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LEI Nº 9.715, DE 25 DE NOVEMBRO DE 1998.

Dispõe sobre as contribuições para os Programas de

Integração Social e de Formação do Patrimônio do

Servidor Público PIS/PASEP, e dá outras providências.

QUEM DEVE CONTRIBUIR

Conforme Inciso III do Art. 2o  desta Lei, a contribuição para o PIS/PASEP será apurada

mensalmente  pelas  pessoas  jurídicas  de  direito  público  interno,  com  base  no  valor

mensal das receitas correntes arrecadadas e das transferências correntes e de capital

recebidas.

VALOR DE CÁLCULO

Conforme Inciso III  do Art. 8º o valor será calculado mediante a aplicação de 1%  (um por

cento) sobre o valor das receitas correntes arrecadadas e das transferências correntes e

de capital recebidas. Este percentual parssou a ser aplicado a partir de março de 1996,

conforme Art. 14º desta Lei.

DEDUÇÕES DO CÁLCULO

Conforme § 7º do Inciso III do Art. 2º, excluem  do cálculo os valores de transferências

decorrentes  de  convênio,  contrato  de  repasse  ou  instrumento  congênere  com objeto

definido. (Incluído pela Lei nº 12.810, de 2013)

Art.  7o Para os efeitos do inciso III  do art.  2o, nas receitas correntes serão incluídas

quaisquer receitas

tributárias,  ainda  que  arrecadadas,  no  todo  ou  em  parte,  por  outra  entidade  da

Administração Pública, e  deduzidas as transferências efetuadas a outras entidades

públicas.

PRAZO DE RECOLHIMENTO DO PARCELAMENTO DO PASEP anterior a 01/10/2008.
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Conforme  Art.  5º da IN SRF 198/2002, que disciplina o regime especial de parcelamento

do  PASEP,  de  que  trata  a  Medida  Provisória  nº  66/2002,  o  regime  especial  de

parcelamento  implica  a  consolidação  dos  débitos  na  data  da  opção  e  abrangerá  a

totalidade dos débitos existentes em nome do optante, constituídos ou não.

Em seu Inciso II do Art. 5º , a IN estabelece que o PASEP será pago mensalmente, por

meio do Documento de Arrecadação de Receitas Federais -  DARF, sob o código de

receita  8707,  até  o  último  dia  útil  da  primeira  quinzena  de  cada  mês,  no  valor

equivalente a cinco por cento do valor devido no mesmo mês pela optante, relativo

ao PASEP correspondente ao fato gerador ocorrido no mês imediatamente anterior, até a

liquidação total do débito. Data de apuração: 07/07/1980.

Caso o dia do vencimento não seja dia útil, deve ser antecipado o prazo para o primeiro

dia útil que o anteceder.

PRAZO DE RECOLHIMENTO 

PASEP MENSAL a partir de 01/10/2008

Em  relação  aos  fatos  geradores  ocorridos  a  partir  de  1º.10.2008,  o  pagamento  da

contribuição  para  o  PIS/PASEP  e  COFINS  deve  ser  efetuado  até  o  dia  25  do  mês

subsequente  ao  de  ocorrência  dos  fatos  geradores,  conforme  Medida  Provisória  nº

447/2008 convertida na Lei nº 11.933/2009, (Inciso. II, do art. 1º da Lei nº 11.933, de 28

de abril de 2009), por meio de DARF – código: 3703.

Caso o dia do vencimento não seja dia útil, deve ser antecipado o prazo para o primeiro
dia útil que o anteceder.

Data: 28/08/18.
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