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INTRODUÇÃO
O presente treinamento tem por objetivo orientar os profissionais das áreas contábil, fiscal e afins com relação à
apuração do Lucro Real e Presumido após os efeitos da Medida Provisória 627/2013, convertida na Lei
nº 12.973/2014, além da Instrução Normativa RFB nº 1.515/2014 que consolidou as INs nº 93/97, 1.492 e 1.493, e
acolheu as normas IFRS para fins tributários, além de apresentar importantes alterações para o Exercício de 2017.
Outrossim, serão abordadas, questões referentes à nova escrituração do IRPJ, denominada ECF – Escrituração
Contábil Fiscal, responsável por dar fim à DIPJ que existia desde a Instrução Normativa RFB nº 127/98, bem como
o FCont - Controle Fiscal Contábil de Transição, utilizado para neutralizar os efeitos ficais existentes entre as
contabilidades Societária X Fiscal.
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OBJETIVOS DE INSTITUIÇÃO DA LEI 11.638/2007

PRIMAZIA DA ESSÊNCIA
SOBRE A FORMA

APLICAÇÃO DA LEI
A Lei 11.638/07, alterou e revogou dispositivos da Lei no 6.404/76, aplicável as Sociedades Anônimas.
Ademais, estendeu suas fundamentações às sociedades de grande porte, que, para fins exclusivos desta lei (art.
3°, Paragrafo Único), é a sociedade ou conjunto de sociedades sob controle comum que tiver, no exercício
social anterior um ativo total superior a R$ 240 milhões ou Receita Bruta anual superior a R$ 300 milhões.
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PRINCIPAIS ALTERAÇÕES INTRODUZIDAS PELAS LEIS 11.638/07 E 11.941/09
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CPC – COMITÊ DE PRONUNCIAMENTOS CONTÁBEIS
Criando pela Resolução do CFC n° 1.055/05

ANEXO I
PRONUNCIAMENTOS RECEPCIONADOS PELO CFC
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NOVIDADE PARA 2017
CFC PUBLICA REVISÃO DE NORMA DE PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS
Primeira revisão alterou 55 itens da NBC TG 1000
O Conselho Federal de Contabilidade (CFC) publicou a primeira revisão da Norma Brasileira de Contabilidade –
Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas, a NBC TG 1000 (R1). Entre as principais mudanças está a
possibilidade de adoção da norma pela primeira vez, a partir do exercício do próximo ano, sem penalidades ao
profissional contábil. Estão submetidas à norma todas as empresas com receita bruta inferior a R$ 300 milhões e
ativos inferiores a R$ 240 milhões.
A NBC TG 1000 foi publicada em 2010, durante o processo de convergência das normas brasileiras às
internacionalmente aceitas. Em 2015, o Conselho Internacional de Contabilidade (Iasb, na sigla em inglês), órgão
responsável pela emissão de normas internacionais para o setor privado (IFRS), realizou uma revisão abrangente na
regra e, por isso, o CFC também promoveu a atualização no Brasil. “O mundo corporativo é muito ágil, dinâmico e as
normas precisam acompanhar as mudanças do setor, por isso passam por revisões pontuais e mais abrangentes a cada
três anos em média”, afirma a coordenadora do Grupo de Estudos (GE) do CFC que tratou da revisão, Regina
Vilanova.
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Fonte da notícia: http://cfc.org.br/noticias/cfc-publica-revisao-de-norma-de-pequenas-e-mediasempresas/?utm_source=akna&utm_medium=email&utm_campaign=Press+Clipping+Fenacon+-+08+de+novembro+de+2016

