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CSRF altera seu posicionamento para considerar as embalagens, não reutilizáveis, para transporte de
produto e de mercadoria como insumos, para fins de crédito do PIS e da COFINS
Em 19/09/2017, a 3ª Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais (“CSRF”) do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”) voltou a apreciar o conceito de insumos para fins de aproveitamento
de créditos de PIS e da COFINS, reiterando a relevância dos critérios da essencialidade e da pertinência
dos dispêndios no processo produtivo para a definição do conceito de insumo.
Dito isto, passou à análise específica de embalagens utilizadas para transporte de mercadorias, em
relação a uma empresa madeireira.
A despeito de a 3ª Turma da CSRF ter julgado o mesmo tema em agosto de 2017 e ter negado o direito ao
crédito à época, houve mudança de entendimento de um dos Conselheiros, culminando em um resultado
favorável aos contribuintes. Assim, o colegiado, por maioria de votos, considerou as embalagens para
transporte como insumos, por serem essenciais à preservação das características dos produtos e das
mercadorias, desde que a embalagens não sejam reaproveitadas posteriormente, isto é, sejam descartadas após a primeira utilização. Em complemento, também reconheceu como insumos etiquetas, papelão
ondulado, cantoneiras e fitas de aços.
À luz desse novo posicionamento, os contribuintes que estiverem em situação análoga possuem uma
excelente oportunidade de tomar crédito de PIS e da COFINS sobre embalagens, não reutilizáveis, para
transporte de produtos e mercadorias, bem como de etiquetas, papelão ondulado, cantoneiras e fitas de
aços.
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