
Prezados Leitores:

A publicação Nota Tributária tem por objetivo atualizar nossos clientes e demais interessados sobre os 
principais assuntos que estão sendo discutidos e decididos no âmbito do Judiciário, do Legislativo e do 
Executivo.

Nesta 79ª edição, estamos tratando de 24 diferentes questões, dentro de Jurisprudência, Legislação e 
Soluções de Consulta.

Para acessar diretamente cada um dos textos, clique:

Jurisprudência

STF – Repercussão geral reconhecida

 •  ITCMD – Competência legislativa dos Estados para estabelecer normas gerais de cobrança do  
 ITCMD sobre bens localizados no exterior 

 • ICMS– Incidência de sobre a tarifa de assinatura básica mensal

STF – ICMS sobre energia elétrica – Inconstitucionalidade de Decretos que alteram a forma de                              
recolhimento do imposto

STF – Quebra de sigilo fiscal e bancário – necessidade de fundamentação adequada e indicação de fato 
concreto

STF – Habeas Data – possibilidade de utilização para obtenção de informações relativas ao pagamento de 
tributos que se encontram em sistema informatizado de apoio à Administração Fazendária

STJ – ISSQN – Incidência sobre serviço de manipulação de medicamento

TRF1 – Execução Fiscal – Prazo da prescrição intercorrente para o redirecionamento aos sócios-gerentes

Legislação e Soluções de Consulta

Lei nº 13.137/2015 – Mudanças na legislação do PIS-Importação e da COFINS-Importação

Decreto nº 8.463/2015 – Regulamento dos Aspectos Tributários da Realização dos Jogos Olímpicos e 
Paraolímpicos de 2016

Instrução Normativa RFB nº 1.567/2015 – Eficácia da Consulta – Serviços Conexos

Resolução Comitê Diretivo do e-Social nº 1/2015 – Prazos para Transmissão de Informações
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Solução de Consulta COSIT nº 47/2015 – IRRF 

Solução de Consulta COSIT nº 117/2015 – Não Incidência da CPRB sobre Receitas Decorrentes da        
Exportação de Serviços

Solução de Consulta COSIT nº 122/2015 – Incidência – Contribuições Previdenciárias – Salário-materni-
dade, Licença-paternidade e Férias Acrescidas do Terço Constitucional 

Solução de Consulta COSIT nº 128/2015 – IRPF – Ganho de Capital decorrente da Alienação de Bem no 
Exterior – Dano Moral

Solução de Consulta COSIT nº 129/2015 – Despesas de Viagens ao Exterior – Pessoa Jurídica Tomadora 
de Serviço – Obrigatoriedade Registro Siscoserv

Solução de Consulta COSIT nº 138/2015 – Contribuições Previdenciárias – Agroindústria

Solução de Consulta COSIT nº 141/2015 – IRPF – Promessa de Doação – Ganho de Capital

Solução de Consulta COSIT º 145/2015 – IRRF – Simples Nacional – Atividades Vedadas

Solução de Consulta COSIT nº 146/2015 – IRPJ – Dedutibilidade de Royalties

Solução de Consulta COSIT nº 153/2015 – IRRF – Remessas ao Exterior

Solução de Consulta COSIT nº 159/2015 – IRPJ/CSLL – Cômputo do Patrimônio Líquido

Ato Declaratório Interpretativo RFB nº 5/2015 – Contribuição Previdenciária do Contribuinte Individual

Ato Declaratório Executivo COSIT nº 20/2015

Desde já, o escritório Souza, Schneider, Pugliese e Sztokfisz Advogados coloca-se à disposição dos 
clientes para esclarecer quaisquer dúvidas acerca dos julgados aqui relatados.

Esperamos que tenha uma boa leitura!
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Jurisprudência

STF – Repercussão geral reconhecida

 •  ITCMD – Competência legislativa dos Estados para estabelecer normas gerais de cobrança do  
 ITCMD sobre bens localizados no exterior

Em 26/06/2015, o Supremo Tribunal Federal (STF) reconheceu a existência de Repercussão Geral em 
discussão acerca da possibilidade de os Estados fazerem uso de sua competência legislativa plena, com 
fulcro no art. 24, § 3º, da Constituição e no art. 34, § 3º, do ADCT, ante a omissão da Constituição em             
estabelecer as normas gerais pertinentes à competência para instituir o Imposto sobre Transmissão Causa 
Mortis ou Doação de quaisquer Bens ou Direitos – ITCMD, nas hipóteses previstas no art. 155, § 1º, III, a e 
b, da Lei Maior. A referida questão constitucional será debatida no Recurso Extraordinário (RE) nº 851.108/
SP, de Relatoria do Ministro Dias Toffoli.