Outra novidade é a possibilidade, para quem não adotou a norma no exercício de 2010, de poder fazê-lo agora.
“É possível, desde que a empresa não tenha informado, em nenhuma demonstração contábil, desde 2010, que adotou
a NBC TG 1000. Se o contador informou que adotou, mas efetivamente não o fez, há orientação de como proceder.
Porém, seguir a norma é uma exigência que vai além das obrigações profissionais. É uma demanda do mercado.
Bancos, investidores, quando avaliam risco ou crédito de uma empresa, analisam a contabilidade e conferem se ela
está sendo feita de acordo com a regra vigente, que é a NBC TG 1000 (R1)”.
Todas as empresas que não são obrigadas a fazer prestação de contas públicas devem seguir a NBC TG 1000 (R1),
independente da opção tributária ou do tipo jurídico. No Brasil, as empresas que têm faturamento de até R$ 3,6
milhões – com a sanção da Lei 25/2007, o teto do faturamento, a partir de 2018, será de R$ 4,8 milhões, têm um
regime tributário especial, o Simples Nacional. Para essas empresas, em 2012, o CFC publicou a Interpretação
Técnica Geral 1000 (ITG 1000), uma simplificação de procedimentos, mas Schnorr destaca que é relevante utilizar a
norma completa. “A contabilidade, de empresas de qualquer porte, precisa atender aos seus diversos públicos e, ao
cumprir a norma completa, a empresa oferece um diagnóstico mais preciso, visto que, com ela, a contabilidade
produz oito relatórios, enquanto com a ITG 1000, apenas três. Isso passa mais credibilidade para credores e
investidores e oferece informações mais qualificadas para tomada de decisão dos gestores”.
O GE começou a trabalhar na atualização da norma em maio deste ano. Ela passou por audiência pública e foi
aprovada pelo Plenário do CFC no dia 21 de outubro. O grupo não identificou a necessidade de revisar a ITG 1000.
“Embora sejam muitos pontos alterados, não vimos necessidade de mudar a interpretação. (...)
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Fonte da notícia: http://cfc.org.br/noticias/cfc-publica-revisao-de-norma-de-pequenas-e-mediasempresas/?utm_source=akna&utm_medium=email&utm_campaign=Press+Clipping+Fenacon+-+08+de+novembro+de+2016

http://portalcfc.org.br/coordenadorias/camara_tecnica/consulta/
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SISTEMÁTICA DE APURAÇÃO FISCAL “ATÉ” A ADOÇÃO DA LEI 12.973/2014
A partir de ajustes realizados no resultado apurado de acordo com a legislação societária (“Ajustes RTT”), apura-se o
“resultado fiscal”, o qual passou a ser ponto de partida para determinação do lucro real e da base de cálculo da CSLL.
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SISTEMÁTICA DE APURAÇÃO FISCAL “APÓS” A ADOÇÃO DA LEI 12.973/2014
Os ajustes passaram a ser evidenciados em subcontas específicas que demonstrem os ajustes decorrentes da adoção das
normas internacionais de contabilidade. O objetivo das subcontas é expurgar a variação patrimonial das empresas
considerando os valores dos ativos e passivos das contas contábil e fiscal para efeito do cálculo do Imposto de Renda da
Pessoa Jurídica (IRPJ) e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL).
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CONTEXTUALIZAÇÃO DA PROPOSITURA DA LEI 12.973/2014
Na atualidade é requerido que as pessoas jurídicas mantenham “duas contabilidades” sendo uma societária, nos
moldes das Leis nºs. 6.404/76, 11.638/07 e 11.941/09, e outra fiscal, para fins de apuração da tributação federal
(IRPJ, CSLL, PIS/Pasep e COFINS). Para que esta realidade pudesse ser evidenciada dentro de um mesmo balanço,
assegurando a neutralidade tributaria, a Lei nº 12.973/14 e a IN RFB nº 1.515/2014, estabeleceu que os ajustes
decorrentes das normas internacionais fossem evidenciados em subcontas específicas com nomenclaturas capazes
de distinguir tais lançamentos, até mesmo se possível identificar o Pronunciamento Contábil (CPC) correspondente.
As subcontas serão analíticas e registrarão os lançamentos contábeis em último nível, de forma que, a soma do
saldo da subconta com o saldo da conta do ativo ou passivo a que a subconta está vinculada resultará no valor do
ativo ou passivo mensurado de acordo com as disposições da Lei nº 6.404, de 1976.
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DEMONSTRATIVO DAS DIFERENÇAS NA ADOÇÃO INICIAL DA LEI
Esclarece o art. 175, da IN 1.515/14, que, a pessoa
jurídica tributada com base no lucro real deverá elaborar
demonstrativo das diferenças verificadas na data da
adoção inicial entre os elementos do ativo, do passivo e
do patrimônio líquido constantes na contabilidade
societária e no FCONT. Sendo que, para cada conta de
último nível que apresente diferença, a pessoa jurídica
deverá informar:
I - o código da conta;
II - a descrição da conta;
III - o saldo da conta na ECD;
IV - o saldo da conta no FCONT;
V - o valor da diferença de saldos;
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ATENÇÃO!
O demonstrativo deverá será informado no Registro
Y665 – Demonstrativo das Diferenças na Adoção
Inicial da ECF

