE DE CÁLCULO - CRÉDITOS DE PIS/PASEP E COFINS O valor do 

crédito, calculado de acordo com a legislação própria, a ser descontado do valor 
apurado das contribuições para o PIS e a Cofins com base na sistemática não - 

cumulativa, não compõe a base de cálculo do IRPJ das pessoas jurídicas sujeitas 

ao regime de tributação pelo lucro real.  
 

Nessa linha de interpretação, alguns contribuintes equivocadamente passaram a 
tratar a contrapartida das contribuições para o PIS -Pasep e para a Cofins a 

recuperar como sendo uma conta de receita. O fato de esse valor não compor a 

base de cálculo do IRPJ, consequentemente, levaria o contribuinte a excluí -lo do 
lucro líquido na apuração do lucro real.  

Portanto, segundo essa tese, a contabilização de uma operação geradora de crédito 
de PIS-Pasep e Cofins (compra de mercadorias para revenda, por exemplo) seria:  

 
a) débito de estoque e crédito de disponível ou Fornecedores (registro da aquisição 

propriamente dita, pelo valor total, sem exclusão do PIS -Pasep e da Cofins); e 

 
b) débito de PIS-Cofins a Recuperar e crédito de Receita (reconhecimento do direito 

ao crédito e da respectiva receita).  
 

Uma análise fria dessa forma de contabil ização mostra claramente que o 

contribuinte passa a ter um benefício indevido, pois é fato que os tributos não 
cumulativos devem ser excluídos dos estoques, como, aliás, já previa a antiga 

Instrução Normativa SRF nº 51/1978 . 
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Isso porque, nessa forma de contabilização, não só o valor dos estoques ficaria 

superavaliado, como o contribuinte excluiria da base de cálculo do IRPJ e da CSL o  

referido valor. 

Essa celeuma, contudo, foi apaziguada pela própria Receita Federal que, em janeiro 

(DOU 1 de 04.01.2007), publicou a Solução de Divergência Cosit nº 9/2006, com o 
seguinte teor: 

 

ASSUNTO: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL 
 

O § 10 do art. 3º da Lei nº 10.833, de 2003, não institui, ainda que implicitamente, 
nenhuma hipótese de exclusão do lucro líquido, para fins de apuração da base 

tributável da CSL. Os créditos previstos na legislação da Contribuição Social para o 
Financiamento da Seguridade Social (Cofins) e da Contribuição para o PIS/Pasep 

com incidências não-cumulativas não poderão se constituir ao mesmo tempo em 

direito de crédito e em custo dos insumos, mercadorias e ativos permanentes.  
 

É vedado o lançamento do direito de crédito da Cofins e da Contribuição para o 
PIS/Pasep em contrapartida à conta de receita.  

 

É facultado ao contribuinte registrar o custo do insumo, mercadoria e ativo 
permanente sem excluir a parcela recuperável, desde  que realize o controle 

extracontábil do direito de crédito e as despesas com a Cofins e com a Contribuição 
para o PIS/Pasep sejam apropriadas pelo valor líquido.  

 

DISPOSITIVOS LEGAIS: Dispositivos Legais: Lei nº  10.637 , de 30 de dezembro 

de 2002, art. 3º , e Lei nº 10.833 , de 29 de dezembro de 2003, art.  3º , § 

10, e art. 15 , II. 

 

DISPOSITIVOS LEGAIS: Lei nº 10.637 , de 30 de dezembro de 2002, art.  3º , 

e Lei nº 10.833 , de 29 de dezembro de 2003, art.  3º , e seu § 10, e art. 15, 

II. 
 

REGINA MARIA FERNANDES BARROSO 
 

Coordenadora-Geral 

 

Diferentemente do que se possa  pensar, a referida Solução de Divergência não tem 

caráter "fiscalista". Ela preza, sim, pela boa técnica contábil.  