 • ICMS – Incidência de sobre a tarifa de assinatura básica mensal

Em 26/06/2015, o Supremo Tribunal Federal (STF) reconheceu a existência de Repercussão Geral da         
discussão relativa à incidência ou não de ICMS sobre a tarifa de assinatura básica mensal, à luz do                
conceito e alcance da expressão serviços de comunicação, constante do art. 155, II, da CF/88. A referida 
questão constitucional será analisada no Agravo em Recurso Extraordinário (ARE) nº 782.749/RS, de           
Relatoria do Ministro Teori Zavascki.

STF – ICMS sobre energia elétrica – Inconstitucionalidade de Decretos que alteram a forma de                           
recolhimento do imposto

Em 18/06/2015, o Pleno do Supremo Tribunal Federal (STF), nos autos do RE 632.265/RJ,                                                   
declarou a inconstitucionalidade dos Decretos nºs 31.632/2002 e 35.219/2004, ambos do Estado do Rio 
de Janeiro, que alteraram a sistemática de apuração e recolhimento do ICMS incidente sobre a energia 
elétrica, estabelecendo um recolhimento do imposto por estimativa.

O Relator, Ministro Marco Aurélio, acompanhado à unanimidade pelos demais membros da Corte, deu 
provimento ao recurso do contribuinte sob o argumento de que o estabelecimento de sistemática de 
recolhimento do imposto não pode ser efetivado por meio de Decreto, mas necessita de lei formal, em                     
atendimento ao princípio da legalidade tributária previsto no art. art. 150, I, da Constituição Federal.

Diante da ausência de leading case sobre a matéria, o Min. Marco Aurélio votou pelo reconhecimento 
da Repercussão Geral, de modo que tal decisão deverá ser aplicada em casos análogos que também          
discutam o regime de recolhimento por estimativa, fixando-se o entendimento de que somente lei em              
sentido formal pode estabelecer o regime de recolhimento do ICMS por estimativa. 

STF – Quebra de sigilo fiscal e bancário – necessidade de fundamentação adequada e indicação de fato 
concreto

Em 23/06/2015, o Ministro Celso de Mello do Supremo Tribunal Federal (STF), ao proferir decisão 
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monocrática no MS 33.635/DF, suspendeu liminarmente, por falta de fundamentação adequada e de                                                    
indicação de fato concreto, ordem de quebra de sigilo fiscal, bancário e telefônico determinados pela          
Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) das Próteses, instalada pelo Senado Federal.

De acordo com o voto do ministro, há plausibilidade do pedido em razão da deliberação da CPI não possuir 
fundamentação adequada, visto que se baseia, exclusivamente, em noticiários de imprensa, o que não 
justificaria de forma objetiva e direta a quebra de sigilo.

Nessa linha asseverou que “a mera referência a notícias veiculadas pela imprensa e a busca de                            
informações mediante quebra de sigilos bancário, fiscal e telefônico sem a correspondente e necessária 
indicação de fato concreto e específico que configure a existência de causa provável não bastam para 
justificar a medida”. 

Referido entendimento, além de demonstrar a sinalização jurisprudencial da Suprema Corte em relação 
aos casos de que tratam sobre o sigilo de dados, bancário e fiscal, afasta, argumentação no sentido que 
as decisões judiciais, nesses casos específicos de quebra de sigilo em CPIs, não se relacionam com ato 
de interferência indevida na esfera de atuação do Congresso Nacional.

STF – Habeas Data – possibilidade de utilização para obtenção de informações relativas ao pagamento de 
tributos que se encontram em sistema informatizado de apoio à Administração Fazendária

Em 17/06/2015, o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF), ao julgar o RE 673.707/MG, reconhe-
ceu, por unanimidade, o direito dos contribuintes de, por meio de Habeas Data, terem acesso aos dados 
referentes aos pagamentos de tributos que constam de sistemas de apoio à arrecadação dos órgãos da 
Administração Fazendária e dos órgãos estatais.