Complementando o art. 176, da IN 1.515/14, aborda que
a pessoa jurídica optante pela Lei nº 12.973, de 2014,
poderá implementar o controle por subcontas em 1º de
janeiro de 2015, sendo que, a mesma além do
demonstrativo, deverá:
Elaborar razão auxiliar que demonstre o detalhamento
individualizado por ativo ou passivo, caso haja diferença
em 1º de janeiro de 2014 entre a contabilidade societária
e o FCONT em conta que se refira a grupo de ativos ou
passivos.
E caso a pessoa jurídica NÃO tenha implementado o
controle por subcontas 1º de janeiro de 2015, DEVERÁ
adicionar na determinação do lucro real as diferenças de
janeiro de 2014, apuradas com base nos arts. 163 a 165, e
não poderá excluir as diferenças de que tratam os arts.
166 a 168.

ALTERAÇÕES INTRODUZIDAS PELA LEI 12.973/2014
Novo Conceito de Receita Bruta e Líquida
Redação no art. 3º e §§, da IN 1.515/2014
A RECEITA BRUTA compreende:

a) o produto da venda de bens nas operações de conta própria;
b) o preço da prestação de serviços em geral;
c) o resultado auferido nas operações de conta alheia; e
d) as receitas da atividade ou objeto principal da pessoa
jurídica não compreendidas nos incisos I a III.
Na receita bruta não se incluem os tributos não cumulativos
cobrados, destacadamente, do comprador ou contratante pelo
vendedor dos bens ou pelo prestador dos serviços na condição
de mero depositário.
Na receita bruta incluem-se os tributos sobre ela incidentes e
os valores decorrentes do AVP, de que trata o inciso VIII do
caput do art. 183 da Lei nº 6.404, de 1976, das operações
previstas no caput deste artigo, observado o disposto no § 2º.
1818

A RECEITA LÍQUIDA será a receita bruta
diminuída de:
a) devoluções e vendas canceladas;
b) descontos concedidos incondicionalmente;
c) tributos sobre ela incidentes; e
d) valores decorrentes do AVP, de que trata o
inciso VIII do caput do art. 183 da Lei nº 6.404,
de 15 de dezembro de 1976, das operações
vinculadas à receita bruta.

SITUAÇÕES ESPECIAIS PARA AS EMPRESAS DO LUCRO PRESUMIDO

LUCRO PRESUMIDO ANTES, E LUCRO REAL
APÓS A DATA DA ADOÇÃO DA LEI 12.973/14 –
COMO PROCEDER?

LUCRO PRESUMIDO ANTES, E DEPOIS DA
DATA DA ADOÇÃO DA LEI 12.973/14 –
COMO PROCEDER?

A PJ que se enquadre nesta situação, deverá atender a
todas as disposições relativas ao controle por subcontas

A PJ que se enquadre nesta situação, deverá fazer os
ajustes necessários na base de cálculo dos períodos
posteriores à data da adoção inicial, e o controle por
subcontas NÃO SERÁ OBRIGATÓRIO.
Desta forma, caso opte por não fazer o controle por
subcontas, a PJ deverá manter controle extracontábil
das diferenças e suas realizações. Visto que, a mesma
está dispensada fiscalmente mas a adoção do IFRS
são para todas as empresas, inclusive as Micro e
Pequenas.
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ECD – ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL
 Estão obrigadas à entrega da ECD – Escrituração Contábil Digital
a) as pessoas jurídicas sujeitas à tributação do Imposto sobre a Renda com base no lucro real;
b) as pessoas jurídicas tributadas com base no lucro presumido, que distribuírem, a título de lucros, sem incidência do
Imposto sobre a Renda Retido na Fonte (IRRF), parcela dos lucros ou dividendos superior ao valor da base de
cálculo do Imposto, diminuída de todos os impostos e contribuições a que estiver sujeita; e

c) As pessoas jurídicas imunes e isentas que, em relação aos fatos ocorridos no ano calendário, tenham sido obrigadas
à apresentação da Escrituração Fiscal Digital das Contribuições, nos termos da Instrução Normativa RFB nº 1.252,
de 1º de março de 2012 e na alínea “c” do § 2º do art. 12 e do § 3º do art. 15, ambos da Lei nº 9.532, de 10 de
dezembro de 1997.
d)

2020

As Sociedades em Conta de Participação (SCP), como livros auxiliares do sócio ostensivo.

