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Superintendência Regional da Receita Federal do Brasil 
 da 8ª RF 

 

Solução de Consulta  nº  130 - SRRF08/Disit 

Data 03 de maio de 2012 

Processo ***** 

Interessado ***** 

CNPJ/CPF ***** 

 

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP 

BASE DE CÁLCULO DO TRIBUTO. BONIFICAÇÕES  EM 
MERCADORIAS VINCULADAS A OPERAÇÃO DE VENDA.  

As bonificações em mercadorias, quando vinculadas á operação de venda, 
concedidas na própria Nota Fiscal que ampara a venda, e não estiverem 
vinculadas á operação futura, por se caracterizarem como redutoras do 
valor da operação, constituem-se em descontos incondicionais, previstos 
na legislação de regência do tributo como valores que não integram a sua 
base de cálculo e, portanto, para sua apuração, podem ser excluídos da 
base cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep.  

BASE DE CÁLCULO . BONIFICAÇÕES EM MERCADORIAS A 
TÍTULO GRATUITO, DESVINCULADAS DE OPERAÇÃO DE 
VENDA.. 

A base de cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep e definida legalmente 
como o valor do faturamento, entendido este como o total das receitas 
auferidas pela pessoa jurídica, independentemente de sua denominação ou 
classificação contábil.  

Nos casos em que a bonificação em mercadoria é concedida por 
liberalidade da empresa vendedora, sem vinculação a operação de venda e 
tampouco vinculada a operação futura, não há como caracterizá-la como 
desconto incondicional, pois não existe valor de operação de venda a ser 
reduzido. Por não haver atribuição de valor, pois que a Nota Fiscal que 
acompanha a operação tem natureza de gratuidade, natureza jurídica de 
doação, não há receita e, portanto, não há que se falar em fato gerador do 
tributo, pois a receita bruta não será auferida. 

Dessa forma, a bonificação em mercadorias, de forma gratuita, não integra 
a base de cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep. 

Dispositivos Legais: Artigo 195 da CF/88; Artigo 1º Lei nº 10.637, de 
2002 e Parecer CST/SIPR nº 1.386, de 1982. 

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE 

SOCIAL - COFINS 

BASE DE CÁLCULO DO TRIBUTO. BONIFICAÇÕES EM 
MERCADORIAS VINCULADAS A OPERAÇÃO DE VENDA.  
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As bonificações em mercadorias, quando vinculadas á operação de venda, 
concedidas na própria Nota Fiscal que ampara a venda, e não estiverem 
vinculadas á operação futura, por se caracterizarem como redutoras do 
valor da operação, constituem-se em descontos incondicionais, previstos 
na legislação de regência do tributo como valores que não integram a sua 
base 

de cálculo e, portanto, para sua apuração, podem ser excluídos da base 
cálculo da Cofins.  

BASE DE CÁLCULO . BONIFICAÇÕES EM MERCADORIAS A 
TÍTULO GRATUITO, DESVINCULADAS DE OPERAÇÃO DE 
VENDA.. 

A base de cálculo da Cofins é definida legalmente como o valor do 
faturamento, entendido este como o total das receitas auferidas pela pessoa 
jurídica, independentemente de sua denominação ou classificação contábil.  

Nos casos em que a bonificação em mercadoria é concedida por 
liberalidade da empresa vendedora, sem vinculação a operação de venda e 
tampouco vinculada a operação futura, não há como caracterizá-la como 
desconto incondicional, pois não existe valor de operação de venda a ser 
reduzido. Por não haver atribuição de valor, pois que a Nota Fiscal que 
acompanha a operação tem natureza de gratuitade, natureza jurídica de 
doação, não há receita e, portanto, não há que se falar em fato gerador do 
tributo, pois a receita bruta não será auferida. 

Dessa forma, a bonificação em mercadorias, de forma gratuita, não integra 
a base de cálculo da Cofins. 

Dispositivos Legais: Artigo 195 da CF/88; Artigo 1º Lei nº 10.833, de 
2003 e Parecer CST/SIPR nº 1.386, de 1982. 

 

DOCUMENTO FORNECIDO EM CUMPRIMENTO À LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO. 
REGISTRE-SE QUE A PUBLICAÇÃO, NA IMPRENSA OFICIAL, DE ATO NORMATIVO 
SUPERVENIENTE MODIFICA AS CONCLUSÕES EM CONTRÁRIO C ONSTANTES EM 
SOLUÇÕES DE CONSULTA OU EM SOLUÇÕES DE DIVERGÊNCIA,  
INDEPENDENTEMENTE DE COMUNICAÇÃO AO CONSULENTE (art s. 99 e 100 do Decreto 
nº 7.574, de 29 de setembro de 2011). 

