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            MINISTÉRIO DA FAZENDA 

12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA FEDERAL 

10ª REGIÃO FISCAL 

PROCESSO Nº 
      

SOLUÇÃO DE CONSULTA        Nº 
39, de 28 de fevereiro de 2007 

INTERESSADO 
      

CNPJ/CPF 
      

DOMICÍLIO FISCAL 
      

 

DOCUMENTO FORNECIDO EM CUMPRIMENTO À LEI DE ACESSO À 

INFORMAÇÃO . REGISTRE-SE QUE A PUBLICAÇÃO , NA IMPRENSA 

OFICIAL , DE ATO NORMATIVO SUPERVENIENTE MODIFICA AS 

CONCLUSÕES EM CONTRÁRIO CONSTANTES EM SOLUÇÕES DE 

CONSULTA OU EM SOLUÇÕES DE DIVERGÊNCIA , 
INDEPENDENTEMENTE DE COMUNICAÇÃO AO CONSULENTE (arts. 99 e 
100 do Decreto nº 7.574, de 29 de setembro de 2011).  

 

Assunto: Sistema Integrado de Pagamento de 
Impostos e Contribuições das Microempresas e das 
Empresas de Pequeno Porte - Simples 

Ementa: VENDA PARA ENTREGA FUTURA. 
RECONHECIMENTO DA RECEITA. REGIME DE 
COMPETÊNCIA. 

No caso de venda para entrega futura, em que o 
contribuinte possui o bem em estoque, a receita 
deverá ser computada no período de apuração da 
operação, pois o bem já está disponível ao comprador 
e a vendedora passa a ser mera depositária. 

FATURAMENTO ANTECIPADO. 
RECONHECIMENTO DA RECEITA. REGIME DE 
COMPETÊNCIA. 

No caso de faturamento antecipado, em que o 
contribuinte não possui ainda o bem, a receita deverá 
ser computada no período de apuração em que o bem 
for produzido ou for adquirido, no caso de revenda, 
ficando disponível para o comprador. 
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Dispositivos Legais: Lei nº 6.404, de 1976, art. 177 e 
art. 187, § 1º; Decreto-Lei nº 1.598, de 1977; art. 7º, 
§4º, e art. 67, inciso XI; RIR/99, art. 247, §1º, e art. 
251; Instrução Normativa SRF nº 608, de 2006, art. 
4º. 

 

RELATÓRIO 
 

A consulente, pessoa jurídica de direito privado, vem formular consulta relativa 
à legislação do Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das 
Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte – Simples, quanto ao tratamento a ser dado 
aos “adiantamentos recebidos de clientes e vendas para entrega futura”. 

2. Informa que “ao extrair pedidos para a fabricação e comercialização dos 
equipamentos constantes do seu objetivo acima referido recebe adiantamentos de clientes, os 
quais são registrados na contabilidade como Passivo Circulante, na conta ‘Adiantamentos de 
Clientes’, ou ainda, a consulente ao extrair pedido, antecipa o faturamento dos equipamentos 
acima referidos, extraindo Nota Fiscal de venda para entrega futura, com o objetivo de buscar 
recursos financeiros”. Aduz que “mantém escrituração comercial”. 

3. Externa o seu entendimento de que “os adiantamentos recebidos de clientes por 
conta da venda dos bens acima referidos, serão computados como receita, passível de 
pagamento do Simples, no mês em que for extraída a Nota Fiscal da entrega dos produtos 
vendidos”, e que “o pagamento do Simples das Notas Fiscais de vendas para entrega futura, é o 
dia 20 (vinte) do mês subseqüente ao da extração da Nota Fiscal para entrega futura” 
(sublinhado no original). 

4. Apresenta como base legal de sua consulta a Instrução Normativa SRF nº 104, 
de 24 de agosto de 1998. 

5. Em requerimento complementar (fls. 9 e 10), informa que “para fins de 
determinação da receita bruta considera o regime de competência o qual é mantido para todo o 
ano calendário conforme determina o Art. 4º § 2º da IN 608/06”. 