O caso discutiu especificamente o acesso aos dados do SINCOR - Sistema de Conta Corrente de Pessoa 
Jurídica, da Secretaria da Receita Federal e o Min. Luiz Fux, relator do julgado, destacou que não pode 
prevalecer o sigilo fiscal quando o contribuinte solicita o acesso a informações que dizem respeito aos seus 
próprios tributos pagos.

Tal posicionamento do STF revela-se extremamente relevante para os contribuintes pois, conforme desta-
cado pelo próprio Ministro Fux, o reconhecimento deste direito de acesso às informações auxiliará até 
mesmo o planejamento econômico e a melhor decisão sobre investimentos financeiros das empresas.

STJ – ISSQN – Incidência sobre serviço de manipulação de medicamento

Em 24/02/2015, a Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), nos autos do AgRg no REsp 
1447225/GO, posicionou-se no sentido de que o fornecimento de medicamentos manipulados está sujeito 
a ISSQN e, não, ao ICMS.

O Relator, Ministro Humberto Martins, acompanhado à unanimidade pelos demais membros da corte, 
negou provimento ao agravo regimental do contribuinte sob o argumento de que os serviços farmacêuticos 
constam do item 4.07 da lista anexa à LC 116/03, que arrola os serviços sujeitos à incidência do ISSQN.
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Assim, estabelecido que o fornecimento de medicamentos manipulados constitui operação mista, que 
agrega necessária e substancialmente a prestação de um típico serviço farmacêutico, a Turma entendeu 
não haver dúvida de que, a partir da vigência da referida Lei Complementar, tal operação não está sujeita 
a ICMS, mas sim a ISSQN.

Tal posicionamento também reflete o entendimento da Primeira Turma da Corte Superior, que, em 2008, 
no REsp 881.035/RS, de relatoria do Ministro Teori Albino Zavaski, já havia se posicionado pela incidência 
de ISSQN no serviço de manipulação de medicamento.

Todavia, o Supremo Tribunal Federal (STF) adentrará na temática do âmbito de incidência do ISSQN 
e do ICMS quando julgar o RE 882.461/MG, selecionado como representativo da controvérsia, pois 
definirá qual a tributação para operações de industrialização por encomenda. Este caso, ainda que não                                   
relacionado diretamente com a manipulação de medicamentos, poderá refletir nas conclusões adotadas 
atualmente pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp. 881.035/RS e AgRg no REsp 1447225/GO.

TRF1 – Execução Fiscal – Prazo da prescrição intercorrente para o redirecionamento aos sócios-gerentes

No dia 29/05/2015, a Oitava Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF 1), ao julgar o Agravo 
de Instrumento nº 0048625-17.2011.4.01.0000, decidiu, à unanimidade, por afastar a teoria da actio nata 
e impedir o redirecionamento da Execução Fiscal aos sócios quando transcorridos mais de 5 (cinco) anos 
entre a citação válida da pessoa jurídica e o pedido de redirecionamento, em virtude da ocorrência de 
prescrição intercorrente.

A teoria da actio nata, defendida pela Fazenda Nacional, determina que a contagem do prazo de                           
prescrição para o redirecionamento inicia-se com a ocorrência do ato ilícito previsto no art. 135 do Código 
Tributário Nacional - dissolução irregular da empresa ou sócio-gerente agir com excesso de poder -, pois, 
somente a partir desses eventos, nasce a pretensão fazendária em requerer a inclusão do corresponsável 
no polo passivo do executivo fiscal, independente do lapso temporal já decorrido desde a citação válida 
da empresa.

No entanto, o relator do caso, Desembargador Federal Marcos Augusto de Sousa, concluiu a favor 
do contribuinte, no sentido de que a referida teoria ultrapassa as hipóteses legais previstas no Direi-
to Tributário e permite, indevidamente, a perpetuação ad eternum da dívida fiscal. Assim, com base no                                          
precedente do EDcl no AgRg no Ag nº 1.272.349/SP, proferido pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), 
afirmou que a aplicação da teoria da actio nata não altera o marco inicial para o cômputo do prazo prescri-
cional quanto ao pedido de redirecionamento, o qual deve ser formulado em até 5 (cinco) anos, contados 
a partir da citação, mesmo que descaracterizada a inércia da Exequente.