 

 

Relatório 

Em petição protocolada em 10/06/2011 (fl. 01), a empresa, por intermédio 
de seu procurador, devidamente constituído, formulou consulta relativa à legislação tributária 
federal, de seguinte teor, em apertada síntese : 

1.1. a consulente é pessoa jurídica que tem por objeto, entre outras 
atividades, a produção e comercialização de peças automotivas e produtos correlatos, 
principalmente assentos dos tipos utilizados em veículos automotores; 
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1.2 para a consecução de seu objeto social, a consulente produz e fornece 
autopeças para montadoras de veículos localizadas em diversos Estados da Federação e, 
objetivando estreitar o relacionamento com seus clientes, pretende conceder mercadorias em 
bonificação, sejam estas conjugadas ou não com outras operações de vendas. 

1.3. Finaliza questionando se seu entendimento está correto em considerar:  

a) que, nas operações conjugadas de bonificação e venda não haverá a 
incidência da Contribuição para o PIS/Pasep e Cofins em razão da sua 
configuração como um desconto incondicionado; 

b) nas operações de bonificação autônomas a não incidência das 
Contribuições, por sua vez, se justificará pelo fato de tais remessas serem 
gratuitas, e logo não resultarem numa contraprestação do destinatário que 
possa integrar o conceito de receita bruta previsto na legislação. 

Fundamentos 

2. Em preliminar, deve-se definir o conceito, para efeitos tributários, de 
bonificação, uma vez que o cerne da questão apresentada se relaciona diretamente a tal 
conceito, e nos efeitos que tal conceito podem fazer repercutir em matéria tributária, mais 
especificamente, na determinação da base de cálculo das Contribuições ao PIS/Pasep e ‘a 
Cofins. 

3. Bonificações são entendidas no campo do direito comercial como a 
concessão feita pelo vendedor ao comprador, ao diminuir o preço do produto ou serviço 
vendido ou ao entregar quantidades maiores do que as avençadas em contrato comercial. As 
bonificações, dentro deste contexto, podem ser concessões recebidas tanto em dinheiro como 
em mercadorias. 

4. Por ser relevante, a Administração Tributária Federal pacificou seu 
entendimento ao conceituar bonificação no Parecer CST/SIPR nº 1.386, de 1982, do qual 
transcrevemos o seguinte excerto, para esclarecimento do tema (observamos que o padrão 
monetário citado é o vigente á época da edição do texto administrativo) : 

“ Bonificação significa, em síntese, a concessão que o vendedor faz ao 
comprador, diminuindo o preço da coisa vendida ou entregando quantidade 
maior que a estipulada. Diminuição do preço da coisa vendida pode ser 
entendido também como parcelas redutoras do preço de venda, as quais, quando 
constarem da Nota Fiscal de venda dos bens e não dependerem de evento 
posterior à emissão desse documento, são definidas pela Instrução Normativa 
SRF nº 51/78 como descontos incondicionais. 

Isto pode ser feito computando-se, na Nota Fiscal de venda, tanto a quantidade 
que o cliente deseja comprar, como a quantidade que o vendedor deseja oferecer 
a título de bonificação, transformando-se em cruzeiros o total das unidades, 
como se vendidas fossem. Concomitantemente, será subtraída, a título de 
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desconto incondicional, a parcela, em cruzeiros, que corresponde à quantidade 
que o vendedor pretende ofertar, a título de bonificações, chegando-se, assim, ao 
valor líquido das mercadorias.” (destacou-se) 

4.1. Seguindo este parâmetro, a Administração Tributária á época da 
emissão do Parecer retro, já havia editado a Instrução Normativa SRF nº 51, de 03/11/1978, 
onde, em seu item 4.2 disciplina o conceito de desconto incondicional, no âmbito tributário : 

4.2 - Descontos incondicionais são parcelas redutoras do preço de vendas, 
quando constarem da nota fiscal de venda dos bens ou da fatura de serviços e 
não dependerem de evento posterior à emissão desses documentos. 

4.2. Portanto, conjugando-se a disciplina normativa de tais atos, concluí-se 
que, para a Administração Tributária, bonificação, cujo valor conste da Nota Fiscal de 
venda, quando não vinculado ‘a operação ou evento futuro, tem a natureza jurídica de 
desconto incondicional, assumindo assim a condição de redutor do valor bruto da operação de 
venda. 

