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TRIBUTAÇÃO DAS SOCIEDADES COOPERATIVAS

José Raimundo Baganha Teixeira

o eminente Deputado Vadinho Baião solicita estudo sobre a tributação

das sociedades cooperativas.

De acordo com o que dispõe a Lei n° 5.764, de 16 de dezembro de 1971,

que institui o regime jurídico das sociedades cooperativas, e define a Política Nacional de

Cooperativismo, as cooperativas são (arts. 3° e 4°) sociedades de pessoas, civis, com forma e

natureza jurídica próprias, sem objetivo de lucro. Por esta razão, estas sociedades não estão

sujeitas à tributação sobre a renda, em relação aos atos cooperativos praticados com os seus

associados.

o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), de

competência estadual, e o Imposto sobre Serviços (ISS), de competência municipal, incidem

normalmente sobre a comercialização de produtos e a prestação de serviços, efetuados pelas

cooperativas.

Antes das alterações introduzidas pela Medida Provisória n" 1.858-6, de

29 de julho de 1999, as sociedades cooperativas sofriam a incidência do PIS/PASEP à alíquota de

1o sobre a folha de salários, nas operações praticadas com associados, e à alíquota de 0,65%

sobre o faturamento, em relação às receitas decorrentes de operações praticadas com não

associados (Lei n° 9.715/98). As cooperativas eram isentas da COFINS, quanto aos atos

cooperativos próprios de suas finalidades, e sofriam a incidência normal da contribuição (3%

sobre o faturamento) sobre os demais atos (Lei Complementar n° 70, de 1991, e Lei n° 9.718, de

1998).

Com a entrada em vigor da MP n° 1.858/99 (atualmente está em vigor a

Medida Provisória n" 2.158-35, de 24 de agosto de 2001), as contribuições para o PIS/PASEP e a

COFINS (art. 15), devidas pelas sociedades cooperativas, passaram a ser calculadas com base

no faturamento bruto, respectivamente às mesmas alíquotas de 0,65% e de 3%, podendo ser

excluídos das bases de cálculo:
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a) os valores repassados aos associados, decorrentes da comercialização

de produto por eles entregue à cooperativa;

b) as receitas de venda de bens e mercadorias a associados (bens e

mercadorias vinculados diretamente à atividade econômica desenvolvida pelo associado e que seja

objeto da cooperativa);

c) as receitas decorrentes da prestação, aos associados, de serviços

especializados, aplicáveis na atividade rural, relativas a assistência técnica, extensão rural,

formação profissional e assemelhados;

d) as receitas decorrentes do beneficiamento, armazenamento e

industrialização de produto do associado;

e) as receitas financeiras decorrentes de repasse de empréstimos rurais

contraídos junto a instituições financeiras, até o limite dos encargos a estas devidos.

Em relação aos valores e receitas relacionados nas letras "a" a "e" acima,

as cooperativas pagam o PIS/PASEP com base na folha de salários, à alíquota de um por cento

(art. 13, e § 20
- I, do art. 15, da MP na 1.991, de 2000).

Em resumo, temos o seguinte quadro:

Antes
PIS/PASEP
0,65% s/fatur31llento nasoperações cl não
associados

1% si folha de salários nos atos cooperativos

COFINS

MP 1.991/2000

0,65% si fatur31llento excluídas as operações
configuradas como atos cooperatLvos (alíneas
"a" a "e" acima)
1% si folha de salários devido em decorrência
das operações configuradas como atos
cooperativos (alíneas "a" a "e" acima)

Isentos os atos cooperatLvos e 3%
fatur31llento em relação aos demais atos

si 3% si fatur31llento excluídas as operações
configuradas como atos cooperatLvos (alíneas
"a" a "e" acima)

Diante disso, entendemos que a intenção do governo não foi a de elevar

a carga tributária, e sim a de delimitar quais as operações que podem ser consideradas como atos

cooperativos próprios das finalidades das referidas sociedades, a fim de evitar a sonegação fiscal.

Com efeito, e conforme já visto, o PIS/PASEP incidia à alíquota de

0,65% sobre o faturamento, nas operações com não-associados, e à alíquota de 1% sobre a folha

de salários, em relação aos atos cooperativos.
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Arualrnenre, continua incidindo a alíquota de 0,65%, agora sobre todo o

faturamento, porém, excluídas as operações referidas nas alíneas "a" a "e" acima, as quais são, em

última análise, configuradas como operações com associados ou atos cooperativos típicos. Então,

se a alíquota de 0,65% incide sobre o total do faturamento, excluídas as operações relativas aos

atos cooperativos, a tributação permanece a mesma de antes:

a) 0,65% sobre o faturamento, nas operações com não-associados;

b) 1% sobre a folha de salários, nas operações com associados (alíneas

"" "")a a e .

o mesmo ocorre com a COFINS. Se antes havia isenção nas operações

com associados, e 3% sobre o faturamento decorrente de operações com não-associados, agora a

tributação à alíquota de 3% atinge o total do faturamento da cooperativa, porém excluídas as

operações com associados (alíneas "a" a "e"), o que, na prática, faz com que a tributação continue

atingindo apenas as operações com não-associados.

