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Recentemente, a Receita Federal do Brasil editou a Solução de Consulta Interna nº 

13 – Cosit, que trata do procedimento a ser adotado para fins de cumprimento das decisões 

judiciais transitadas em julgado que versem sobre a exclusão do ICMS da base de cálculo da 

Contribuição para o Pis/Pasep e da Cofins. 

Conforme entendimento fixado pelo STF no julgamento do Recurso Extraordinário 

nº 574.706/PR (com repercussão geral reconhecida), o ICMS não integra o patrimônio do 

sujeito passivo da obrigação tributária. Assim, não pode ser considerado como receita ou 

faturamento, e consequentemente, não deve compor a base de cálculo do PIS e da COFINS. 

Após a fixação da tese pela Suprema Corte, surgiram vários questionamentos a 

respeito da sua aplicação na prática. Diante disso, a RFB editou a SC interna Cosit nº 13, com 

algumas orientações que viabilizam a aplicação da tese:  

I. O montante a ser excluído das bases de cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep 

e da Cofins é o valor mensal do ICMS a recolher - calculado com base no 

confronto entre o somatório das notas fiscais de entradas (geradoras de crédito) 

e das notas fiscais de saídas (geradoras de débitos), ao término de cada período 

de apuração mensal do ICMS; 

II. As pessoas jurídicas que, na determinação do PIS e da COFINS, apuram e 

escrituram de forma segregada cada base de cálculo mensal (conforme o Código 

de Situação Tributária - CST), precisam segregar o montante mensal do ICMS a 

recolher, para fins de identificar a parcela do ICMS a se excluir em cada uma das 

bases do cálculo mensal da contribuição. Essa segregação será determinada com 

base na relação percentual existente entre a receita bruta referente a cada um 

dos tratamentos tributários (CST) das contribuições e a receita bruta total, 

auferidas em cada mês; 

 

III. Para fins de análise, validação e valoração do montante de ICMS a recolher a ser 

considerado na exclusão das bases de cálculo do PIS e da COFINS, cada 

estabelecimento da pessoa jurídica deve preferencialmente utilizar as 

escriturações fiscais digitais do ICMS (EFD-ICMS/IPI), transmitidas mediante o 

Sped mensalmente. Subsidiariamente, podem ser utilizados outros elementos 

de comprovação, que demonstrem estes valores; 

O entendimento da Solução de Consulta, no entanto, viola expressa disposição contida 

no RE 574.706/PR, em que foi decidido que o valor de ICMS a ser excluído da base de cálculo 

do PIS e da COFINS é aquele destacado na nota, não o montante de imposto a recolher.  

 

Diante disso e considerando que esta Solução de Consulta produz efeitos em 

relação aos contribuintes e vincula a própria Administração Pública, colocamo-nos à 

disposição para orientar e tomar quaisquer medidas necessárias ao adequado 

aproveitamento desta orientação. 
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