A Cobrança da Contribuição para o Financiamento da
Seguridade Social (Cofins) sobre o Valor Agregado

A Lei 10.833, de 29.12.2003, promoveu
diversas alterações na legislação tributária, com
destaque para a implementação da nova sistemática
de cobrança da Cofins, em bases não cumulativas.
O novo modelo de cobrança traduz demanda
de modernização do sistema de custeio da Seguridade
Social sem, entretanto, pôr em risco o montante da
receita obtida com a contribuição, na estrita
observância da LRF. Com efeito, constitui premissa
básica do modelo a manutenção da arrecadação no
mesmo patamar observado até janeiro de 2004,
embora promova redistribuição da carga tributária
entre os diversos setores da economia. Além disso,
a eliminação da incidência cumulativa ao longo da
cadeia de produção visa propiciar ganhos de eficiência
econômica e competitividade do produto nacional.
As providências adotadas deram
continuidade à reestruturação na cobrança das
contribuições incidentes sobre o faturamento,
procedimento que se iniciou com as mudanças na
legislação do PIS/Pasep, a partir de 1.1.2003. De
fato, a Medida Provisória 66, de 29.8.2002
(convertida na Lei 10.637, de 30.12.2002), que
instituiu a nova base de incidência para essa
contribuição, determinou que, até 31.12.2003, o Poder
Executivo deveria encaminhar projeto de lei ao
Congresso Nacional com vistas a tornar nãocumulativa a cobrança da Cofins e a promover, se
necessário, modificação na alíquota do PIS/Pasep
(foi elevada de 0,65% para 1,65%), visando garantir
o mesmo nível de arrecadação.
A Cofins com incidência não cumulativa tem
como fato gerador o faturamento mensal, assim
considerado o total das receitas auferidas pela pessoa
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jurídica, independentemente de sua denominação ou
classificação contábil. Considerando que a nova
sistemática pressupõe a compensação de créditos
tributários gerados nas etapas anteriores da cadeia
produtiva, foi promovido o reajuste da alíquota do
tributo, que passou de 3% para 7,6%, de forma a
não comprometer o nível de arrecadação anterior. O
aproveitamento de créditos sobre a base de cálculo
refere-se a despesas decorrentes de gastos com bens
e serviços utilizados como insumos (inclusive energia
elétrica), bens de revenda, despesas financeiras
diversas, gastos efetivados com aluguéis de
edificações e máquinas, entre outras despesas
inerentes ao processo produtivo.
Apesar da premissa básica de manutenção
do nível de arrecadação global, a medida acarreta
alterações de custos ao longo da cadeia produtiva,
com maior ônus sobre os segmentos situados nas
fases iniciais de produção ou que agregam maior valor
ao produto/serviço, por contarem com menor volume
de créditos tributários a compensar quando do
recolhimento do imposto. O inverso ocorre para os
segmentos situados ao final da cadeia produtiva,
devendo-se esperar, portanto, alteração dos preços
relativos.
Entretanto, com vistas a minorar esse
impacto e corrigir/prevenir desequilíbrios, alguns
segmentos foram excluídos do novo modelo de
cobrança, em razão de suas especificidades,
continuando a obedecer à sistemática anterior:
sociedades cooperativas; empresas optantes pelo
Simples; instituições financeiras; empresas
particulares que exploram serviços de vigilância e
de transporte de valores; pessoas jurídicas tributadas
pelo imposto de renda com base no lucro presumido
ou arbitrado (empresas com faturamento mensal de
até R$4 milhões); órgãos públicos, autarquias e
fundações públicas; pessoas jurídicas imunes a
impostos; receitas tributadas em regime monofásico
ou por substituição tributária; empresas que se
dedicam à compra e à venda de veículos automotores;
receitas decorrentes da prestação de serviços de
telecomunicações e de prestação de serviços nas
empresas jornalísticas e de radiodifusão sonora e de
sons e imagens; receitas relativas a contratos
firmados anteriormente a 31.10.2003; receitas
decorrentes de prestação de serviços de transporte
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coletivo de passageiros (exceto aéreo); receitas
decorrentes de serviços prestados por hospital,
pronto-socorro e afins; e receitas decorrentes de
prestação de serviços de educação infantil, ensinos
fundamental e médio e educação superior.
Ressalte-se, ainda, a instituição da CofinsImportação e do PIS/Pasep-Importação (Medida
Provisória 164, de 29.1.2004), com vistas a conferir
tratamento isonômico entre a tributação dos bens e
serviços produzidos internamente, suscetíveis de
incidência do PIS/Pasep e da Cofins, e os bens e
serviços importados. A cobrança dessas contribuições
vigorará a partir de 1.5.2004, com alíquotas
semelhantes às aplicadas sobre os bens produzidos
e serviços prestados internamente: 1,65% e 7,6%,
respectivamente.
O pagamento das contribuições incidentes
sobre as importações poderá ser compensado nas
contribuições devidas pelas empresas sujeitas à
incidência não cumulativa, nos casos de bens
adquiridos para revenda; bens e serviços utilizados
como insumo na prestação de serviços e na produção
ou fabricação de bens e produtos destinados à venda,
inclusive combustível e lubrificantes; energia elétrica
consumida nos estabelecimentos da pessoa jurídica;
aluguéis e contraprestações de arrendamento
mercantil de prédios, máquinas e equipamentos
utilizados na atividade da empresa; e máquinas,
equipamentos e outros bens incorporados ao ativo
imobilizado, adquiridos para utilização na produção
de bens destinados à venda, ou na prestação de
serviços.
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