OBRIGATORIEDADE DA ENTREGA DA ECD – NOVIDADE PARA 2017
INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 1420, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2013
Art. 3º-A Ficam obrigadas a adotar a ECD, nos termos do art. 2º do Decreto nº 6.022, de 2007, em relação aos
fatos contábeis ocorridos a partir de 1º de janeiro de 2016:
...
II - as pessoas jurídicas tributadas com base no lucro presumido que não se utilizem da prerrogativa prevista no
parágrafo único do art. 45 da Lei nº 8.981, de 1995.
(Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB nº 1594, de 01 de dezembro de 2015)
Art. 45 da Lei nº 8.981, de 1995: A pessoa jurídica habilitada à opção pelo regime de tributação com
base no lucro presumido deverá manter:
I - escrituração contábil nos termos da legislação comercial; (...)
Parágrafo único. O disposto no inciso I deste artigo não se aplica à pessoa jurídica que, no decorrer do
ano-calendário, mantiver livro Caixa, no qual deverá estar escriturado toda a movimentação financeira,
inclusive bancária.
VEJA REFLEXÃO >>>
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REFLEXÃO: A RFB não pode dispor sobre questões contábeis, seu âmbito de atuação, deve se limitar a esfera
fiscal, razão pela qual se justifica o texto do parágrafo único do art. 45 da Lei nº 8.981, de 1995.
Entretanto, a escrituração contábil é obrigatória independentemente do porte da empresa, citamos a previsão da Lei
10.406/2002 (Novo Código Civil), art. 1.179:
art. 1.179 – O empresário e a sociedade empresária são obrigados a seguir um sistema de contabilidade, mecanizado
ou não, com base na escrituração uniforme de seus livros, em correspondência com a documentação respectiva, e a
levantar anualmente o balanço patrimonial e o de resultado econômico.

Neste contexto, a “interpretação, merecedora de consulta formal junto à RFB” é a de que, se a empresa do Lucro
Presumido, mantém uma contabilidade regular, mas, se a apuração dos tributos federais é com base no Caixa, esta
empresa está obrigada a entregar no ECF com o Demonstrativo de Livro Caixa, mas estaria desobrigada da entrega da
ECD (SPED Contábil), salvo, se a pessoa jurídica tributada pelo lucro presumido, distribuir, a título de lucros, sem
incidência do Imposto sobre a Renda Retido na Fonte (IRRF), parcela dos lucros ou dividendos superior ao valor da
base de cálculo do Imposto, diminuída de todos os impostos e contribuições a que estiver sujeita, conforme expressa a
IN RFB nº 1420, de 19 de dezembro de 2013.
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Agora, se a empresa do Lucro Presumido, mantém uma contabilidade regular, e não apura os tributos federais é com
base no Caixa, ainda que escriture os livros, a “interpretação, merecedora de consulta formal junto à RFB”, é a de
que, esta estaria obrigada a entrega da ECD em 2017, referente a 2016. Importante destacar que, à apresentação do
Livro Caixa, a partir do ano-calendário 2016, não se limita as pessoas jurídicas optantes pela sistemática do lucro
presumido que se utilizem da prerrogativa prevista no parágrafo único do art. 45 da Lei nº 8.981/1995, se estende para
as empresas cuja receita bruta no ano seja superior a R$ 1.2 (um milhão e duzentos mil reais), ou proporcionalmente
ao período a que se refere (art. 2°, inciso VIII da IN RFB nº 1422/ 2013)

ECD – ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL
NOVIDADE

IN
RFB
1.679/2016
–
ECD
(Sped
Contábil)
–
Substituição
/
Retificação
FIM da substituição (ou como alguns insistem em chamar, da “retificação”) após autenticação do arquivo transmitido,
o que ocorre automaticamente após o prazo limite para entrega, pois não há mais o procedimento de requerimento
perante Junta, EXCETO em situações totalmente excepcionais, quando relativos a erros que não puderem ser
corrigidos por meio de lançamentos extemporâneos, de acordo com as NBC (Normas Brasileiras de Contabilidade).
Nestes casos, o Termo de Substituição exigirá a assinatura eletrônica de 2 contadores ou de 1 contador + 1 auditor
independente.
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ECF – ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL FISCAL
A Escrituração Contábil
Fiscal (ECF) substitui a
Declaração de Informações
Econômico-Fiscais
da
Pessoa Jurídica (DIPJ), a
partir do ano-calendário
2014. Portanto, a DIPJ está
extinta a partir do anocalendário 2014.

