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Alíquotas da contribuição ao PIS e da COFINS – Regime Não-Cumulativo 

 

ALÍQUOTAS 
Receitas bruta decorrente de: 

PIS COFINS 

1,65% 7,6% Atividades econômicas em geral 

Pneus e câmaras-de-ar 

2% 9,5% 
Venda de pneus novos de borracha (40.11) e câmaras-de-

ar de borracha (40.13) 

Papel de impressão 

0,8% 3,2% Venda de papel destinado à impressão de periódicos 

Zona Franca de Manaus 

0,65% 3% 

Venda de produção própria por pessoa jurídica industrial 

estabelecida na Zona Franca de Manaus, conforme projeto 
aprovado pela SUFRAMA, para pessoa jurídica estabelecida 

na Zona Franca de Manaus ou estabelecida fora da Zona 
Franca de Manaus, mas que apure a contribuição ao PIS e 

à COFINS no regime não-cumulativo 

1,3% 6% 

Venda de produção própria por pessoa jurídica industrial 
estabelecida na Zona Franca de Manaus, com projeto 

aprovado pela SUFRAMA, ou em Área de Livre Comércio, 
para: 

a) pessoa jurídica estabelecida fora da Zona Franca de 

Manaus ou de Área de Livre Comércio, que apure o imposto 
de renda com base no lucro presumido 

b) pessoa jurídica estabelecida fora da Zona Franca de 
Manaus ou de Área de Livre Comércio, que apure o imposto 

de renda com base no lucro real e que tenha sua receita, 

total ou parcialmente, excluída do regime de incidência 
não-cumulativa da COFINS 

c) pessoa jurídica estabelecida fora da Zona Franca de 
Manaus ou de Área de Livre Comércio e que seja optante 

pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e 
Contribuições - SIMPLES 

d) órgãos da administração federal, estadual, distrital e 

municipal 

 
 

0% 0% 

Livros e periódicos 

Venda de livros técnicos e científicos 

Venda de livros 

Produtos agropecuários 

Venda de produtos hortícolas, classificados no Capítulos 
7 da TIPI  

Venda de frutas, classificadas no Capítulo 8 da TIPI 

Venda de ovos, classificados na posição 04.07 da TIPI: 

ovos de aves, com casca, frescos, conservados ou cozidos 

Venda de adubos ou fertilizantes classificados no Capítulo 

31 da TIPI, exceto os produtos de uso veterinário, e suas 
matérias-primas 

Venda de defensivos agropecuários classificados na 

posição 38.08 da TIPI e suas matérias-primas: 
inseticidas, rodenticidas, fungicidas, herbicidas, inibidores 

de germinação e reguladores de crescimento para plantas, 
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desinfetantes e produtos semelhantes, apresentados em 

formas ou embalagens para venda a retalho ou como 
preparações ou ainda sob a forma de artigos, tais como 

fitas, mechas e velas sulfuradas e papel mata-moscas 

Venda de sementes e mudas destinadas à semeadura e 
plantio, conforme Lei nº 10.711/03, e produtos de natureza 

biológica utilizados em sua produção 

Venda de corretivo de solo de origem mineral classificado 
no Capítulo 25 da TIPI: sal, enxofre, terras e pedras, 

gesso, cal e cimento 

Venda de produtos classificados no código 0713.33.19 da 
TIPI:  feijão preto comum, que não para semeadura 

Venda de produtos classificados no código 0713.33.29 da 
TIPI: feijão branco comum, que não para semeadura 

Venda de produtos classificados no código 0713.33.99 da 

TIPI: outros feijões comuns, que não para semeadura 

Venda de produtos classificados no código 1006.20 da 
TIPI: arroz descascado (arroz cargo ou castanho) 

Venda de produtos classificados no código 1006.30 da 

TIPI: arroz semibranqueado ou branqueado, mesmo 
polido ou brunido (glaciado) 

Venda de inoculantes agrícolas produzidos a partir de 
bactérias fixadoras de nitrogênio, classificados no código 

3002.90.99 da TIPI 

Venda de produtos classificados no código 3002.30 da 
TIPI: vacinas para medicina veterinária  

Venda de farinha, grumos e sêmolas, grãos esmagados ou 

em flocos, de milho, classificados, respectivamente, nos 
códigos 1102.20, 1103.13 e 1104.19 da TIPI 

