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Art. 9o A partir de 18 de maio de 2015, os preços das apostas
da loteria de prognósticos esportivos denominada Lotogol passam a
ser de R$ 1,00, para "1 aposta", caracterizada por um conjunto de
cinco escores (placares finais de partidas de futebol) indicados pelo
apostador, R$ 2,00 (dois reais), para "2 apostas iguais", caracterizadas
por um conjunto de cinco escores (placares finais de partidas de
futebol) indicados pelo apostador válido duas vezes para o mesmo
concurso, e R$ 4,00 (quatro reais), para "4 apostas iguais", carac-
terizadas por um conjunto de cinco escores (placares finais de par-
tidas de futebol) indicados pelo apostador válido quatro vezes para o
mesmo concurso.

Art. 10. A Caixa Econômica Federal deverá divulgar, para o
público em geral, os novos preços e os números dos concursos a
partir dos quais os novos preços serão cobrados dos apostadores com,
no mínimo, 10 (dez) dias de antecedência das datas estabelecidas nos
artigos desta Portaria.

Art. 11. Os impressos divulgadores (volantes) já produzidos
permanecerão válidos para captação de apostas, prevalecendo, no
entanto, os preços estabelecidos nesta Portaria.

Art. 12. Esta Portaria entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

PAULO GULHERME FARAH CORRÊA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO
BRASIL

SUBSECRETARIA DE TRIBUTAÇÃO E
CONTENCIOSO

COORDENAÇÃO-GERAL DE TRIBUTAÇÃO

SOLUÇÃO DE CONSULTA No- 92, DE 31 DE MARÇO DE 2015

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIA-
LIZADOS - IPI

EMENTA: REDUÇÃO OBJETIVA. ALÍQUOTA. REFRI-
GERANTES E REFRESCOS.

As pessoas jurídicas que industrializam refrigerantes e re-
frescos têm direito à redução da alíquota do IPI prevista na NC (22-
1) da Tipi, desde que atendidas as condições previstas nessa nota
complementar e na Instrução Normativa RFB nº 1.185 de 26 de
agosto de 2011.

Não há que ser feita qualquer solicitação à Secretaria da
Receita Federal do Brasil pelo fabricante para que os mencionados
produtos possam gozar dessa redução objetiva.

DISPOSITIVOS LEGAIS: Lei nº 10.833, de 29 de dezembro
de 2003, arts. 58-A a 58-T; Lei nº 11.727, de 23 de junho de 2008,
art. 32; Decreto nº 6.707, de 23 de dezembro de 2008; Decreto nº
7.660, de 23 de dezembro de 2011; Decreto nº 7.742, de 30 de maio
de 2012; Decreto nº 8.017, de 17 de maio de 2013; Instrução Nor-
mativa RFB nº 1.185 de 26 de agosto de 2011.

FERNANDO MOMBELLI
Coordenador-Geral

COORDENAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS, NORMAS GERAIS,
SISTEMATIZAÇÃO E DISSEMINAÇÃO

SOLUÇÃO DE CONSULTA Nº 99.005,
DE 24 DE ABRIL DE 2015

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁ-
RIAS

EMENTA: CPRB. FATO GERADOR. BASE DE CÁLCU-
LO. APURAÇÃO. SERVIÇO CONTRATADO/EXECUTADO AN-
TES DA VIGÊNCIA DA LEI 12.546/2011. CONTRATOS COM
PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO.

O fato gerador da Contribuição Previdenciária sobre a Re-
ceita Bruta (CPRB) prevista no caput do artigo 7º e no caput do
artigo 8º da Lei nº 12.546, de 2011, ocorre na data em que a receita
deve ser reconhecida (de acordo com o regime de apuração apli-
cável), inclusive na hipótese de contratos firmados com pessoa ju-
rídica de direito público.

SOLUÇAO VINCULADA À SOLUÇAO DE CONSULTA
COSIT Nº 364, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2014.

EMENTA: CPRB. RECONHECIMENTO DE RECEITAS.
DIFERIMENTO DE PAGAMENTOS. CRITÉRIOS DA CONTRI-
BUIÇÃO PARA O PIS/PASEP E DA COFINS. FACULTATIVIDA-
DE.

É facultado ao contribuinte apurar a CPRB utilizando os
mesmos critérios adotados na legislação da Contribuição para o
PIS/Pasep e da Cofins para efeito de reconhecimento no tempo de
receitas e para o diferimento do pagamento dessas contribuições, nos
termos do parágrafo 12 do artigo 9º da mesma Lei.

SOLUÇAO VINCULADA À SOLUÇAO DE CONSULTA
COSIT Nº 84, DE 24 DE MARÇO DE 2015.

DISPOSITIVOS LEGAIS: Arts. 7º, VII, e 9º, §12, da Lei nº
12.546/2011, art. 49, IV, "a", da Lei nº 12.844/2013 e arts. 2º e 16 da
IN RFB nº 1.436/2013.