A despeito desse posicionamento do TRF 1, o início do prazo da prescrição intercorrente para o                               
redirecionamento da Execução Fiscal ainda é uma questão controversa nos Tribunais, de modo que o STJ 
afetou como repetitivo o REsp nº 1.201.993/SP para enfrentar e definir o tema.
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Legislação e Soluções de Consulta

Lei nº 13.137/2015 – Mudanças na legislação do PIS-Importação e da COFINS-Importação

Em 22/06/2015, foi publicada a Lei nº 13.137/15, resultado da conversão da Medida Provisória nº 668/15. 
Dentre as diversas mudanças trazidas por essa lei na legislação tributária, destacam-se: (i) a majoração 
das alíquotas do PIS-Importação e da COFINS-Importação, na hipótese de importação de bens es-
trangeiros, para 2,1% e 9,65%, respectivamente; (ii) a majoração das alíquotas do PIS-Importação e da 
COFINS-Importação incidentes sobre o pagamento, crédito, entrega, emprega ou remessa de valores 
a residentes ou domiciliados no exterior como contraprestação pelos serviços prestados, para 1,65% e 
7,6%, respectivamente; (iii) a apuração do crédito de PIS-Importação e da COFINS-Importação se dará 
mediante a adição do valor do IPI incidente na importação à base de cálculo das referidas contribuições; 
(iv) disposição expressa de que o Adicional de 1% da COFINS-Importação não dá direito a crédito da 
não-cumulatividade, estando este limitado ao valor da alíquota base, sem o adicional; e (v) a extinção da 
multa de ofício incidente sobre o valor do crédito não homologado em pedido de restituição administrativo, 
revogando os parágrafos 15 e 16, do art. 74, da Lei nº 9.430/96, que a cominavam.

Decreto nº 8.463/2015 – Regulamento dos Aspectos Tributários da Realização dos Jogos Olímpicos e 
Paraolímpicos de 2016

Em 08/06/2015, foi publicado o Decreto nº 8.463/2015, que regulamenta as medidas tributárias referentes 
à realização dos Jogos Olímpicos e Paraolímpicos de 2016 no Brasil. A norma dispõe sobre a concessão 
de isenções de tributos federais a entidades e pessoas envolvidas na realização das Olimpíadas, dentre 
as quais estão os comitês organizadores, empresas associadas a eles, agências esportivas internacionais, 
empresas de mídia, atletas e federações.

Também foi concedida a isenção do pagamento de nove tributos federais sobre a importação de bens, 
mercadorias ou serviços importados por ocasião da competição. Em sentido semelhante, o Decreto esta-
belece a suspensão de tributos na importação de bens e equipamentos duráveis ingressando no país sob 
o Regime Aduaneiro Especial de Admissão Temporária. 

Por fim, o texto prevê que a Receita Federal disciplinará as obrigações acessórias cabíveis para a fruição 
das isenções criadas.

Instrução Normativa RFB nº 1.567/2015 – Eficácia da Consulta – Serviços Conexos

Em 08/06/2015, foi publicada a IN RFB nº 1.567, que altera a IN RFB nº 1.396/13, a qual dispõe sobre o 
processo de consulta relativo à interpretação da legislação tributária e aduaneira, para autorizar a reali-
zação de consultas sobre mais de um serviço, intangível ou operação, desde que conexos.

Até a edição da nova Instrução Normativa, a consulta formulada para dirimir dúvidas sobre a classificação 
de serviços, de intangíveis e de outras operações que produzam variações no patrimônio somente era 
considerada eficaz caso se referisse a um único serviço, intangível ou operação.
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Resolução Comitê Diretivo do e-Social nº 1/2015 – Prazos para Transmissão de Informações

Em 25/06/2015, foi publicada a Resolução Comitê Diretivo do e-Social nº 1 (“Resolução nº 1/15”), por meio 
da qual foram estabelecidos os prazos para utilização obrigatória do Sistema de Escrituração Digital das 
Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas (“e-Social”).

