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APRESENTAÇÃO

A REFLEXÃO QUE BUSCAREMOS proporcionar aos leitores desta obra está acom
 panhada de seriedade acadêmica e tendências de mercado, pois entendemos existir uma
 lacuna entre os setores e atividades, especificamente das áreas contábeis e fiscais, de

certa forma fracionadas em diversos segmentos, que limitam o desenvolvimento técnico do pro-
fissional em suas rotinas do dia a dia.

Explicando o mea-culpa: o mercado, principalmente em grandes empresas e em razão
do extenso volume de dados, setoriza as atividades, pois é humanamente impossível, e im-
prudente, concentrar todas as ações em um único profissional. No entanto, estes especialistas
estão ligados aos processos decisórios nas organizações para as quais trabalham ou prestam
serviços: seus dados são poderosos indicadores para o planejamento estratégico.

Contextualizado o cenário, estes profissionais são consumidos em suas rotinas por uma
enxurrada de legislações complexas e muitas vezes impraticáveis, notas técnicas, novas declara-
ções acessórias, normativas, entre outras. Isso faz com que busquem atualizações práticas e de
fácil assimilação, pois como dizia o filósofo Sócrates, “só sei que nada sei”. Logo, a procura de
conhecimento em alguma área tão específica e técnica pressupõe abrir mão da vaidade,
prepotência e absolutismo que eventualmente possa impedir a evolução profissional.

Sabemos que existem diversos fatores que podem limitar nosso aprendizado frente ao
novo e, sequencialmente, caso o desenvolvimento seja abaixo do que foi estipulado por você
e/ou terceiros, o sentimento de culpa e frustação por não estar avançando como gostaria é
fatal. Contudo, entender suas eventuais limitações faz com que enxergue uma oportunidade
de aprimorar seu nível intelectual.

É absolutamente normal que, em qualquer mudança de crença haja expectativas e ansi-
edade pelo desconhecido; permita-se atingir a excelência, não aquela imposta pela socieda-
de, mas aquela que superará suas próprias perspectivas. Nossas vidas são feitas de ciclos,
portanto precisamos fechar alguns para que novos sejam implementados. E lembre-se que a
visão do “todo” (e não apenas de parte de um processo) é o que o torna um especialista, um
profissional valorizado e completo.

Esta obra tem o objetivo de oferecer ao leitor uma experiência agradável e de fácil leitu-
ra, focando nas operações cotidianas do profissional da área contábil, fiscal e congêneres.
Será um guia para consultar diariamente, ajudando a criar uma cultura de leitura, pesquisa e
senso crítico dos conceitos tributários e contábeis, sempre atrelada à prática.
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Sabemos que, ao tratar de um determinado tributo, o contribuinte precisa necessaria-
mente conhecer as nuances existentes no cenário tributário, visto que temos as esferas Fede-
ral, Estadual e Municipal. Entendidas as premissas, temos que observar suas características e
particularidades. Tomemos como exemplo o ICMS, aplicado nas 27 unidades federativas,
cada qual com certo grau de autonomia, autogoverno, autolegislação e auto-arrecadação.

Neste livro abordamos os tributos que são vistos na emissão de um documento fiscal,
tais como ICMS, IPI, ISS, PIS/Pasep e COFINS, e posteriormente como serão contabilizados
tais fatos. A cartilha parte do conceito e objetivo da determinada operação, detalha o CFOP
e CST correspondentes, traz a fundamentação legal das unidades federativas e sinaliza o
reflexo destas ocorrências na contabilidade.

Agora que está ciente do real empoderamento da função contábil-tributária, nós quere-
mos contribuir com o seu desenvolvimento profissional para que, cada vez mais, o resultado
do seu trabalho subsidie as funções-chaves e favoreça o crescimento da empresa. Mais que
isso: que esse conhecimento seja útil na sua rotina e se propague. Afinal, que a frase “só sei
que nada sei” fique no campo filosófico: no campo prático, estamos aqui para apoiá-lo!