FUNDAMENTOS LEGAIS 
 

6. A Instrução Normativa SRF nº 608, de 9 de janeiro de 2006, ao tratar do 
conceito de receita bruta assim dispõe: 

Art. 4º Considera-se receita bruta, para os fins de que trata esta 
Instrução Normativa, o produto da venda de bens e serviços nas 
operações de conta própria, o preço dos serviços prestados e o 
resultado nas operações em conta alheia, excluídas as vendas 
canceladas e os descontos incondicionais concedidos. 

§ 1º Ressalvado o disposto no caput, para fins de determinação da 
receita bruta apurada mensalmente, é vedado proceder-se a qualquer 
outra exclusão em virtude da alíquota incidente ou de tratamento 
tributário diferenciado (substituição tributária, diferimento, crédito 
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presumido, redução de base de cálculo, isenção) aplicáveis às pessoas 
jurídicas não optantes pelo regime tributário das microempresas e das 
empresas de pequeno porte, de que trata esta Instrução Normativa. 

§ 2º Para fins de determinação da receita bruta auferida, poderá ser 
considerado o regime de competência ou de caixa, mantido o critério 
para todo o ano-calendário. 

7. O § 2º do referido artigo, dá opção ao contribuinte de optar entre o regime de 
caixa e o regime de competência. No presente caso, conforme informado pela consulente, o 
regime por ela adotado é o de competência. 

8. Em regra, o reconhecimento da receita, para fins contábeis, deve dar-se, nas 
transações com terceiros, quando estes efetuarem o pagamento ou assumirem compromisso 
firme de efetivá-lo, quer pela investidura na propriedade de bens anteriormente pertencentes à 
empresa, quer pela fruição de serviços por esta prestados, consoante dispõe a Resolução do 
Conselho Federal de Contabilidade (CFC) nº 774, de 16 de dezembro de 1994, em obediência 
ao Princípio da  Competência. 

9. O Princípio da Competência é adotado não somente pela legislação comercial, 
conforme disposto na Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 – Lei das S.A., arts. 177 e 187, 
§1º, mas também pela tributária, conforme inciso XI do art. 67, c/c § 4º do art. 7º do Decreto-
Lei nº 1.598, de 26 de dezembro de 1977, e também art. 247, § 1º, arts. 248, 251, e 274 do 
Decreto nº 3.000, de 26 de março de 1999 – Regulamento do Imposto de Renda (RIR/1999). 

10. Feitas essas considerações iniciais, cabe salientar que é importante diferenciar as 
situações em que, quando do recebimento dos recursos do seu cliente, a consulente dispõe da 
mercadoria em estoque (venda para entrega futura) daquelas em que ela não a possui ou ainda 
não a produziu (faturamento antecipado). 

11. Analisando essa matéria, Hiromi Higuchi, no livro Imposto de Renda das  
Empresas – Interpretação e prática, 30ª. Edição, São Paulo: IR Publicações Ltda., 2005, à fl. 
173, assim diz: 

Na verdade, há certa distinção entre faturamento antecipado e venda 
para  entrega futura. No primeiro caso o bem ainda não foi produzido, 
enquanto que no segundo o bem já se encontra produzido. No 
faturamento antecipado o valor correspondente é contabilizado como 
receita de exercícios futuros, porque a empresa não tem custo 
incorrido. Na venda para entrega futura a receita deverá ser 
computada na apuração do lucro líquido do período-base da operação, 
porque o bem já foi produzido e a vendedora passa a ser mera 
depositária. 

12. Como bem esclarece o autor, no caso de venda para entrega futura, o bem faz 
parte do estoque da empresa vendedora, devendo a receita ser computada no período de 
apuração da operação, pois o bem já está disponível ao comprador e a vendedora passa a ser 
mera depositária. O contrato de compra e venda de bens é consensual e se perfaz quando as 
partes concordam quanto à coisa e ao preço, conforme o art. 482 da Lei nº 10.406, de 10 de 
janeiro de 2002 – Código Civil (CC/2002). Uma vez perfeito o contrato, impõe-se seu 
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reconhecimento da receita pela empresa, independentemente de a efetiva entrega se dar 
posteriormente. 

13. Já no faturamento antecipado, o valor correspondente não pode ainda ser 
considerado receita, porque a empresa ainda não tem custo incorrido e não dispõe do bem. Tal 
entendimento está em perfeita consonância com o princípio da competência, uma vez que, no 
faturamento antecipado, como não se tem o produto, o valor recebido está vinculado à 
obrigação de produzir o bem ou de adquiri-lo para revenda, só se reconhecendo a receita 
quando o produto ficar disponível para o comprador. Portanto, no faturamento antecipado a 
apropriação da receita deve ser no período de apuração em que for concluída a fabricação do 
bem anteriormente vendido ou este for adquirido, no caso de revenda. 

