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PIS E COFINS – DESPESAS COM FRETE Data 24/11/2007 
 
Solução de Divergência nº 11, de 27/09/2007 – Créditos de PIS e 

COFINS sobre despesas com frete 

 
A Coordenadoria Geral de Tributação (COSIT) publicou a Solução de 

Divergência nº 11, de 27.09.2007, pela qual decidiu que as despesas 

incorridas pelos contribuintes com frete contratado, visando à transferência de 

mercadorias de estabelecimentos industriais para estabelecimentos 

distribuidores da mesma pessoa jurídica, não conferem direito ao 

aproveitamento do crédito da Contribuição para o Financiamento da 

Seguridade Social (COFINS) e da Contribuição para o Programa de 

Integração Social (PIS). 

 

Segundo o entendimento daquele Órgão, tais despesas não integram o 

conceito de insumo utilizado na produção ou na operação de venda e entrega 

direta aos consumidores finais, motivo por que não se subsumem nas 

hipóteses de aproveitamento do crédito disciplinadas pelas Leis n°. 10.637, de 

30.12.2002 e Lei n°. 10.833, de 29.12.2003. 

 

Contudo, compreendemos que, nas hipóteses em que as mercadorias são 

destinadas a estabelecimentos do mesmo contribuinte com o único intuito de 

aperfeiçoar a sua logística de distribuição dos produtos aos consumidores, 



 

 

 

Este memorando, elaborado exclusivamente para os clientes deste Escritório, tem por finalidade informar as principais 

mudanças e notícias de interesse no campo do Direito. Surgindo dúvidas, os advogados estarão à inteira disposição para 

esclarecimentos adicionais. 

 

mormente pela utilização de centrais de distribuição, o entendimento da 

COSIT não pode ser aplicado. O mesmo acontece quando a mercadoria 

necessariamente tem que passar em estabelecimentos distintos para a 

conclusão de suas etapas de produção. Nestes exemplos, as despesas com 

frete podem ser consideradas insumos da operação empresarial. 

 

Diante da manifestação da COSIT, todavia, é provável que o Fisco Federal 

passe a não admitir o registro dos créditos de PIS e COFINS relativamente às 

despesas de fretes incorridas pelos contribuintes nestas hipóteses, sendo 

certo, por outro lado, existirem sólidos argumentos para que, em Juízo, os 

contribuintes possam se precaver e pleitear o reconhecimento de seu direito. 
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