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Decreto nº 8.426/15 - PIS/COFINS sobre receitas financeiras
Dentre as recentes medidas adotadas pelo Governo com o objetivo de aumentar
suas receitas primárias, foi publicado ontem, na Edição Extra do Diário Oficial da
União, o Decreto nº 8.426/15, restabelecendo a incidência do PIS e da COFINS
sobre as receitas financeiras auferidas por empresas sujeitas ao regime nãocumulativo de apuração dessas contribuições, inclusive sobre receitas
decorrentes de operações realizadas para fins de hedge.
Segundo o Decreto 8.426/15, o PIS e a COFINS incidentes sobre as
receitas financeiras de pessoas jurídicas no regime não-cumulativo
ficam agora majoradas para 4,65% (0,65% para o PIS e 4% para a
COFINS). A regra não vale para receitas de Juros Sobre o Capital Próprio (JCP),
que no regime não-cumulativo permanecem sujeitas ao PIS e à COFINS à
alíquota conjunta de 9,25% (1,65% para o PIS e 7,6% para a COFINS).
No regime não-cumulativo, conforme a Lei 10.865/04, o PIS e a COFINS sobre
receitas financeiras podem ser reduzidos ou restabelecidos pelo Poder Executivo.
Nesses termos, havia cerca de dez anos que tais alíquotas estavam reduzidas a
0%, desde a edição do Decreto 5.442/05.
O restabelecimento de tais alíquotas, porém, não veio acompanhado da
autorização para o desconto de créditos de PIS/COFINS sobre as
correspondentes despesas financeiras, ou seja, ainda que se trate de regime
não-cumulativo, não haverá possibilidade de tomada de créditos sobre tais
despesas.
O Decreto 8.426/15 passará a produzir efeitos somente a partir de
1.7.2015, data em que o Decreto nº 5.442/05 fica revogado.
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