Os autores
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P A R T E  2

OPERAÇÕES

2.1.  AMOSTRA GRÁTIS

Conceito: as empresas fabricantes costumam industrializar amostras dos produtos que
fazem parte da sua atividade para distribuição a consumidores finais ou até mesmo para
seus revendedores.

Não obstante, salientamos que muitos contribuintes confundem amostra grátis com as
operações envolvendo distribuição de brindes. Entretanto, são operações com objetivos to-
talmente distintos. A amostra grátis está relacionada à divulgação do produto. Vejamos o
art.366 do Decreto nº3.000.1999, que assim entende:

“São admitidos, como despesas de propaganda, desde que diretamente relacionados com a atividade explorada pela
empresa e respeitado o regime de competência, observado, ainda, o disposto no art. 249, parágrafo único, inciso VIII (Lei
n° 4.506, de 1964, art. 54, e Lei n° 7.450, de 1985, art. 54):
(...)
V - o valor das amostras, tributáveis ou não pelo imposto sobre produtos industrializados, distribuídas gratuitamente
por laboratórios químicos ou farmacêuticos e por outras empresas que utilizem esse sistema de promoção de venda de
seus produtos, sendo indispensável:
a) que a distribuição das amostras seja contabilizada, nos livros de escrituração da empresa, pelo preço de custo real;
b) que a saída das amostras esteja documentada com a emissão das correspondentes notas fiscais;
c) que o valor das amostras distribuídas em cada ano-calendário não ultrapasse os limites estabelecidos pela Secretaria
da Receita Federal, tendo em vista a natureza do negócio, até o máximo de cinco por cento da receita obtida na venda dos
produtos”.

Em suma, a amostra grátis é uma das formas de potencializar a comercialização do
produto e ter maior força comercial junto aos consumidores, demonstrando a qualidade de
seu produto ao deixá-lo em evidência no mercado.

REMETENTE DESTINATÁRIO

Amostra Grátis
(Verifique as condições previstas na legislação para

aplicação de benefícios fiscais
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2.1.1 ICMS

Tributação: Operação isenta.
Regra geral: ocorre a tributação.
Base de cálculo: artigos 37 e 38 do RICMS/SP
Benefício fiscal: (Convênio ICMS no 29/1990) - Isenta do ICMS a saída de amostra grátis

para operações internas e interestaduais, desde que atendidos os requisitos previstos no dis-
positivo legal.

Ex. São Paulo – artigo 3 do Anexo I do RICMS/SP – Decreto no 45.490/2000.
Estorno de crédito: tratando de operação isenta, deverá ser estornado na escrita fiscal as

operações amparadas por isenção no estado de SP.

Dispositivos Legais nas Unidades da Federação

AC Art. 3º do RICMS-AC/1998; c/c Convênio ICMS nº 29/1990

AL Anexo I, Parte I, item 2, I e II do RICMS-AL/1991

AM Arts. 5º e 6º do RICMS-AM/1999 c/c Convênio ICMS nº 29/1990

AP Art. 347-G do RICMS-AP/1998

BA Art. 265, XXI do RICMS-BA/2012

CE Art. 6º, VIII do RICMS-CE/1997

DF Art. 6º e Anexo I, Caderno I, item 28 do RICMS-DF/1997

ES Art. 5º, LXVI do RICMS-ES/2002

GO Anexo IX e art. 6º, XXVII, “a” do RCTE-GO/1997

MA Anexo 1.1, art. 1º, XXI, “a” do RICMS-MA /2003

MG Parte geral, art. 6, e Anexo I, parte I, ITEM 67 do RICMS-MG/2002

MT Anexo IV, art. 78 do RICMS-MT/2014

MS Anexo I, art. 3º, caput RICMS-MS/1998

PA Anexo II, art. 2º do RICMS-PA/2001

PB Art. 5º,  VI do RICMS-PB/1997

PE Anexo 7º, art. 10 do RICMS-PE/2017

PI Art. 1.364 do RICMS-PI/2008

PR Anexo V, item 6 do RICMS-PR/2017

RJ Decreto nº 27.815/2001

RN Art. 8º, I do RICMS-RN/1997

RO Anexo I, Parte 2, item 11 do RICMS-RO/2018

RR Anexo I, I do RICMS-RR/2001

RS Livro I, art. 9º , V e XLIII do RICMS-RS/1997

SC Anexo 2 , art. 2º , XVIII do RICMS-SC/2001

SE Art. 8º,  Anexo I , Tabela I, item 1 do RICMS-SE/2002

SP Art. 3º, Anexo I, RICMS/SP – Decreto no 45.490/2000.