Venda de pintos de um dia classificados no código 

0105.11 da TIPI: aves da espécie Gallus domesticus 
Venda de leite fluido pasteurizado ou industrializado, na 

forma de ultrapasteurizado, leite em pó, integral, 

semidesnatado ou desnatado, leite fermentado, bebidas e 
compostos lácteos e fórmulas infantis, assim definidas 

conforme previsão legal específica, destinados ao consumo 
humano ou utilizados na industrialização de produtos que 

se destinam ao consumo humano 

Venda de queijos tipo mozarela, minas, prato, queijo de 
coalho, ricota, requeijão, queijo provolone, queijo 

parmesão, queijo fresco não maturado e queijo do reino 

Venda de soro de leite fluido a ser empregado na 
industrialização de produtos destinados ao consumo 

humano 

Venda de farinha de trigo classificada no código 

1101.00.10 da TIPI 

Venda de trigo classificado na posição 10.01 da TIPI 

Venda de pré-misturas próprias para fabricação de pão 
comum e pão comum classificados, respectivamente, nos 

códigos 1901.20.00 Ex 01 e 1905.90.90 Ex 01 da TIPI 

Venda de massas alimentícias classificadas na posição 
19.02 da TIPI: massas alimentícias, mesmo cozidas ou 

recheadas (de carne ou de outras substâncias) ou 
preparadas de outro modo, tais como espaguete, 
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macarrão, aletria, lasanha, nhoque, ravioli e canelone; 

cuscuz, mesmo preparado 

Venda de carnes bovina, suína, ovina, caprina e de aves e 
produtos de origem animal classificados nos seguintes 

códigos da TIPI:  
 

02.01: carnes de animais da espécie bovina, frescas ou 
refrigeradas 

 

02.02: carnes de animais da espécie bovina, congeladas 
 

02.03: carnes de animais da espécie suína, frescas, 
refrigeradas ou congeladas 

 

02.04: carnes de animais das espécies ovina ou caprina, 
frescas, refrigeradas ou congeladas 

 
0206.10.00: miudezas comestíveis de animais das 

espécies bovina, frescas ou refrigeradas  

 
0206.2: miudezas comestíveis de animais das espécies 

bovina, congeladas 
 

0206.30.00: carnes da espécie suína, frescas ou 
refrigeradas 

 

0206.4: carnes da espécie suína, congeladas 
 

02.07: carnes e miudezas, comestíveis, frescas, 
refrigeradas ou congeladas, das aves da posição 01.05 

 

Miudezas comestíveis de ovinos e caprinos classificadas no 
código 0206.80.00 (outras miudezas, frescas ou 

refrigeradas) 
 

02.09: toucinho sem partes magras, gorduras de porco e 
de aves, não fundidas nem extraídas de outro modo, 

frescos, refrigerados, congelados, salgados ou em 

salmoura, secos ou defumados (fumados) 
 

0210.1: carnes da espécie suína, salgadas ou em 
salmoura, secas ou defumadas (fumadas) 

 

0210.20.00: carnes da espécie bovina, salgadas ou em 
salmoura, secas ou defumadas (fumadas) 

 
Carne de frango classificada no código 0210.99.00: 

outras carnes, salgadas ou em salmoura, secas ou 
defumadas (fumadas) 

 

0506.90.00: outros ossos e núcleos córneos, em bruto, 
desengordurados ou simplesmente preparados (mas não 

cortados sob forma determinada), acidulados ou 
degelatinados; pós e desperdícios destas matérias. 
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0510.00.10: pâncreas de bovino utilizadas na preparação 

de produtos farmacêuticos, frescas, refrigeradas, 
congeladas ou provisoriamente conservadas de outro 

modo 

 
1502.10.1: sebo bovino, exceto da posição 15.03 

 

Venda de peixes e outros produtos classificados nos 

seguintes códigos da TIPI:  

 
03.02: peixes frescos ou refrigerados, exceto os filés 

(filetes) de peixes e outra carne de peixes da posição 
03.04 

 

03.03: peixes congelados, exceto os filés (filetes) de 
peixes e outra carne de peixes da posição 03.04. 

 
03.04: Filés (Filetes) de peixes e outra carne de peixes 

(mesmo picada), frescos, refrigerados ou congelados. 