MIRZA MENDES REIS
Coordenadora

SOLUÇÃO DE CONSULTA Nº 99.006,
DE 24 DE ABRIL DE 2015

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁ-
RIAS

EMENTA: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INCI-
DENTE SOBRE A RECEITA BRUTA. PERÍODO DE APLICA-
BILIDADE. NCM 8544.49.00.

As empresas fabricantes de produtos classificados no código
8544.49.00 da Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM) estiveram
sujeitas à contribuição substitutiva sobre a receita bruta prevista no
art. 8º da Lei nº 12.546, de 2011, no período de 1º/8/2012 a
17/9/2012.

SOLUÇÃO VINCULADA À SOLUÇÃO DE CONSULTA
COSIT Nº 26, DE 26 DE FEVEREIRO DE 2015.

DISPOSITIVOS LEGAIS: Lei nº 12.546, de 2011, art. 8º;
MP nº 563, de 2012, art. 45 e anexo; Lei nº 12.715, de 2012, art. 55
e anexo; MP nº 582, de 2012, art. 2º, I e II, e anexo; Lei nº 12.794,
de 2013; art. 2º, I e II, e anexo; Decreto nº 7.828, de 2012, art. 3º, §
2º, I, "b" e Anexo II; Decreto nº 7.877, de 2012, art. 2º e anexo; IN
RFB nº 1.436, de 2013, Anexo II.

MIRZA MENDES REIS
Coordenadora

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA 1ª REGIÃO
FISCAL

DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
EM CUIABÁ

ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO No- 102,
DE 14 DE ABRIL DE 2015

Reconhece o direito à redução do imposto
de renda das pessoas jurídicas e adicionais
não restituíveis, incidentes sobre o lucro da
exploração, relativo ao projeto de implan-
tação do empreendimento na área de atua-
ção da SUDAM, da pessoa jurídica que
menciona.

A DELEGADA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM
CUIABÁ-MT, no uso da atribuição que lhe confere no artigo 302 do
Regimento Interno da Secretaria da Receita Federal do Brasil, apro-
vado pela Portaria MF n.º 203, de 14 de maio de 2012, publicada na
Seção I do Diário Oficial da União de 17 de maio de 2012, con-
siderando o disposto no art. 1° da Medida Provisória n° 2.199-14, de
24 de agosto de 2001, com redação dada pela Lei n° 11.196, de 21 de
novembro de 2005, art. 3º do Decreto n° 4.212, de 26 de abril de
2002, e art. 60 da Instrução Normativa SRF n° 267, de 23 de de-
zembro de 2002, declara:

Art. 1°. Fica reconhecido o direito da empresa CEREA-
LISTA GM EIRELI, CNPJ: 74.079.286/0001-89, à redução de 75%
(setenta e cinco por cento) do imposto de renda das pessoas jurídicas
e adicionais não restituíveis, incidentes sobre o lucro da exploração
dos resultados adicionais criados pelo projeto de implantação da em-
presa na área de atuação da SUDAM, pelo prazo de 10 (dez) anos a
partir do ano-calendário de 2014, com base no LAUDO CONS-
TITUTIVO N° 118/2014 da Superintendência de Desenvolvimento da
Amazônia - SUDAM e conforme consta no processo administrativo
n° 13153.720115/2015-15:

I - CNPJ do Estabelecimento Incentivado: 74.079.286/0001-
89;

II - Localização: Rua Airton Senna, nº 275, Industrial Nova
Prata, Sorriso/MT, CEP: 78890-000;

III - Enquadramento do empreendimento: alínea "h" do In-
ciso VI, do art. 2° do Decreto n° 4.212/2002 - "da indústria de
transformação, compreendendo os seguintes grupos: alimentos e be-
bidas";

IV - Produto Incentivado: Arroz Beneficiado;
V - Capacidade instalada anual: 10.500.000 Kg;
Art. 2º. O valor do imposto que deixar de ser pago em

virtude da redução de que trata o artigo anterior, não poderá ser
distribuído aos sócios e constituirá reserva de capital da pessoa ju-
rídica, que somente poderá ser utilizada para absorção de prejuízos ou
aumento do capital social, sendo considerada como distribuição do
valor do imposto (art. 545 do Decreto n° 3.000, de 26 de março de
1999, Regulamento do Imposto de Renda - RIR):

I - a restituição de capital aos sócios, em casos de redução do
capital social, até o montante do aumento com incorporação da re-
serva; e

II - a partilha do acervo líquido da sociedade dissolvida, até
o valor do saldo da reserva de capital.

Art. 3°. A inobservância do disposto no artigo anterior, bem
como a existência de débitos relativos a tributos ou contribuições
federais, importará na perda do incentivo e obrigação de recolher o
imposto que a pessoa jurídica tiver deixado de pagar, acrescido das
penalidades cabíveis.