TO Art. 2º,  VI do RICMS-TO/2006
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Resposta à consulta tributária 17102/2018, de 22 de Junho de 2018.

Ementa: ICMS – Substituição Tributária – Ressarcimento e Restituição – Mercadorias adquiridas de estabelecimentos
localizados em outros Estados com a retenção do imposto ou cujo recolhimento antecipado tenha sido efetuado pelo
adquirente paulista – Saída posterior amparada por isenção.
I – Adquirente paulista faz jus a ressarcimento do ICMS recolhido antecipadamente por substituto tributário localizado
em outro Estado, referente a mercadorias destinadas à distribuição gratuita (amostra grátis), tendo em vista a posterior
saída amparada por isenção, conforme dispõe o artigo 269, inciso III, do RICMS/2000.
II – É facultada ao contribuinte substituído a aplicação dos métodos de apuração do ressarcimento previstos na Portaria
CAT 158/2015 em relação aos fatos ensejadores ocorridos entre 1º de maio e 31-12-2018, mas em relação aos fatos
ensejadores anteriores a 01-05-2018, é obrigatória, ao contribuinte substituído, a aplicação retroativa do método de
apuração do ressarcimento previsto Portaria CAT 42/2018, salvo se já houver creditado, requerido ou utilizado valor a
ressarcir por sistema diverso de apuração, em data anterior à data de publicação desta última Portaria.
III – Para situações em que houver recolhimento indevido do ICMS por parte do contribuinte, deve, o mesmo, adotar os
procedimentos descritos na Portaria CAT 83/1991 para exercer direito à restituição