Essa afirmação encontra respaldo na Interpretação Técnica Ibracon nº 1/2004, que 

responde a uma série de questionamentos acerca da contabi lização da contribuição 

para o PIS-Pasep e da Cofins. Na resposta à questão nº 1, o Ibracon é taxativo ao 
afirmar que os créditos sobre os estoques vendidos devem ser tratados como 

redutor do custo das vendas. Portanto, ao registrar uma aquisição geradora de 
crédito, o valor dos estoques, a exemplo do que ocorre com o ICMS, deve estar 

livre dos tributos não cumulativos. Segue teor da referida questão:  

 
Questão 1 

 
Qual a melhor classificação desses tributos na demonstração de resultado a partir 

da vigência das Leis acima referidas? 
 

Resposta 
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Considerando que: 

 

a) as Leis prevêem que o fato gerador desses tributos é o faturamento e, ainda, 
que o faturamento deve ser entendido como "o total das receitas auferidas pela 

pessoa jurídica", incluindo as receitas não-operacionais, exceto as decorrentes da 
venda do ativo imobil izado e permanente - a totalidade das contas deste grupo a 

partir de fevereiro de 2004 - com o que as receitas de todos os grupos de contas 

do resultado são tributadas; 
 

b) a norma instituiu um sistema de dedução da base de cálculo para diversos itens 
especificados, e 

 
c) o sistema de contabilidade deve manter a consistência e uniformidade na 

avaliação das operações semelhantes:  

 
Esses tributos devem ser registrados nos diversos grupos de receitas e despesas, a 

fim de que os correspondentes encargos reflitam a despesa tributária relativa às 
transações que a geraram e, dessa forma, que a entidade apresente adequadamente 

a margem bruta, lucro operacional, resultado financeiro e o re sultado não-

operacional gerado em seu negócio. Assim, por exemplo, no caso da receita de 
venda, o montante do PIS e da Cofins calculado sobre essa receita deve ser 

demonstrado como dedução de vendas, os créditos sobre os estoques vendidos 
como redutor do custo das vendas e os créditos sobre despesas financeiras 

decorrentes de empréstimos e financiamentos de pessoa jurídica em conta 
específica redutora dessas despesas, integrando o resultado operacional.  

 

Há também quem entenda que a contrapartida do crédito do PIS e da Cofins não 
cumulativos deveria ser tratada como subvenção do poder público para as 

empresas. 

Na prática, esse modelo defende que a contrapartida do crédito das contribuições 

seria contabil izada no Patrimônio Líquido da empresa (débito de Tributos a 

Recuperar, no Ativo Circulante, a crédito de Subvenções, no Patrimônio Líquido).  

Essa também não é a melhor forma de registrar a contrapartida do referido crédito, 

porquanto não se trata de subvenção. Se assim fosse, o crédito de ICMS, que 
sempre foi excluído do custo da mercadoria, também teria a mesma característica, 

fato de que nunca se cogitou. A dúvida aqui focalizada - e agora superada pela 

Solução de Divergência -decorreu apenas da imprecisa redação do § 10 do 

art. 3º da Lei nº 10.833/2003 . 

Portanto, diante do exposto, não há que falar na contabilização de tais créditos 
como receita e, muito menos, na exclusão dos referidos valores do lucro líquido 

para fins de apuração da base de cálculo do IRPJ e da CSL.  

Assim, recomendamos a adoção da "tradicional" classificação contábil dos tributos 

não cumulativos demonstrada no exemplo que se segue:  
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3. EXEMPLO 
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Aquisição de mercadorias para revenda, no valor de R$ 100.000,00, por empresa 

não contribuinte do IPI, sujeita ao regime não cumulativo da contribuição para o 

PIS-Pasep e da Cofins. 

D - 
  

Estoques (Ativo Circulante) 
  

R$ 72.750,00 
    

D - 
  

ICMS a Recuperar  
  

R$ 18.000,00(1)  
    

D - 
  

PIS-Pasep a Recuperar (Ativo Circulante) 
  

R$ 1.650,00(2) 
    

D - 
  

Cofins a Recuperar (Ativo Circulante) 
  

R$   7.600,00(3) 
    

C - 
  

Fornecedores (Passivo Circulante) 
    

R$ 100.000,00  
  

(1) R$ 100.000,00 x 18% (alíquota hipotética do ICMS).  
(2) R$ 100.000,00 x 1,65% (alíquota da contribuição para o PIS -Pasep no regime 

não cumulativo). 
(3) R$ R$ 100.000,00 x 7,6% (alíquota da Cofins no regime não cumulativo).  
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