Art. 4º. Estão obrigadas à apuração do lucro real as pessoas
jurídicas que usufruam de benefícios fiscais relativos à isenção ou à
redução do imposto

Art. 5°. Este Ato Declaratório entra em vigor na data de sua
publicação.

MARCELA MARIA LADISLAU DE MATOS
RIZZI

ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO No- 103,
DE 14 DE ABRIL DE 2015

Reconhece o direito à redução do imposto
de renda das pessoas jurídicas e adicionais
não restituíveis, incidentes sobre o lucro da
exploração, relativo ao projeto de implan-
tação do empreendimento na área de atua-
ção da SUDAM, da pessoa jurídica que
menciona.

A DELEGADA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM
CUIABÁ-MT, no uso da atribuição que lhe confere no artigo 302 do
Regimento Interno da Secretaria da Receita Federal do Brasil, apro-
vado pela Portaria MF n.º 203, de 14 de maio de 2012, publicada na
Seção I do Diário Oficial da União de 17 de maio de 2012, con-
siderando o disposto no art. 1° da Medida Provisória n° 2.199-14, de
24 de agosto de 2001, com redação dada pela Lei n° 11.196, de 21 de
novembro de 2005, art. 3º do Decreto n° 4.212, de 26 de abril de
2002, e art. 60 da Instrução Normativa SRF n° 267, de 23 de de-
zembro de 2002, declara:

Art. 1°. Fica reconhecido o direito da empresa CEREA-
LISTA GM EIRELI, CNPJ: 74.079.286/0001-89, à redução de 75%
(setenta e cinco por cento) do imposto de renda das pessoas jurídicas
e adicionais não restituíveis, incidentes sobre o lucro da exploração
dos resultados adicionais criados pelo projeto de implantação da em-
presa na área de atuação da SUDAM, pelo prazo de 10 (dez) anos a
partir do ano-calendário de 2014, com base no LAUDO CONS-
TITUTIVO N° 119/2014 da Superintendência de Desenvolvimento da
Amazônia - SUDAM e conforme consta no processo administrativo
n° 13153.720115/2015-15:

I - CNPJ do Estabelecimento Incentivado: 74.079.286/0001-
89;

II - Localização: Rua Airton Senna, nº 275, Industrial Nova
Prata, Sorriso/MT, CEP: 78890-000;

III - Enquadramento do empreendimento: alínea "h" do In-
ciso VI, do art. 2° do Decreto n° 4.212/2002 - "da indústria de
transformação, compreendendo os seguintes grupos: alimentos e be-
bidas";

IV - Produto Incentivado: Subprodutos do Arroz;
V - Capacidade instalada anual: 4.500.000 Kg;
Art. 2º. O valor do imposto que deixar de ser pago em

virtude da redução de que trata o artigo anterior, não poderá ser
distribuído aos sócios e constituirá reserva de capital da pessoa ju-
rídica, que somente poderá ser utilizada para absorção de prejuízos ou
aumento do capital social, sendo considerada como distribuição do
valor do imposto (art. 545 do Decreto n° 3.000, de 26 de março de
1999, Regulamento do Imposto de Renda - RIR):

I - a restituição de capital aos sócios, em casos de redução do
capital social, até o montante do aumento com incorporação da re-
serva; e

II - a partilha do acervo líquido da sociedade dissolvida, até
o valor do saldo da reserva de capital.

Art. 3°. A inobservância do disposto no artigo anterior, bem
como a existência de débitos relativos a tributos ou contribuições
federais, importará na perda do incentivo e obrigação de recolher o
imposto que a pessoa jurídica tiver deixado de pagar, acrescido das
penalidades cabíveis.

Art. 4º. Estão obrigadas à apuração do lucro real as pessoas
jurídicas que usufruam de benefícios fiscais relativos à isenção ou à
redução do imposto

Art. 5°. Este Ato Declaratório entra em vigor na data de sua
publicação.

MARCELA MARIA LADISLAU DE MATOS
RIZZI

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA 2ª REGIÃO
FISCAL

DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
EM BELÉM

SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO

ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO No- 16,
DE 24 DE ABRIL DE 2015.

Concessão de Registro Especial para es-
tabelecimento que realiza operações com
papel destinado à impressão de livros, jor-
nais e periódicos, na atividade específica de
gráfica.

O Chefe Substituto do Serviço de Fiscalização da Delegacia
da Receita Federal do Brasil em Belém, no uso da competência
delegada pelo Art. 5º, combinado com o Art. 13 da Portaria nº 107,
de 20 de agosto de 2012, consubstanciado com o inciso X, do art.
224, do Regimento Interno da Secretaria da Receita Federal do Brasil,
aprovado pela Portaria MF nº 203, de 14 de maio de 2012, e as
alterações promovidas pela Portaria MF nº 512, de 02 de outubro de
2013, declara:
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