De acordo com a referida norma, a prestação de informações por meio do e-Social, que consolidará 
as obrigações acessórias trabalhistas, será obrigatória, a partir da competência de setembro de 2016 
para os empregadores com faturamento acima de R$ 78.000.000,00 (setenta e oito milhões de reais) no 
ano de 2014 e a partir da competência de janeiro de 2017 para os demais obrigados, com exceção de                    
dados referentes à tabela de ambientes de trabalho, comunicação de acidente de trabalho, monitoramento 
da saúde do trabalhador e condições ambientais do trabalho, que deverão ser informadas a partir da 
competência de janeiro de 2017 pelos empregadores com faturamento superior a R$ 78.000.000,00 no 
ano de 2014 e a partir da competência de julho de 2017 pelos demais obrigados. Ainda, a prestação de 
informações fora do prazo fixado, com incorreções ou omissões ficará sujeita às penalidades previstas na 
legislação.

Por fim, a Resolução nº 1/15 fixou que o tratamento diferenciado, simplificado e favorecido a ser                              
dispensado às Microempresas (“ME”), às Empresas de Pequeno Porte (“EPP”), ao Micro Empreendedor 
Individual (“MEI”), ao empregador doméstico, ao segurado especial e ao pequeno produtor rural pessoa 
física será definido em atos específicos, observados os prazos acima mencionados.

Solução de Consulta COSIT nº 47/2015 – IRRF 

Em 29/05/2015, foi publicada a Solução de Consulta nº 47, da COSIT, na qual se consignou o                                   
entendimento de que as remessas a pessoas físicas ou jurídicas no exterior, por fundações mantidas pelo 
poder público situadas no Brasil, que gozam de imunidade tributária, estão sujeitos ao pagamento de IRRF.

Segundo a COSIT, com base na Lei nº 4.506/1964, que fundamenta o artigo 167 do RIR/99, a imunidade 
tributária recíproca prevista na Constituição Federal, não exime tais fundações da obrigação de retenção 
e recolhimento de impostos sobre rendimentos pagos ou creditados ao exterior, uma vez que, além de 
expressa disposição legal que determina a retenção, o ônus da tributação recai sobre os rendimentos de 
não residentes. 

Solução de Consulta COSIT nº 117/2015 – Não Incidência da CPRB sobre Receitas Decorrentes da         
Exportação de Serviços

Em 12/05/2015, foi editada pela COSIT a Solução de Consulta nº 117/2015, em que ficou consignado que 
não incide Contribuição Social sobre a Receita Bruta (“CPRB”) sobre as receitas decorrentes da prestação 
de serviços para residentes no exterior quando o resultado lá se verifique, por serem consideradas receitas 
da exportação de serviços, beneficiadas pela imunidade prevista no inciso I, §2º, do artigo 149 da Consti-
tuição.

A despeito da clareza da norma constitucional sobre a imunidade, observa-se que a definição de “expor-
tação de serviços”, por sua vez, não é tão clara. Para alumiar a questão, a COSIT se baseou nas legis-
lações do PIS, da COFINS, do ISS, bem como nas normas concernentes ao Simples Nacional Federal, 
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que vedam a instituição de tributos sobre receitas de exportação, concluindo que serviços desenvolvidos 
no Brasil e que aqui gerem seus resultados não serão enquadrados como exportação de serviços, mesmo 
que o pagamento por tais serviços seja feito por residente no país. A única ressalva feita pela COSIT diz re-
speito à necessidade de a contratação ter sido efetuada diretamente entre o prestador do serviço (domicili-
ado no país) e o tomador (domiciliado no exterior), não admitindo a imunidade no caso de subcontratação, 
que descaracterizaria a exportação direta.

A COSIT destacou ainda que, apesar da exclusão das receitas de exportação da base de cálculo da 
CPRB, o prestador dos serviços deve registrá-los SISCOSERV, salvo se a sociedade estiver dispensada 
do registro.

Solução de Consulta COSIT nº 122/2015 – Incidência – Contribuições Previdenciárias – Salário-materni-
dade, Licença-paternidade e Férias Acrescidas do Terço Constitucional 

Em 05/06/2015, foi publicada a Solução de Consulta COSIT nº 122, na qual se consignou o entendimento 
de que estão sujeitas à incidência das contribuições sociais previdenciárias sobre a folha de salário: (i) 
o salário-maternidade e as férias acrescidas do terço constitucional estão sujeitas à incidência das con-
tribuições sociais previdenciárias incidentes sobre a folha de salários; e (ii) as importâncias pagas pelo 
empregador a título de licença-paternidade.