Relato
1. A Consulente, que tem como atividade principal o “comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano”
(CNAE 46.44-3/01), informa que adquire, de fornecedores situados no Estado de São Paulo e em outras unidades da
federação, mercadorias que estão submetidas ao regime de substituição tributária - ST. Por conta disso, existem situa-
ções em que o imposto das operações subsequentes é recolhido, de forma antecipada, pelo fornecedor (quando o
fornecedor está situado em um Estado signatário de acordo com São Paulo), e situações em que a própria Consulente
recolhe o ICMS, também de maneira antecipada, na entrada das mercadorias em território paulista (quando as mercado-
rias são oriundas de Estado que não possua acordo com São Paulo).
2. Continua o relato, informando que, dentre as mercadorias que adquire, estão as amostras grátis de medicamentos,
que, segundo a Consulente, atendem os requisitos previstos no artigo 3º do Anexo I do RICMS/2000, fazendo, assim, jus
à isenção do imposto.
3. Ocorre que, segundo a Consulente, durante período de 2013 a 2016, os seus fornecedores não tinham o entendimen-
to de que dever-se-ia tributar as amostras grátis apenas com o ICMS próprio, tendo em vista a isenção disposta na
legislação tributária paulista em relação à operação subsequente, e procederam à retenção do ICMS-ST. A Consulente,
quando o fornecedor era situado em um Estado não signatário de acordo com São Paulo, também, durante o supracitado
período, efetuou recolhimento do ICMS antecipado na entrada da mercadoria em território paulista.
4. Além do recolhimento do ICMS-ST, a Consulente afirma que, ainda no referido período de 2013 a 2016, no ato da
distribuição de amostras grátis para a classe médica, tributou novamente a mercadoria, dessa vez utilizando a alíquota
interna (18%), tanto para operações dentro do território paulista, quanto para operações interestaduais.
5. Em seguida informa que, a partir de março de 2016, passou emitir suas Notas Fiscais fazendo jus à isenção do imposto,
por entender que restam afastadas as incidências do ICMS-ST (disposto no artigo 313-A do RICMS/2000) e do ICMS
recolhido antecipadamente, na entrada da mercadoria (disposto no artigo 426-A do RICMS/2000).
6. Diante do exposto, entende, a Consulente, fazer jus ao ressarcimento dos valores de ICMS recolhidos antecipada-
mente, por conta do regime de substituição tributária, ao qual a mercadoria estaria submetida (item 3), conforme dispõe
o artigo 269 do RICMS/2000, cujo cálculo deve seguir os termos da Portaria CAT 17/99, bem como do ICMS recolhido
novamente nas suas operações próprias (item 4) conforme Portaria CAT nº 83/91.
7. Por fim, traz os seguintes questionamentos:
7.1 Dado que as amostras grátis fazem jus à isenção do ICMS, é correto afirmar que o ressarcimento dos valores, tanto do
ICMS operação própria, destacado nas saídas internas e interestaduais, quanto do ICMS antecipado/substituição pago pelo
contribuinte nas entradas das mercadorias, devem ser ressarcidos observando as disciplinas da Portaria CAT 17/99?
7.2 Deveria, a Consulente, ressarcir o ICMS destacado indevidamente pela operação própria, tanto nas saídas internas
quanto interestaduais nas remessas para distribuição de amostras grátis, observando as disciplinas da Portaria CAT 83/91?
7.3 A Consulente dispõe de outra alternativa para ressarcir o valor do ICMS-ST e do ICMS próprio além das normas
previstas na Portaria CAT nº 17/99 e Portaria CAT nº 83/91?
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Interpretação
8. Inicialmente, observamos que a Consulente não fornece a indicação detalhada sobre as mercadorias objeto da
presente consulta. Dessa forma, esta resposta adotará as premissas de que tais medicamentos estão arrolados no § 1º
do artigo 313-A do RICMS/2000 e que as unidades adquiridas com a finalidade de servirem de amostras grátis, para
distribuição à classe médica, cumprem todos os requisitos previstos no item 1 do parágrafo único do artigo 3º do Anexo
I do RICMS/2000, conforme já analisado na Resposta de Consulta 17558/2018.
9. Feito esse esclarecimento, informamos que o inciso III do artigo 269 do RICMS/2000 prevê que o estabelecimento do
contribuinte substituído, que receber mercadoria com imposto retido, observada a disciplina estabelecida pela Secreta-
ria da Fazenda (Portaria CAT-42/2018), poderá ressarcir-se do valor do imposto retido ou da parcela do imposto retido
relativo ao valor acrescido, referente à saída que promover ou à saída subsequente amparada por isenção ou não-
incidência.
10. Pode-se afirmar que, confirmando-se o que foi relatado no que se refere aos valores recolhidos a título de ICMS-ST,
pelos fornecedores, a Consulente faz jus ao ressarcimento, devendo adotar os procedimentos descritos na Portaria CAT-
42/2018, para operações realizadas até dezembro de 2015 (no caso de ainda não ter solicitado referido ressarcimento).
10.1. Nesse sentido, a Portaria CAT 42/2018 dispôs em seu artigo 1º das Disposições Transitórias da Portaria CAT 42/
2018, que fica facultada ao contribuinte substituído a aplicação dos métodos de apuração do ressarcimento previstos na
Portaria CAT 158/2015 em relação aos fatos ensejadores ocorridos entre 1º de maio e 31-12-2018, mas em relação aos
fatos ensejadores anteriores a 01-05-2018, é obrigatória, ao contribuinte substituído, a aplicação retroativa do método
de apuração do ressarcimento previsto Portaria CAT 42/2018, salvo se já houver creditado, requerido ou utilizado valor
a ressarcir por sistema diverso de apuração, em data anterior à data de publicação desta Portaria:

“Artigo 1º - Fica facultada ao contribuinte substituído a aplicação dos métodos de apuração do ressarcimento
previstos na Portaria CAT 158, de 28-12-2015, em substituição ao método de apuração estabelecido por esta
portaria, observadas as seguintes condições:
I - somente em relação aos fatos ensejadores ocorridos entre 1º de maio e 31-12-2018;
II - mediante lançamento no Livro Registro de Apuração do ICMS no período de maio a dezembro de 2018;
III - que o contribuinte, para o período em relação ao qual fez a opção facultada no “caput”, não transmita à SEFAZ
o arquivo digital definido no § 2º do artigo 1º desta portaria.
§ 1º - Ressalvado o disposto no “caput” deste artigo, é obrigatória, ao contribuinte substituído, a aplicação retroativa
do método de apuração do ressarcimento previsto nesta Portaria para fatos ensejadores anteriores a 01-05-2018,
salvo se já houver creditado, requerido ou utilizado valor a ressarcir por sistema diverso de apuração, em data
anterior à data de publicação desta portaria.
§ 2º - É facultado ainda ao contribuinte, mediante aprovação prévia da autoridade competente, conforme definida nos
artigos 34 e 35, utilizar o sistema de apuração previsto nesta portaria, em substituição ao sistema vigente à data de
ocorrência dos fatos ensejadores, na hipótese de não haver compensado valor a ressarcir já creditado na escritura-
ção ou, se requerido, enquanto não houver decisão administrativa.
§ 3º - Na hipótese de lançamento complementar de valor a ressarcir relativo a período de apuração para o qual já
exista pedido, utilização ou crédito na escrita fiscal em período anterior, é obrigatória a utilização do sistema
previsto nesta portaria.”

10.2.  Ademais, conforme § 3º do artigo 2º das Disposições Transitórias da Portaria CAT 42/2018, as modalidades de
ressarcimento previstas no artigo 270 do RICMS (com exceção da compensação escritural), até que esteja produzindo
efeitos o disposto nos artigos 8º e seguintes desta Portaria, serão regidas pelos procedimentos previstos nos artigos 9º
e seguintes da Portaria CAT 17/99:

“§ 3º - Quanto às demais modalidades de ressarcimento previstas no artigo 270 do RICMS, permanecerão em vigor,
até que esteja produzindo efeitos o disposto nos artigos 8º e seguintes desta portaria, os procedimentos previstos
nos artigos 9º e seguintes da Portaria CAT 17/99 que não contrariem o disposto nesta portaria.”

11.  A segunda situação diz respeito aos valores referentes ao ICMS destacado na operação própria (distribuição das
amostras grátis para a classe médica). Nesse caso, não há que se falar em ressarcimento, com base no artigo 269 do
RICMS/2000, pois não houve recebimento de mercadoria com retenção do imposto, mas sim um recolhimento indevido,
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por parte da própria Consulente, tendo em vista que já era de conhecimento geral a isenção prevista no art. 3º do Anexo
I do RICMS/2000. Esta seria uma situação onde a Consulente tem direito à restituição do imposto recolhido indevidamente,
devendo, para reaver tal valor, adotar os procedimentos descritos na Portaria CAT 83/1991.
11.1 O pedido de restituição em questão deverá ser formulado segundo o disposto no Capítulo II (“do pedido de
restituição ou compensação de imposto”) da Portaria CAT-83/1991, observando, em especial, os requisitos trazidos
pelos artigos 3º a 5º.
11.2 – Cabe frisar que, conforme disciplina a Portaria CAT 83/1991, para restituição de valores superiores a 50
(cinquenta) Unidades Fiscais do Estado de São Paulo – UFESPs, deve, necessariamente, a Consulente, procurar o Posto
Fiscal ao qual está vinculada para obter autorização específica.
12.  Observamos, por fim, que caso surjam dúvidas de natureza técnico-operacional para o cumprimento do disposto na
Portaria CAT 42/2018, na apuração dos valores a serem ressarcidos como, por exemplo, o preenchimento de campos de
documentos digitais ou SPED Fiscal/EFD, a Consulente poderá saná-las por meio do canal ‘Fale Conosco’, disponibilizado
no site da Secretaria da Fazenda (www.fazenda.sp.gov.br, links: “Fale Conosco” / “Correio Eletrônico”).