5. Quanto a composição da base de cálculo dos tributos objeto do 
questionamento, a Contribuição para o PIS/Pasep e a Cofins, é basilar a transcrição da 
legislação que as instituiu. 

5.1 Considerando que a consulente encontra-se submetida ao regime da 
não cumulatividade das citadas Contribuições Sociais, o conceito e composição das bases de 
cálculo de tais tributos, por ser o mesmo, deve ser objeto da mesma análise. 

5.2 A Lei nº 10.637, de 30 de dezembro de 2002, que instituiu a 
Contribuição ao PIS/Pasep não cumulativo e a Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003, que 
instituiu a Cofins não cumulativa estão assim redigidas : 

Lei nº 10.637, de 2002  

“Artigo 1º - A Contribuição para o PIS/Pasep tem como fato gerador o 
faturamento mensal, assim entendido o total das receitas auferidas pela pessoa 
jurídica, independentemente de sua denominação ou classificação contábil. 

§ 1º - Para efeito do disposto neste artigo, o total das receitas compreende a 
receita bruta da venda de bens e serviços nas operações em conta própria ou 
alheia e todas as demais receitas auferidas pela pessoa jurídica. 

§ 2º - A base de cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep é o valor do 
faturamento, conforme definido no caput. 

Lei nº 10.833, de 2003 

Artigo 1º - A Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins, 
com a incidência não-cumulativa, tem como fato gerador o faturamento mensal, 
assim entendido o total das receitas auferidas pela pessoa jurídica, 
independentemente de sua denominação ou classificação contábil. 

§ 1º - Para efeito do disposto neste artigo, o total das receitas compreende a 
receita bruta da venda de bens e serviços nas operações em conta própria ou 
alheia e todas as demais receitas auferidas pela pessoa jurídica. 
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§ 2º - A base de cálculo da contribuição é o valor do faturamento, conforme 
definido no caput.” (destacou-se) 

5.3 Este conceito já veio da redação dada á letra “b’ do Inciso I do Artigo 
195 da Constituição Federal de 1988 pela Emenda Constitucional nº 20, de de1998, que assim 
terminou redigido: 

CF/88 

“Artigo 195 – A seguridade social será financiada por toda a sociedade, de 
forma direta e indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos 
orçamentos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e das 
seguintes contribuições sociais: 

I – do empregador, da empresa e da entidade a ela equiparada na forma da lei, 
incidentes sobre : (redação dada pela Emenda Constitucional nº 20, de 1998) 

folha de salários e demais rendimentos do trabalho pagos ou creditados, a 
qualquer título, á pessoa física que lhe preste serviço, mesmo sem vínculo 
empregatício; (incluído pela Emenda Constitucional nº 20, de 1998) 

a receita ou o faturamento; (incluído pela Emenda Constitucional nº 20, de 1998) 

o lucro; (incluído pela Emenda Constitucional nº 20, de 1998).’ (destacou-se)  

5.4 Desta forma, compõem a base de cálculo da Contribuição para o 
PIS/Pasep e a Cofins no regime de apuração não cumulativa. 

5.5 Entretanto, para tal composição da base de cálculo, a própria norma 
instituidora admitiu exceções, que chamou de exclusões da base de cálculo, tendo por definição 
que tais exclusões são valores de receita que não se incluem na base de cálculo para o cômputo 
do tributo. 

5.6 Tais exclusões estão definidas nos textos legais já citados : 

Lei nº 10.637, de 29/12/2002 

“Artigo 1º - ..................................................... 

§ 3º - Não integram a base de cálculo a que se refere este artigo, as receitas: 

.................... 

V- referentes a : 

vendas canceladas e aos descontos incondicionalmente concedidos. 

Lei nº 10.833, de 30/12/2003 

Artigo 1º - .................................................. 

§ 3º - Não integram a base de cálculo aq que se refere este artigo as receitas : 

................................... 

V – referentes a: 
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.................................... 

a) vendas canceladas e aos descontos incondicionais concedidos.’  

6. Portanto, as bonificações, constantes de Nota Fiscal de venda , desde que 
não vinculadas a evento ou operação futura, uma vez que se caracterizam como descontos 
incondiconais concedidos, redutores do valor bruto da venda, são valores que podem ser 
excluídos da base de cálculo da Contribuição ao PIS/Pasep e da Cofins, por expressa 
determinação legal. 

