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Decreto 8.451/15: alíquota zero de PIS/COFINS para receitas financeiras
de variação cambial e hedge
Como noticiado anteriormente em nosso Boletim, o
Governo Federal, em 1º de abril deste ano, editou o
Decreto 8.426/15, elevando de 0% para 4,65% a
alíquota combinada de PIS/COFINS sobre receitas
financeiras de empresas sujeitas ao regime nãocumulativo dessas contribuições, inclusive quando
decorrentes de operações de hedge. Esse aumento
estava previsto para entrar em vigor em 1º de
julho de 2015.
Regra geral, a medida elevaria a 4,65% o
PIS/COFINS não somente sobre as receitas de
aplicações financeiras propriamente ditas, mas
também
sobre
outras
formas
de
receitas
financeiras, como, por exemplo, as de variação
cambial positiva em dívidas da empresa brasileira
em moeda estrangeira, além de receitas em
instrumentos de hedge cambial e, no limite, até
mesmo sobre eventual variação cambial em
recebíveis de exportações, ainda que esta última
modalidade comportasse mais discussões sobre sua
conformidade legal e constitucional.
Hoje, porém, foi publicado o Decreto 8.451/15,
que alterou a redação original do Decreto 8.426/15
e restabeleceu a alíquota zero para o PIS/COFINS
incidente sobre receitas financeiras decorrentes de
(i) resultados positivos de variação cambial em (a)
exportações de bens e serviços e (b) obrigações
contraídas pela empresa em moeda estrangeira,
inclusive empréstimos e financiamentos; e (ii)
operações de hedge cursadas em bolsa de valores,
de mercadorias e de futuros ou no mercado de

balcão organizado, destinadas exclusivamente à
proteção contra riscos inerentes às oscilações de
preço ou de taxas, desde que o objeto do contrato
negociado se destine à efetiva proteção de direitos
ou obrigações da empresa e esteja relacionado a
suas atividades operacionais.
Tais medidas são aplicáveis a partir de 1º de julho
de 2015, tornando sem efeito prático o aumento de
PIS/COFINS originalmente estipulado pelo Decreto
8.426/15 para essas situações específicas. As
demais
receitas
financeiras
das
empresas
submetidas
ao
regime
não-cumulativo
do
PIS/COFINS permanecem sujeitas ao aumento das
alíquotas dessas contribuições para 4,65%, válido
também a partir de 1º de julho de 2015.
Por fim, o Decreto 8.451/15 esclareceu ainda o
conceito de “elevada oscilação da taxa de câmbio”,
para fins de alteração, ao longo do ano-calendário,
do regime de reconhecimento fiscal de variações
cambiais em créditos ou dívidas da empresa em
moeda estrangeira, conforme artigo 30, § 5º, da
Medida Provisória 2.158-35/01. Segundo o Decreto
8.451/15, a elevada oscilação da taxa de câmbio
ficará
caracterizada
quando
ocorrer
variação superior a 10%, positiva ou negativa, no
valor do Dólar norte americano para venda apurado
pelo
Banco
Central
do
Brasil, dentro
de
determinado mês. Para elevadas oscilações em
algum dos meses no período de janeiro a maio de
2015, a alteração poderá ser efetivada no mês de
junho deste ano.
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