14. A indagação da consulente a respeito do prazo de pagamento do Simples tem 
sua resposta como decorrência lógica das questões anteriores, que determinam o momento em 
que deve ser considerada auferida a receita bruta. Tem-se expressa previsão legal no art. 6º da 
Lei nº 9.317, de 5 de dezembro de 1996, alterado pela Lei nº 11.196, de 21 de novembro de 
2005, quanto ao prazo de pagamento (grifou-se): 

Art. 6º O pagamento unificado de impostos e contribuições devidos 
pela microempresa e pela empresa de pequeno porte inscritas no 
Simples será feito de forma centralizada até o 20º (vigésimo) dia do 
mês subseqüente àquele em que houver sido auferida a receita bruta. 
(Redação dada pela Lei nº 11.196, de 2005) 

[...] 

15. Assim o pagamento deve ser feito até o vigésimo dia do mês subseqüente àquele 
em que houver sido auferida a receita bruta, conforme explicitado nos itens 12 e 13. 

16. A Instrução Normativa SRF nº 104, de 1998, referida pela consulente, trata de 
“normas para a apuração do lucro presumido com base no regime de caixa” e é aplicável às 
pessoas optantes pelo Simples por força de seu art. 2º. Apesar de citada pela consulente, essa 
Instrução Normativa é inaplicável ao seu caso, pois ela adota, conforme informado, o regime 
de competência. 

17. Por fim, cabe ressaltar que a Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 
2006, revoga a Lei nº 9.317, de 1996, a partir de 1º de julho de 2007, instituindo em seu art. 12 
o Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas 
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – Simples Nacional, conforme as regras previstas 
na referida lei complementar. 

CONCLUSÃO 
 

18. Diante do exposto, conclui-se que; 

a) no caso de venda para entrega futura, em que o contribuinte possui o bem em 
estoque, a receita deverá ser computada no período de apuração da operação, pois o bem já está 
disponível ao comprador e a vendedora passa a ser mera depositária; 
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b) no caso de faturamento antecipado, em que o contribuinte não possui ainda o 
bem, a receita deverá ser computada no período de apuração em que o bem for produzido ou 
for adquirido, no caso de revenda, ficando disponível para o comprador. 

ORDEM DE INTIMAÇÃO 
 

Publique-se no Diário Oficial da União extrato da ementa desta Solução de 
Consulta, no prazo máximo de noventa dias, contado da data da solução, em atendimento ao 
disposto no art. 48, § 4º, da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, e no art. 13 da Instrução 
Normativa SRF nº 573, de 23 de novembro de 2005. 

Encaminhe-se este processo à [...] para ciência desta Solução de Consulta ao 
interessado, mediante cópia, e adoção das medidas adequadas à sua observância, nos termos do 
art. 6º, inciso IV, da Instrução Normativa SRF nº 573, de 23 de novembro de 2005. 

Na forma do disposto no art. 48 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, os 
processos administrativos de consulta são solucionados em instância única, não comportando, 
assim, a presente solução, recurso voluntário ou de ofício, nem pedido de reconsideração. 
Excepcionalmente, se o interessado vier a tomar conhecimento de outra solução de consulta, 
divergente desta, relativa à mesma matéria e fundada em idêntica norma jurídica, caberá 
recurso especial, sem efeito suspensivo, para a Coordenação-Geral de Tributação (Cosit), em 
Brasília (DF), em conformidade com o art. 16 da Instrução Normativa SRF nº 573, de 2005. O 
prazo para interposição do recurso é de trinta dias, contado da ciência desta solução, ou da 
solução divergente, se publicada posteriormente à ciência desta, competindo ao interessado 
comprovar a existência das soluções divergentes acerca de idênticas situações, mediante 
juntada das correspondentes publicações. 

 

VERA LUCIA RIBEIRO CONDE 
Chefe da Divisão de Tributação 

Delegação de Competência 
Portaria SRRF10 nº 64, de 20.04.2000 

 DOU de 26.04.2000 
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