 

Venda de café classificado nos códigos 09.01 (café, 

mesmo torrado ou descafeinado; cascas e películas de 
café; sucedâneos do café que contenham caféem qualquer 

proporção) e 2101.1 da TIPI (extratos, essências e 

concentrados de café e preparações à base destes 
extratos, essências ou concentrados ou à base de café) 

Venda de açúcar classificado nos códigos 1701.14.00 

(outros açúcares de cana) e 1701.99.00 (outros 
açúcares) da TIPI 

Veículos, automóveis, aeronaves 

Venda de aeronaves classificadas na posição 88.02 da 
TIPI, suas partes, peças, ferramentais, componentes, 

insumos, fluidos hidráulicos, tintas, anticorrosivos, 
lubrificantes, equipamentos, serviços e matérias-primas a 

serem empregados na manutenção, conservação, 

modernização, reparo, revisão, conversão e 
industrialização das aeronaves, seus motores, partes, 

componentes, ferramentais e equipamentos 

Venda de veículos novos montados sobre chassis, com 

capacidade para 23 (vinte e três) a 44 (quarenta e quatro) 

pessoas, classificados nos códigos 8702.10.00 Ex 02 e 
8702.90.90 Ex 02 da TIPI, destinados ao transporte 

escolar para a educação básica das redes estadual e 
municipal, quando adquiridos pela União, Estados, 

Municípios e pelo Distrito Federal, na forma a ser 

estabelecida em regulamento do Poder Executivo 

Venda de embarcações novas, com capacidade para 20 

(vinte) a 35 (trinta e cinco) pessoas, classificadas no código 
8901.90.00 da TIPI, destinadas ao transporte escolar 

para a educação básica das redes estadual e municipal, 

quando adquiridas pela União, Estados, Municípios e pelo 
Distrito Federal, na forma a ser estabelecida em 

regulamento do Poder Executivo 

Venda de materiais e equipamentos, inclusive partes, 
peças e componentes, destinados ao emprego na 
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construção, conservação, modernização, conversão ou 

reparo de embarcações registradas ou pré-registradas no 
Registro Especial Brasileiro 

Venda de veículos e carros blindados de combate, novos, 

armados ou não, e suas partes, produzidos no Brasil, com 
peso bruto total até 30 (trinta) toneladas, classificados na 

posição 8710.00.00 da TIPI, destinados ao uso das 
Forças Armadas ou órgãos de segurança pública 

brasileiros, quando adquiridos por órgãos e entidades da 

administração pública direta, na forma a ser estabelecida 
em regulamento 

Venda de material de defesa, classificado nas posições 

87.10.00.00 e 89.06.10.00 da TIPI, além de partes, 
peças, componentes, ferramentais, insumos, 

equipamentos e matérias-primas a serem empregados na 
sua industrialização, montagem, manutenção, 

modernização e conversão 

Venda de produtos classificados na posição 87.13 da 
NCM: material de transporte, veículos automóveis, 

tratores, ciclos e outros veículos terrestres, suas partes e 
acessórios, cadeiras de rodas e outros veículos para 

inválidos, mesmo com motor ou outro mecanismo de 

propulsão) 

Bebidas 

Venda de preparações compostas não alcoólicas, 

classificadas no código 2106.90.10 Ex 01 da TIPI, 
destinadas à elaboração das seguintes bebidas: aguas, 

incluindo as águas minerais, naturais ou artificiais, e as 
águas gaseificadas, não adicionadas de açúcar ou de 

outros edulcorantes nem aromatizadas; gelo e neve 

(22.01), Águas, incluindo as águas minerais e as águas 
gaseificadas, adicionadas de açúcar ou de outros 

edulcorantes ou aromatizadas e outras bebidas não 
alcoólicas, exceto sucos (sumos) de fruta ou de produtos 

hortícolas, da posição 20.09 (22.03), cerveja de malte 

(22.03) e preparações compostas, não alcoólicas, para 
elaboração de bebida refrigerante (2106.90.10 Ex 02). 

 

Produtos voltados à saúde e à acessibilidade 

Venda de artigos e aparelhos ortopédicos ou para fraturas 

classificados no código 90.21.10 da NCM 

Venda de artigos e aparelhos de próteses classificados no 
código 90.21.3 da NCM 

Venda de almofadas antiescaras classificadas nos Capítulos 
39, 40, 63 e 94 da NCM 

Venda de bens relacionados em ato do Poder Executivo 

para aplicação nas Unidades Modulares de Saúde de que 
trata o Convênio ICMS nº 114/2009, quando adquiridos por 

órgãos da administração pública direta federal, estadual, 

distrital e municipal 

Venda de produtos classificados no código 8443.32.22 da 

TIPI: Outras impressoras, aparelhos de copiar e aparelhos 

de telecopiar (fax), mesmo combinados entre si, capazes 
de ser conectados a uma máquina automática para 
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processamento de dados ou a uma rede, de caracteres 

Braille 

Venda de produtos classificados no código 8714.20.00 da 
TIPI: Partes e acessórios dos veículos das posições 87.11 

a 87.13, de cadeiras de rodas ou de outros veículos para 
pessoas com incapacidade 

