
COMO     
ATUAR COM 
RECUPERAÇÃO 
TRIBUTÁRIA 
DO PIS E 
COFINS NO 
AGRONEGÓCIO



Não é nenhuma novidade que o Agronegócio é uma 
grande potência no Brasil. Com o crescimento do 
segmento Agro e a evolução da informação, o mercado 
se torna mais concorrido, sendo necessário a criação de 
estratégias para se manter no mercado.

Os tributos que envolvem o sistema Agro, tem muitas 
particularidades e uma boa estratégia pode fazer com 
que o segmento utilize os impostos pagos na sua 
aquisição como fonte de recursos para aquisição de 
insumos, máquinas, equipamentos e até obter a 
devolução em dinheiro diretamente em conta em 
conta corrente.



COMO 
FUNCIONA?

Existem critérios e particularidades de cada segmento 
Agro, no geral, e o Pis e Cofins, são tributos que 
podem ser utilizados com fonte de receita para as 
empresas do AGRO.

As aquisições de insumos, ativos, como também 
outros gastos geram créditos de impostos e devido a 
saída desses produtos no ato da venda serem muitas 
vezes desonerado de tributação, como por exemplo, 
exportação ou algum benefício fiscal do 
produto/operação, esses créditos das aquisições se 
acumulam, gerando caixa imediato para as empresas.

De modo geral, funciona assim:



O que fazer com os créditos 
acumulados de PIS e COFINS?

Os créditos acumulados de PIS e COFINS, podem ser 
compensados com outros tributos Federais ou 
realizado o pedido de restituição que geralmente em 
90 dias, a empresa já recebe o valor da restituição 
diretamente em conta corrente. 

Com uma boa estratégia tributária o empreendedor 
Agro conseguirá reduzir significativamente a sua 
carga tributária, além de recuperar os últimos 60 
meses, poderá fazer um planejamento futuro e 
gerando receita recorrente.



QUAIS  AS 
PRINCIPAIS 
FONTES 
GERADORAS DE 
CRÉDITOS DE PIS 
E COFINS NO 
SEGMENTO DO 
AGRONEGÓCIO?AGRONEGÓCIO?



INSUMOS

Óleo Diesel;

Partes e peças das máquinas e 
equipamentos;

Serviços de manutenções de 
máquinas e equipamentos;

EPI – Equipamento de proteção EPI – Equipamento de proteção 
individual.



IMOBILIZADO 

Aquisição de máquinas e 
Equipamentos; 

Aquisição de Tratores.



Frete compras de insumos 
tributados;

Fretes nas operações de 
vendas. 

FRETE



Aluguel de galpão;

Aluguel de máquinas e 
equipamentos;

Aluguel do escritório 
administrativos

ALUGUEL



ENERGIA ELÉTRICA

Todos os estabelecimentos da 
empresa, desde que a conta 
esteja em nome da pessoa
jurídica.

**Importante frisar, que esses são os principais créditos que são 

identificados no segmento do Agronegócio, no entanto, você deve 

analisar todas as despesas da empresa, afim de ter a certeza que não 

há outra despesa que pode ser fonte geradora de crédito.



Qualquer profissional com conhecimento 
tributário pode realizar esse trabalho, 
porém, os profissionais mais indicados, são 
do segmento contábil e jurídico, que atuam 
com planejamento tributário. 

QUAL 
PROFISSIONAL 
PODE REALIZAR 
ESSE TRABALHO?



É uma grande oportunidade 

para quem quer atuar em um 

segmento rentável com 

valores expressivos de 

créditos, sendo realizado 

100% de forma administrativa, 

sem a necessidade de ação 

judicial.

Com conhecimento e bom 

planejamento, seu negócio irá 

muito mais longe!

Anderson Souza. 

CONSIDERAÇÕES 
FINAIS