A incidência das contribuições previdenciárias sobre o salário-maternidade e as férias acrescidas do terço 
constitucional já haviam sido objeto da Solução de Consulta COSIT nº 188/2014. Com relação, às im-
portâncias pagas pelo empregador a título de licença-paternidade, a COSIT entendeu que haverá incidên-
cia das contribuições, pois, de acordo com sua interpretação do inciso III do artigo 473 da CLT, tais verbas 
têm natureza salarial. 

Solução de Consulta COSIT nº 128/2015 – IRPF – Ganho de Capital decorrente da Alienação de Bem no 
Exterior – Dano Moral

Em 09/06/2015, foi publicada a Solução de Consulta nº 128 da COSIT, que trata da incidência do IRPF 
sobre valores pagos por pessoa jurídica estrangeira a pessoa física residente no Brasil para aquisição de 
direito formativo de patente e a título de indenização por dano moral.

No caso submetido à interpretação do Fisco, o autor da consulta, estrangeiro residente no Brasil, recebeu 
dois pagamentos de seu antigo empregador, pessoa jurídica sediada na França: um, a título de aquisição 
dos direitos de registro de invenções de sua titularidade; e outro, a título de indenização por danos morais 
pela omissão de seu nome da lista de inventores relativa a uma patente.

A Autoridade Fiscal soluciona a consulta apontando que o ganho de capital decorrente da cessão, no 
exterior, de direito formativo gerador originado também no exterior, vinculado a invenção patenteável, está 
abrangido, genericamente, pela hipótese de incidência do IRPF. Todavia, uma vez que, no caso em tela, o 
direito foi adquirido enquanto a pessoa física se encontrava na condição de não residente no Brasil, não 
há incidência do imposto em virtude da regra prevista no artigo 24, § 6º, I, da Medida Provisória nº 2.158-
35/2001.

Por fim, entendeu o fisco que o rendimento auferido a título de indenização por dano moral, ainda que pago
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por fonte situada no exterior, não é tributado pelo IRPF. 

Solução de Consulta COSIT nº 129/2015 – Despesas de Viagens ao Exterior – Pessoa Jurídica Tomadora 
de Serviço - Obrigatoriedade Registro Siscoserv

Em 06/07/2015, foi publicada a Solução de Consulta nº 129, proferida pela Coordenação Geral do Sistema 
de Tributação (“COSIT”), consignando o entendimento de que as despesas com viagens de gestores e téc-
nicos ao exterior, incorridas por pessoa jurídica, devem ser registradas no Siscoserv quando tais despesas 
estiverem relacionadas aos serviços por ela tomados, ou em seu nome faturados, de residentes ou domi-
ciliados no exterior. Por outro lado, os gastos pessoais diretamente contratados por seus representantes, 
como refeições, hospedagem e locomoção, não devem ser registrados, pois são consideradas operações 
da pessoa física.

Solução de Consulta COSIT nº 138/2015 – Contribuições Previdenciárias – Agroindústria

Em 09/06/2015, foi publicada a Solução de Consulta nº 138, da COSIT, que trata da sujeição da agroindús-
tria à Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (“CPRB”) prevista no artigo 8º da Lei nº 12.546/11.

Inicialmente, a COSIT esclarece que, a partir da inclusão do artigo 22-A da Lei nº 8.212/91, a agroindús-
tria, definida como “o produtor rural pessoa jurídica cuja atividade econômica seja a industrialização de 
produção própria e adquirida de terceiros”, a contribuição previdenciária patronal e a contribuição para 
o financiamento da aposentadoria especial e dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência 
de grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho (”RAT”), 
incidentes sobre o total das remunerações pagas ou creditadas aos segurados empregados (artigo 22, 
incisos I e II, da Lei nº 8.212/91), foram substituídas, com a edição da Lei nº 10.256/2011, pela contribuição 
incidente sobre o valor da receita bruta proveniente de sua comercialização

De acordo com o entendimento proferido, para estar sujeita à CPRB é requisito que a pessoa jurídica 
fabrique os produtos referidos no Anexo I da Lei nº 12.546/11 e seja, efetivamente, contribuinte das con-
tribuições na forma do artigo 22, incisos I e II, da Lei nº 8.212/91, o que não ocorre com as agroindústrias, 
pois estas já possuem modalidade de tributação diferenciada.