Venda de produtos classificados no código 9021.40.00 da 

TIPI: aparelhos para facilitar a audição dos surdos, exceto 
as partes e acessórios 

Venda de produtos classificados no código 9021.90.82 da 

TIPI: Oclusores interauriculares constituídos por uma 
malha de fios de níquel e titânio preenchida com tecido de 

poliéster, mesmo apresentados com seu respectivo cateter 

Venda de produtos classificados no código 9021.90.92 da 

TIPI: Outros aparelhos para facilitar a audição dos surdos 

Venda de teclados com adaptações específicas para uso 
por pessoas com deficiência, classificados no código 

8471.60.52 da TIPI 

Venda de indicador ou apontador - mouse - com 
adaptações específicas para uso por pessoas com 

deficiência, classificado no código 8471.60.53 da TIPI 

Venda de linhas braile classificadas no código 8471.60.90 
Ex 01 da TIPI 

Venda de digitalizadores de imagens - scanners - 

equipados com sintetizador de voz classificados no código 
8471.90.14 Ex 01 da TIPI 

Venda de duplicadores braile classificados no código 

8472.10.00 Ex 01 da TIPI 

Venda de acionadores de pressão classificados no código 

8471.60.53 Ex 02 da TIPI 

Venda de lupas eletrônicas do tipo utilizado por pessoas 
com deficiência visual classificadas no código 8525.80.19 

Ex 01 da TIPI 

Venda de implantes cocleares classificados no código 
9021.40.00 da TIPI 

Venda de próteses oculares classificadas no código 
9021.39.80 da TIPI 

Venda de programas - softwares - de leitores de tela que 

convertem texto em voz sintetizada para auxílio de pessoas 
com deficiência visual 

Venda de aparelhos contendo programas - softwares - de 

leitores de tela que convertem texto em caracteres braile, 
para utilização de surdos-cegos 

Venda de neuroestimuladores para tremor 

essencial/Parkinson, classificados no código 9021.90.19, 
e seus acessórios, classificados nos códigos 9018.90.99, 

9021.90.91 e 9021.90.99 da TIPI 

Venda de projetores para exibição cinematográfica, 
classificados no código 9007.2 da NCM, e suas partes e 

acessórios, classificados no código 9007.9 da NCM 

Diversos 

Venda de produtos classificados no Ex 01 do código 

8503.00.90 da TIPI: partes utilizadas exclusiva ou 
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principalmente em aerogeradores classificados no código 

8502.31.00, exceto pás eólicas 

Venda de sêmens e embriões da posição 05.11 da NCM 

Prestação de serviços ou venda de equipamentos de 

controle de produção, inclusive medidores de vazão, 
condutivímetros, aparelhos para controle, registro, 

gravação e transmissão dos quantitativos medidos, quando 

adquiridos por pessoas jurídicas legalmente responsáveis 
pela sua instalação e manutenção ou obrigadas à sua 

utilização, nos termos e condições fixados pela Secretaria 
da Receita Federal do Brasil 

Venda de sabões de toucador classificados no código 

3401.11.90 Ex 01 da TIPI 

Venda de produtos para higiene bucal ou dentária 

classificados na posição 33.06 da TIPI 

Venda de papel higiênico classificado no código 
4818.10.00 da TIPI 

Receita bruta decorrente das saídas do estabelecimento 

industrial, na industrialização por conta e ordem de 
terceiros dos bens e produtos classificados nas seguintes 

posições da TIPI: 

 
01.03: animais vivos da espécie suína 

 
01.05: aves da espécie Gallus domesticus, patos, gansos, 

perus, peruas e galinhas-d'angola (pintadas), das espécies 
domésticas, vivo 

 

02.03: carnes de animais da espécie suína, frescas, 
refrigeradas ou congeladas 

 
0206.30.00: miudezas comestíveis de animais da espécie 

suína, frescas ou refrigeradas 

 
0206.4: miudezas comestíveis de animais da espécie 

suína, congeladas 
 

02.07: carnes e miudezas, comestíveis, frescas, 
refrigeradas ou congeladas, das aves da posição 01.05 

 

0210.1: carnes da espécie suína 
 

Venda de óleo de soja classificado na posição 15.07 da 

TIPI e outros óleos vegetais classificados nas posições 
15.08 a 15.14 da TIPI 

Venda de manteiga classificada no código 0405.10.00 da 
TIPI 

Venda de margarina classificada no código 1517.10.00 da 

TIPI 

 