Resposta à consulta tributária nº 14.450/2016, de 13 de dezembro de 2016

Ementa: ICMS - Distribuição de amostras grátis em feiras e eventos localizados dentro e fora do território paulista -
Disciplina estabelecida para brindes - Emissão de Nota Fiscal.
I. Considerando a semelhança das duas situações, na entrega de amostra grátis ao consumidor ou usuário final não é
necessário que o contribuinte emita Nota Fiscal, observando a disciplina estabelecida para brindes.
II. Na hipótese de o contribuinte realizar a distribuição de brindes em feiras e eventos localizados tanto no Estado de
São Paulo quanto em outras unidades federativas, não há óbice para que sejam utilizadas, no que for cabível e com as
devidas adaptações, as regras estabelecidas no artigo 457 do RICMS/SP, devendo ser emitida a Nota Fiscal de saída na
efetiva remessa dessas amostras (transporte para o local da feira ou evento), sob o CFOP 5.911/6.911 (“Remessa de
Amostra Grátis”).

Relato
1. A Consulente, a qual possui a atividade principal de comércio atacadista de alimentos para animais (CNAE 46.23-1/09),
declara que constantemente distribui, em feiras e exposições, amostras grátis de seus produtos, os quais atendem às
condições estabelecidas pelo artigo 3º do Anexo I do RICMS/SP.
2. Informa que a saída, ainda que a título de amostra grátis, deve ser acobertada por Nota Fiscal, sendo que o artigo 127,
inciso II, do RICMS/SP determina que o documento fiscal deve conter o destinatário da mercadoria.
3. Alega que os destinatários de seus produtos são geralmente desconhecidos, sendo inviável a emissão de Nota Fiscal
para cada destinatário da amostra grátis. Contudo, não há previsão no RICMS/SP para a emissão de um único documento
fiscal para todas as amostras grátis.
4. Questiona se há possibilidade de se aplicar às amostras grátis, subsidiariamente, a legislação referente aos brindes ou
presentes (artigos 455 e 457 do RICMS/SP), tal como foi exarado na resposta à Consulta nº 6459/2015, ou seja, se a
Consulente pode emitir uma única Nota Fiscal para todas as amostras grátis distribuídas em feiras e eventos com
destinatários desconhecidos.
Interpretação
5. Inicialmente, cabe esclarecer que este órgão consultivo tem exarado o entendimento de que, apesar de a amostra
grátis não se enquadrar no conceito de brinde, não há impedimento para que se utilize a legislação referente aos brindes
ou presentes (artigos 455 a 457 do RICMS/SP) para suprir as lacunas da legislação existentes em relação às amostras
grátis, tendo em vista que a sistemática de distribuição é semelhante.
6. Nesse sentido, no transporte das amostras grátis para feiras e eventos localizados em território paulista, a Consulente
deverá seguir o disposto no § 2º do artigo 456 do RICMS/SP, com as devidas adaptações, devendo emitir Nota Fiscal sem
lançamento do imposto, fazendo constar, além dos demais requisitos:
6.1. No quadro “Destinatário/Remetente”, no campo “Nome/Razão Social”, a expressão “Diversos - Amostra Grátis” e
nos demais campos, os seus próprios dados (emitente).
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6.2. No campo “Código Fiscal de Operações e Prestações - CFOP”, o código 5.911 (“Remessa de Amostra Grátis”).
6.3. No campo “Informações Complementares”, a expressão “Isenção concedida pelo Artigo 3º do Anexo I do RICMS/
SP - Nota Fiscal de aquisição nº ..., de.../.../...”.
7. O documento fiscal supramencionado acompanhará a mercadoria do estabelecimento da Consulente até o local da feira
ou evento. No entanto, na entrega direta a consumidor ou usuário final, aplica-se a regra do § 1º do artigo 456, do RICMS/
SP. Dessa forma, na entrega ao consumidor final, fica dispensada a emissão de Nota Fiscal, não havendo que se falar em
emissão de Notas Fiscais referentes a cada entrega de amostra grátis a destinatário final, durante a feira ou evento.
8. Especificamente quanto às remessas que destinarem amostras grátis para feiras e eventos em outras unidades da
Federação, a adoção dos procedimentos previstos para brindes deverá ser confirmada pelo fisco correspondente, uma vez
que se trata de norma paulista sobre a qual nenhum acordo específico foi celebrado para admitir sua extraterritorialidade.
9. Na hipótese de a Consulente realizar a distribuição de amostras grátis em feiras e eventos localizados tanto no Estado de
São Paulo quanto em outras unidades federativas, não há óbice para que sejam utilizadas, no que for cabível e com as devidas
adaptações, as regras estabelecidas no artigo 457 do RICMS/SP, devendo ser emitida a Nota Fiscal de saída na efetiva remessa
dessas amostras (transporte para o local do evento ou feira), sob o CFOP 5.911/6.911 (“Remessa de Amostra Grátis”).
10. Lembramos, ainda, que deve ser estornado eventual crédito que porventura tenha sido escriturado com base em
imposto destacado na aquisição de produto destinado à distribuição como amostras grátis (artigo 66, III, do RICMS/SP).