7. Quanto ás operações denominadas, pela consulente, como “bonificações 
autônomas', cabe notar que, de acordo com os esclarecimentos constantes do Parecer 
CST/SIPR nº 1.368, de 1982, a bonificação ocorre no âmbito de uma operação de venda, de 
forma que a mercadoria entregue em bonificação também é considerada “vendida”. Portanto, a 
operação de transferência de mercadorias de forma gratuita, a título de mera liberalidade, sem 
qualuqer vinculação com operação de venda, não pode ser considerada bonificação. 

7.1 A Administração Tributária, por meio do Parecer Normativo CST nº 
113, de 29 de dezembro de 1978 (DOU de 11/01/1979), manifestou o entendimento de que a 
operação de transferência de bens a título gratuito, por mera liberalidade de quem faz a entrega 
do bem, caracteriza-se como doação.  

7.2. Com relação á doação, o seu conceito vem do Direito Civil, adotado 
pelo Direito Tributário, delineado no Artigo 538 do Novo Código Civil Brasileiro, Lei nº 
10.406, de 10/01/2002, assim redigido : 

“Artigo 538 – Considera-se doação o contrato em que uma pessoa, por 
liberalidade, transfere do seu patrimônio, bens ou vantagens para o de outra”  

7.3 Desta forma, as remessas de mercadorias a título de doação,de uma 
pessoa jurídica para outra, não estão abrangidas pelo campo de incidência da Contribuição ao 
PIS/Pasep e da Cofins, por não configurarem receita, mas sim ato de mera liberalidade, como 
definido no Codex Civil vigente. 

8. Por fim, cabe ainda esclarecer que, caracterizada a operação como doação, 
a consulente não tem direito ao crédito referente aos insumos utilizados na fabricação das 
mercadorias destinadas à doação, nem tampouco ao frete pago no transporte das mercadorias 
doadas, visto que, de acordo com o estabelecido no Inciso II do Artigo 3º da Lei nº 10.637, de 
2002, nos Incisos II e IX do Artigo 3º e no Inciso II do Artigo 15 da lei nº 10.833, de 2003, a 
pessoa jurídica sujeita ao regime de apuração não cumulativa da Contribuição para o PIS/Pasep 
e da Cofins, pode apurar crédito em relação a insumos utilizados na fabricação de bens ou 
produtos apenas quando estes forem destinados a venda. Do mesmo modo, somente o frete 
pago em uma operação de venda enseja a apuração do crédito das referidas contribuições.  

Conclusão 

9. Tendo em vista o entendimento aqui fundamentado, proponho seja a 
consulta solucionada, declarando-se que: 

- as bonificações concedidas em mercadorias, quando tiverem seus valores 
constantes de Nota Fiscal de venda e não estiverem vinculadas a evento ou operação futura, 
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caracterizam-se como redutores do valor bruto das vendas, consubstanciando-se em descontos 
incondicionais concedidos e, nesse contexto, inserem-se na hipótese de exclusão da receita 
bruta da pessoa jurídica para efeito da apuração da base de cálculo das contribuições sociais; 

- as bonificações concedidas em mercadorias, constantes de Nota Fiscal, 
quando não tiverem valores atribuídos, portanto concedidas a título gratuito, e quando não 
estiverem vinculadas a operação ou evento futuro, portanto eventos autônomos, caracterizam-
se como doações, não estando incluídas entre as hipóteses de incidência das contribuições, por 
não constituírem receita, por conseqüência, não há que se falar em componente de base de 
cálculo das contribuições.  

À consideração superior. 

 
(assinado digitalmente) 

 
____________________________________ 

ARI VENDRAMINI 
AFRFB 

Matrícula SIAPECAD: 985538 

Ordem de Intimação 

De acordo.  

Soluciono a consulta na forma proposta. Encaminhe-se à *****, para 
conhecimento, ciência à interessada e demais providências cabíveis.  

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. A presente 
decisão não comporta, portanto, recurso ou pedido de reconsideração. Excepcionalmente, caso 
a interessada venha a tomar conhecimento de uma outra solução de consulta divergente desta, 
relativa à mesma matéria e fundada em idêntica norma jurídica, cabe recurso especial, sem 
efeito suspensivo, para a Coordenação Geral de Tributação - Cosit, em Brasília – DF, nos 
termos da Instrução Normativa RFB nº 740, de 2007. 

 
(assinado digitalmente) 

 
________________________________________________ 

EDUARDO NEWMAN DE MATTERA GOMES 
Chefe da Divisão de Tributação 

Portaria SRRF 0800/P Nº 351/2011 (DOU de 23/05/2011) 
Competência Delegada - Portaria SRRF 08/G nº 25 de 29/02/2012 (DOU - 1º/03/2012) 