A diferença entre as duas legislaçães, então, é a de que a atual define

quais as operações que podem ser caracterizadas como atos cooperativos típicos (alíneas "a" a

"e") para efeito de isenção da COFINS, e para efeito de tributação mais benéfica (sobre a folha

de salários), no caso do PIS/PASEP.

Deve-se ressaltar que as leis posteriores que instituiram a incidência não

cumulativa da Cofins e do PIS/PASEP, com alíquotas bem mais altas, não atingem as

cooperativas, permanecendo, elas, sujeitas a forma de incidência acima descrita.

A seguir, transcrevemos legislação posterior que trata da tributação das

sociedades cooperativas:

Lei n? 10.865, de 30 de abril de 2004

Art. 39. As sociedades cooperativas que obedecerem ao disposto na

legislação específica, relativamente aos atos cooperativos, ficam isentas da Contribuição Social

sobre o Lucro Líquido - CSLL.

Art. 48. Produz efeitos a partir de J2 de janeiro de 2005 o disposto no art.

39 desta Lei.
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Lei n" 11.051, de 29 de dezembro de 2004

Art. 92 O direito ao crédito presumido de que trata o art. 8° da Lei n"

10.925, de 23 de julho de 2004, calculado sobre o valor dos bens referidos no inciso 11 do caputdo

art. 3° das Leis n'<s 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro de 2003, e

recebidos de cooperado, fica limitado para as operações de mercado interno, em cada período de

apuração, ao valor da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins devidas em relação à receita

bruta decorrente da venda de bens e de produtos deles derivados, após efetuadas as exclusões

previstas no art. 15 da Medida Provisória n" 2.158-35, de 24 de agosto de 2001.

Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se também ao crédito

presumido de que trata o art. 15 da Lei n" 10.925, de 23 de julho de 2004.

Lei n" 10.925,de 23 de julho de 2004

Art. 82 As pessoas jurídicas, inclusive cooperativas, que produzam

mercadorias de origem animal ou vegetal, classificadas nos capítulos 2, 3, exceto os produtos

vivos desse capítulo, e 4, 8 a 12, 15, 16 e 23, e nos códigos 03.02,03.03, 03.04, 03.05, 0504.00,

0701.90.00, 0702.00.00, 0706.10.00, 07.08, 0709.90, 07.10, 07.12 a 07.14, exceto os códigos

0713.33.19,0713.33.29 e 0713.33.99, 1701.11.00, 1701.99.00, 1702.90.00, 18.01, 18.03, 1804.00.00,

1805.00.00,20.09,2101.11.10 e 2209.00.00, todos da NCM, destinadas à alimentação humana ou

animal, poderão deduzir da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, devidas em cada período

de apuração, crédito presumido, calculado sobre o valor dos bens referidos no inciso 11 do caput

do art. 32 das Leis n'" 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro de 2003,

adquiridos de pessoa fisica ou recebidos de cooperado pessoa fisica. (redação dada pela Lei n"

11.051, de 2004):

§ 1" O disposto no caput deste artigo aplica-se também às aquisições

efetuadas de:

111 - pessoa jurídica que exerça atividade agropecuária e cooperativa de

produção agropecuária.

§ 62 Para os efeitos do caput deste artigo, considera-se produção, em

relação aos produtos classificados no código 09.01 da NCM, o exercício cumulativo das

atividades de padronizar, beneficiar, preparar e misturar tipos de café para definição de aroma e

sabor (blend) ou separar por densidade dos grãos, com redução dos tipos determinados pela

classificação oficial.
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§ 72 O disposto no § 62 deste artigo aplica-se também às cooperativas que

exerçam as atividades nele previstas.

Art. 15. As pessoas jurídicas, inclusive cooperativas, que produzam

mercadorias de origem vegetal, classificadas no código 22.04, da NCM, poderão deduzir da

contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS, devidas em cada período de apuração, crédito

presumido, calculado sobre o valor dos bens referidos no inciso 11 do caput do art. 3° das Leis

nOs 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro de 2003, e adquiridos de

pessoa física ou recebidos de cooperado pessoa física.

§ 32 A incidência da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins fica

suspensa na hipótese de venda de produtos in natura de origem vegetal, efetuada por pessoa

jurídica que exerça atividade rural e cooperativa de produção agropecuária, para pessoa jurídica

tributada com base no lucro real, nos termos e condições estabelecidos pela Secretaria da Receita

Federal- SRF.

§ 42 É vedado o aproveitamento de crédito pela pessoa jurídica que

exerça atividade rural e pela cooperativa de produção agropecuária, em relação às receitas de

vendas efetuadas com suspensão às pessoas jurídicas de que trata o caput deste artigo.

Lei n? 10.676, de 22 de maio de 2003

Art. 1~ As sociedades cooperativas também poderão excluir da base de

cálculo da contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS, sem prejuízo do disposto no art. 15 da

Medida Provisória n" 2.158-35, de 24 de agosto de 2001, as sobras apuradas na Demonstração do

Resultado do Exercício, antes da destinação para a constituição do Fundo de Reserva e do Fundo

de Assistência Técnica, Educacional e Social, previstos no art. 28 da Lei n" 5.764, de 16 de

dezembro de 1971.