2.1.2 IPI

Tributação: operação isenta, desde que atendidos os requisitos previstos no dispositivo
legal, art. 273 do RIPI/2010.

Benefício fiscal: poderá ser dada a saída com isenção, desde que atendidos os requisitos
do art. 54 do RIPI/2010.

Manutenção de crédito: art. 11 da Lei no 9779/1999.

Solução de consulta cosit nº 59, de 19 de janeiro de 2017

Ementa: Isenção. Amostras grátis.
A amostra grátis, para efeitos da isenção do IPI de que trata o inciso III do art. 54 do Ripi/2010, deve cumprir, cumulativamen-
te, todas as condições exigidas no referido inciso. Não podendo a amostra preencher todas as condições exigidas para gozo
da isenção, sua saída do estabelecimento industrial é tributada, subordinando-se a sua distribuição como amostra grátis à
observância do § 9° do art. 273 do Ripi/2010, ou seja, apresentar-se-à com a expressão “Amostra Grátis Tributada”.
Dispositivos Legais: Decreto n° 7.212, de 2010 (Ripi/2010), art. 54, inciso III, e art. 273, § 9°; PN CST n° 92, de 1971; e PN
CST n° 634, de 1971.

CLÁUDIA LÚCIA PIMENTEL MARTINS DA SILVA
Coordenadora-Geral Substituta

2.1.3 PIS/PASEP

Tributação: Não incidência
Lucro Presumido (Regime Cumulativo): Sem incidência da Contribuição Social, são

vistas como receitas não classificadas como faturamento, tendo como premissa o não
enquadramento como receita bruta nos termos do art. 3º da Lei nº 9.718, de 1998.

Lucro Real (Regime Não Cumulativo): Sem incidência da Contribuição Social, por
não caracterizar receita bruta, bem como não ter auferido receita pela pessoa jurídica, con-
forme exposto no § 1º, art.1º das Leis nos10.833/2003 e 10.637/2002.
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Simples Nacional: Sem incidência da Contribuição Social, pois não compõem a re-
ceita bruta a Remessa de amostra grátis, conforme exposto art. 2º, § 5º, IV da Resolução
CGSN nº140/2018.

2.1.4 COFINS

Tributação: Não incidência
Lucro Presumido (Regime Cumulativo): Sem incidência da Contribuição Social, são

vistas como receitas não classificadas como faturamento, tendo como premissa o não
enquadramento como receita bruta nos termos do art. 3º da Lei nº 9.718, de 1998.