Ainda, a COSIT consignou que, conforme fixado nos artigos 173 e 174, caput, da Instrução Normativa RFB 
nº 971/09, a condição de agroindústria não fica prejudicada se a empresa desenvolver outras atividades.

Solução de Consulta COSIT nº 141/2015 – IRPF – Promessa de Doação – Ganho de Capital

Em 12/06/2015, foi publicada a Solução de Consulta nº 141, da COSIT, cujo tema é a isenção de tributação 
sobre o ganho de capital auferido na alienação de bem imóvel objeto de promessa de doação vinculada à 
dissolução conjugal.

O consulente explica que informa anualmente, em sua DIRPF, possuir dois imóveis, sendo que um deles 
encontra-se pendente de transmissão desde o seu divórcio, quando os cônjuges pactuaram que ele seria 
futuramente transmitido a um dos filhos do casal.

Por isso, questiona se, a teor do artigo 23 da Lei nº 9.250, o outro imóvel que possui pode ser considerado 
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seu único bem imóvel, ficando, portanto, isento de IRPF sobre ganho de capital na alienação de imóvel 
único. O Fisco entendeu que o imóvel objeto da promessa de cessão continua sendo propriedade dos pais, 
pois os filhos não aceitaram a doação. Assim, a COSIT entendeu, partindo da determinação de interpre-
tação literal de isenções prevista no artigo 111 do CTN, que os pais seriam proprietários de dois imóveis, 
o que afastaria a isenção do IRPF prevista no artigo 23 da Lei nº 9.250.

Solução de Consulta COSIT º 145/2015 – IRRF – Simples Nacional – Atividades Vedadas

Em 12/06/2015, foi publicada a Solução de Consulta nº 145, da Coordenação-Geral de Tributação da Re-
ceita Federal (“COSIT”), que trata da obrigatoriedade de retenção do Imposto de Renda Retido na Fonte 
(“IRRF”) na hipótese de contratação de empresas inscritas no Regime Especial Unificado de Arrecadação 
de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (“Simples Na-
cional”) que realizam atividades vedadas a tal regime.

Segundo a COSIT, na situação mencionada, a empresa contratante deverá efetuar a retenção e recolhi-
mento do IRRF incidente sobre os pagamentos efetuados às pessoas jurídicas contratadas apenas em 
relação aos fatos ocorridos depois de se verificarem os efeitos da exclusão da empresa contratada desse 
regime especial de tributação. Tal entendimento está apoiado na Solução de Consulta COSIT nº 149/14, 
que analisou a obrigatoriedade de retenção de contribuições previdenciárias por empresas que não pode-
riam optar pelo Simples Nacional.

Solução de Consulta COSIT nº 146/2015 – IRPJ – Dedutibilidade de Royalties

Em 16/06/2015, foi publicada a Solução de Consulta nº 146, da COSIT, que trata da dedutibilidade de 
despesas com royalties e assistência técnica, científica, administrativa ou assemelhadas, no período em 
que o contrato que embasa os pagamentos ao exterior está em processo de registro perante o INPI.

A Autoridade Fiscal, solucionando a consulta, entendeu que as despesas com royalties e assistência 
(técnica, científica, administrativa e afins) correspondentes ao período de tramitação do processo de aver-
bação no INPI do respectivo contrato são dedutíveis. Ressalva, outrossim, que esse período retroage so-
mente até a data do protocolo do pedido de averbação, sendo vedada a dedução fiscal dessas despesas 
quando incorridas em período anterior a essa data.

Solução de Consulta COSIT nº 153/2015 – IRRF – Remessas ao Exterior

Por meio da Solução de Consulta nº 153, publicada em 01/07/2015, a Coordenação-Geral de Tributação 
(“COSIT”) proferiu o entendimento de que não incide o Imposto de Renda Retido na Fonte (“IRRF”) nas 
remessas de valores para a França para pagamento de serviços técnicos e assistência técnica, nos termos 
do disposto no Ato Declaratório Interpretativo da Receita Federal do Brasil nº 5/14 (“ADI RFB nº 5/14”).