§ j2 As sobras líquidas da destinação para constituição dos Fundos

referidos no caput somente serão computadas na receita bruta da atividade rural do cooperado

quando a este creditadas, distribuídas ou capitalizadas pela sociedade cooperativa de produção

agropecuánas.

§ 22 Quanto às demais sociedades cooperativas, a exclusão de que trata o

caput ficará limitada aos valores destinados a formação dos Fundos nele previstos.

§ 32 O disposto neste artigo alcança os fatos geradores ocorridos a partir

da vigência da Medida Provisória n" 1.858-10, de 26 de outubro de 1999.
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Lei n? 10.684, de 30 maio de 2003

Art. 17. Sem prejuízo do disposto no art. 15 da Medida Provisória n"

2.158-35, de 24 de agosto de 2001, e no art. 1° da Medida Provisória n" 101, de 30 de dezembro

de 2002, as sociedades cooperativas de produção agropecuária e de eletrificação rural poderão

excluir da base de cálculo da contribuição para o Programa de Integração Social e de Formação

do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP e da Contribuição Social para o Financiamento

da Seguridade Social - COFINS os custos agregados ao produto agropecuário dos associados,

quando da sua comercialização e os valores dos serviços prestados pelas cooperativas de

eletrificação rural a seus associados.

Parágrafo único. O disposto neste artigo alcança os fatos geradores

ocorridos a partir da vigência da Medida Provisória n2 1.858-10, de 26 de outubro de 1999.

Lei n? 10.637, de 30 de dezembro de 2002

Art. 82 Permanecem sujeitas às normas da legislação da contribuição para

o PIS/Pasep, vigentes anteriormente a esta Lei, não se lhes aplicando as disposições dos arts. 12 a

62
:

x - as sociedades cooperativas; (incluído pela Lei n" 10.684, de 30 de

maio de 2003)

Lei n? 10.833, de 29 de dezembro de 2003

Art. 10. Permanecem sujeitas às normas da legislação da COFINS,

vigentes anteriormente a esta Lei, não se lhes aplicando as disposições dos arts. p. a 82
:

VI - sociedades cooperativas, exceto as de produção agropecuária, sem

prejuízo das deduções de que trata o art. 15 da Medida Provisória n2 2.158-35, de 24 de agosto de

2001, e o art.17 da Lei n" 10.684, de 30 de maio de 2003, não lhes aplicando as disposições do §

7° do art. 3° das Leis nOs 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro de

2003, e as de consumo; (redação dada pela Lei n" 10.865, de 2004).

Art. 22. As sociedades cooperativas que se dedicam a vendas em comum,

referidas no art.82 da Lei n" 5.764, de 16 de dezembro de 1971, e que recebam para

comercialização a produção de seus associados, são responsáveis pelo recolhimento da

Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE, incidente sobre a comercialização
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de álcool etílico combustível, observadas as normas estabelecidas na Lei n" 10.336, de 19 de

dezembro de 2001.

Art. 30. Os pagamentos efetuados pelas pessoas jurídicas a outras

pessoas jurídicas de direito privado, pela prestação de serviços de limpeza, conservação,

manutenção, segurança, vigilância, transporte de valores e locação de mão-de-obra, pela prestação

de serviços de assessoria creditícia, mercadológica, gestão de crédito, seleção e riscos,

administração de contas a pagar e a receber, bem como pela remuneração de serviços

profissionais, estão sujeitos a retenção na fonte da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido 

CSLL, da COFINS e da contribuição para o PIS/PASEP.

§ j2 O disposto neste artigo aplica-se inclusive aos pagamentos efetuados

por:

II - sociedades simples, inclusive sociedades cooperativas;

Art. 31. O valor da CSLL, da COFINS e da contribuição para o

PIS/PASEP, de que trata o art. 30, será determinado mediante a aplicação, sobre o montante a

ser pago, do percentual de 4,65% (quatro inteiros e sessenta e cinco centésimos por cento),

correspondente à soma das alíquotas de 1% (um por cento), 3% (três por cento) e 0,65%

(sessenta e cinco centésimos por cento), respectivamente.

Art. 32. A retenção de que trata o art. 30 não será exigida na hipótese de

pagamentos efetuados a:

I - cooperativas, relativamente à CSLL;

As cooperativas de crédito são enquadradas como instituições financeiras

pela Lei n° 4.595, de 31 de dezembro de 1964, que trata do Sistema Financeiro Nacional, e estão

subordinadas às disposições e disciplinas daquela lei (§ IOdo art. 17). A própria lei das

cooperativas (Lei n° 5.764/71) deixa claro em vários de seus dispositivos que as cooperativas de

crédito são regidas por normas próprias das instituições financeiras, e sujeitas à fiscalização do

Banco Central do Brasil.

Por estas razões, a legislação federal enquadra as cooperativas de crédito

no mesmo tratamento aplicável às instituições financeiras, no tocante aos tributos federais.
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