Lucro Real (Regime Não Cumulativo): Sem incidência da Contribuição Social, por
não caracterizar receita bruta, bem como não ter auferido receita pela pessoa jurídica, con-
forme exposto no § 1º, art.1º das Leis nº10.833/2003 e 10.637/2002.

Simples Nacional: Sem incidência da Contribuição Social, pois não compõem a receita
bruta a Remessa de amostra grátis, conforme exposto art. 2º, § 5º, IV da Resolução CGSN
nº140/2018.

Solução de consulta nº 233 de 30 de Agosto de 2012

EMENTA: Não cumulatividade. Crédito. Somente faz jus ao desconto de crédito da Cofins calculado em relação a bens
e serviços utilizados como insumo, de que trata o art. 3º, II da Lei nº 10.833, de 2003, a pessoa jurídica que exerça a
atividade de produção de bens ou de prestação de serviços. A apuração de crédito com esse fundamento legal não alcança
pessoa jurídica que se dedique à revenda de bens. Dispêndios de pessoa jurídica revendedora com divulgação, propagan-
da e qualquer gênero de marketing de seus produtos, em especial sendo ela sua revendedora exclusiva no País, caracte-
rizam-se como despesas de venda dessa pessoa jurídica revendedora, jamais como dispêndios com uma atividade de
prestação de serviços de promoção e representação comercial ao fabricante ou importador desses produtos, em nada
sendo relevante este haver sido seu anterior proprietário, ou seja, aquele de quem a pessoa jurídica revendedora
diretamente os adquiriu. Portanto, restando caracterizado a pessoa jurídica atuar de fato apenas como revendedora de
bens, não ensejam direito a créditos da Cofins os valores por ela despendidos com a aquisição de brindes e de produtos
a serem distribuídos como amostras grátis, tampouco com contratações de gráficas, empresas de propaganda e marketing
ou editoras de publicações científicas para produção de material promocional e técnico, bem como com serviços de
análise de mercado. Em relação aos dispêndios com serviços tanto de armazenagem de materiais promocionais dos
produtos revendidos como de distribuição desses materiais, igualmente descabe cogitar da apuração de créditos pela
pessoa jurídica revendedora, dado tal possibilidade ser expressamente dirigida à armazenagem e frete de venda dos
próprios bens adquiridos para revenda. Quanto aos valores despendidos com a aquisição de licença de software de
controle das visitas de seus promotores, bem como de “serviço de desenvolvimento de software para estabelecimento,
cálculo e premiação da força de vendas”, caracterizam-se igualmente como despesas de venda, não ensejando apuração
de créditos da contribuição à pessoa jurídica, o que, evidentemente, mostra-se ainda mais nítido em se tratando de
operações em que se caracteriza apenas como revendedora. As despesas com agências de turismo para aquisição de
passagens aéreas, hospedagem e aluguel de veículos para “empregados e funcionários” não dão direito ao desconto de
crédito da contribuição, por total falta de previsão legal.



24 CONTABILIZAÇÃO DE OPERAÇÕES

2.1.5 CONTABILIZAÇÃO

Lucro Presumido | Lucro Real | Simples Nacional

Natureza Conta Grupo

Débito Despesas com Amostra Grátis Resultado

Crédito Estoque Ativo Circulante

2.1.6 CFOP - CÓDIGOS FISCAIS DE OPERAÇÕES E PRESTAÇÕES

5911 | 6911 Remessa de amostra grátis

Classificam-se neste código as remessas de mercadorias a título de amostra grátis.

2.1.7 CST / CSOSN - CÓDIGOS DE SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA

Lucro Presumido | Lucro Real

ICMS 40 – (Isenta)

IPI 52 – (Saída Isenta)

PIS/PASEP 08 – (Operação sem Incidência da Contribuição)

COFINS 08 – (Operação sem Incidência da Contribuição)

Simples Nacional

ICMS 400 – (Não tributada pelo Simples Nacional)

IPI 99 – (Outras Saídas)

PIS/PASEP 49 – (Outras Operações de Saída)

COFINS 49 – (Outras Operações de Saída)