De acordo com o entendimento da COSIT, via de regra, incide IRRF sobre os pagamentos feitos ao exterior 
pela prestação de serviços técnicos, com ou sem transferência de tecnologia. Todavia, no caso específico 
da Convenção firmada com a França para Evitar a Dupla Tributação, aprovada pelo Decreto n° 70.506/72, 
o pagamento dos rendimentos em questão não se enquadra, nem no artigo de Royalties, nem no artigo de 
Profissões Independentes, devendo, portanto, ser dispensado à remessa em comento o tratamento tribu-
tário estabelecido no artigo de Lucros das Empresas, conforme o disposto no ADI RFB nº 5/14.
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Em virtude disso, quando da remessa para pagamento de serviços técnicos ou de assistência técnica, 
comou sem transferência de tecnologia, prestados por pessoa sediada na França, não haverá incidência 
do IRRF sobre tais valores.

Solução de Consulta COSIT nº 159/2015 – IRPJ/CSLL – Cômputo do Patrimônio Líquido

Em 26/06/2015, foi publicada a Solução de Consulta nº 159, da Coordenação-Geral de Tributação da 
Receita Federal (“COSIT”), que trata da forma de cômputo do patrimônio líquido da pessoa jurídica, para 
fins de cálculo do limite de dedução do pagamento de juros relacionados a endividamento com pessoas 
jurídicas vinculadas domiciliadas no exterior da base de cálculo do Imposto sobre a Renda de Pessoas 
Jurídicas (“IRPJ”) e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (“CSLL”), previsto no artigo 24 da Lei nº 
12.249/10.

De acordo com a COSIT, até a entrada em vigor da Lei nº 12.973/14 devem ser considerados, para fins de 
apuração de tributos, os métodos e critérios contábeis vigentes em 31.12.2007, conforme estabelecido no 
Regime Tributário de Transição, instituído pela Lei nº 11.941/09. 

Assim, somente a partir de 01/01/2015, ou 01/01/2014, para os contribuintes que exerceram a opção pre-
vista no artigo 75 da Lei nº 12.973/14, deve-se considerar como patrimônio líquido das sociedades, para 
fins de aplicação da legislação tributária, aquele definido pelo artigo 178, §2º, III, da Lei nº 6.404/76, dada 
pela Lei nº 11.941/09, que inclui a conta de Ajuste de Avaliação Patrimonial.

Ato Declaratório Interpretativo RFB nº 5/2015 – Contribuição Previdenciária do Contribuinte Individual

Em 26/05/2015, foi publicado o Ato Declaratório Interpretativo RFB nº 5/2015, para dar efeitos, perante a 
SRFB, à decisão prolatada em regime de repercussão geral pelo STF nos autos do Recurso Extraordinário 
nº 595.838/SP, que declarou a inconstitucionalidade do inciso IV do artigo 22, da Lei nº 8.212/91, com 
redação dada pela Lei nº 9.876/1999.

Em razão da declaração de inconstitucionalidade da cobrança de contribuições previdenciárias sobre a 
prestação de serviços pela cooperativa, devida pelo tomador, dispõe o Ato Declaratório que o contribuinte 
individual que presta serviços sob a sistemática supramencionada deverá recolher a contribuição de 20% 
sobre a remuneração de seu trabalho – observados os limites mínimo e máximo do salário de contribuição.
O Ato Declaratório determinou, ainda, que a SRFB não mais procederá à constituição de créditos tribu-
tários sobre a contribuição previdenciária do tomador de serviços de cooperado prevista no artigo 1º, § 1º, 
da Lei nº 10.8666/2003, instituída em adição à contribuição declarada inconstitucional prevista no artigo 
22, IV, da Lei nº 8.212/1991.

Ato Declaratório Executivo COSIT nº 20/2015

Em 13/07/2015, foi publicado o Ato Declaratório Executivo nº 20, da Coordenação-Geral de Tributação 
(“ADE COSIT nº 20/15”), o qual listou os documentos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis 
(“CPC”) que não provocam efeitos na apuração dos tributos federais.

Essa publicação decorre do disposto no artigo 58 da Lei nº 12.973/14, que incumbiu a Receita                                 
Federal do Brasil de identificar os atos administrativos, emitidos pelas entidades contábeis e pelos órgãos 
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competentes, que não contemplem modificação ou adoção de métodos e critérios contábeis, bem como 
por definir os procedimentos para anular os efeitos decorrentes desses atos sobre a apuração dos tributos 
federais.
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