IN RFB nº 1595/2015 - Art. 3º A ECF será
transmitida anualmente ao SPED até o último dia
útil do mês de junho do ano seguinte ao anocalendário a que se refira.
IN RFB nº 1594/2015 - Art. 5º A ECD será
transmitida anualmente ao SPED até o último dia
útil do mês de maio do ano seguinte ao anocalendário a que se refira a escrituração.

PRORROGAÇÃO EM 2016
IN RFB nº 1.633/2016 - Art. 3º A
ECF será transmitida anualmente ao
SPED até o último dia útil do mês
de julho do ano seguinte ao anocalendário a que se refira.

São obrigadas ao preenchimento da ECF TODAS AS PESSOAS JURÍDICAS, inclusive imunes e isentas, sejam
elas tributadas pelo lucro real, lucro presumido ou arbitrado, Exceto:
a) As pessoas jurídicas optantes pelo Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições
devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Simples Nacional).
b) Os órgãos públicos, às autarquias e às fundações públicas;
c) As pessoas jurídicas inativas de que trata a Instrução Normativa RFB nº 1.536, de 22 de dezembro de 2014;
2424

NOVIDADE PARA 2017
INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 1.681, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2016
DECLARAÇÃO ANUAL PAÍS-A-PAÍS
Art. 3º Está obrigada à entrega da Declaração País-a-País toda entidade integrante residente para fins tributários no
Brasil que seja a controladora final de um grupo multinacional.
Art. 5º A Declaração País-a-País será prestada anualmente, em relação ao ano fiscal encerrado imediatamente
anterior, mediante preenchimento da Escrituração Contábil Fiscal (ECF) e sua transmissão ao Sistema Público de
Escrituração Digital (Sped), nos termos da Instrução Normativa RFB nº 1.422, de 19 de dezembro de 2013.
Art. 9º A Declaração País-a-País consiste:
I - em informações agregadas por jurisdição na qual o grupo multinacional opera relativas: a) aos montantes de receitas
total e das obtidas de partes relacionadas e não relacionadas; b) ao lucro ou prejuízo antes do imposto sobre a renda;
c) ao imposto sobre a renda pago; d) ao imposto sobre a renda devido; e) ao capital social; f) aos lucros
acumulados; g) ao número de empregados, trabalhadores e demais colaboradores; e h) aos ativos tangíveis diversos
de caixa e equivalentes de caixa;
II - na identificação de cada entidade integrante do grupo multinacional, mediante a indicação: a) da sua jurisdição de
residência para fins tributários e, quando diferente desta, da jurisdição sob cujas leis a entidade integrante está
estabelecida; e b) da natureza de suas principais atividades econômicas; e
III - em informações em texto livre, para prestação de esclarecimentos adicionais, a critério do grupo multinacional.
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PENALIDADES ECF - MULTAS PREVISTAS – IN Nº 1.493/2014 (ART´s. 34 a 36)

A PJ que não escriturar o LALUR (art. 8º, inciso I, DL 1.598/77) terá o lucro arbitrado para fins de apuração do IRPJ e CSLL (art.
47, Lei 8.981/95).
PREVISÃO ABSURDA! Embora as bases do IRPJ e da CSLL sejam as mesmas, as multas serão aplicas para cada uma destas

2626 individualmente, salvo nos casos de erros idênticos cometidos em ambos.

PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO TRIBUTÁRIA PERANTE A RFB E A PGFN
NOVIDADE PARA 2017
INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº RFB Nº 1.687, DE 01 DE FEVEREIRO DE 2017
Regulamentação do Programa de Regularização Tributária (PRT), instituído pela Medida Provisória nº 766/2017
Poderão ser liquidados na forma do PRT:
a) os débitos vencidos até 30.11.2016, de pessoas físicas e jurídicas, constituídos ou não, provenientes de
parcelamentos anteriores rescindidos ou ativos ou em discussão administrativa ou judicial;
b) os débitos provenientes de lançamentos de ofício efetuados após 30.11.2016, desde que o requerimento de adesão
ocorra de 1º.02 até 31.05.2017, e o tributo lançado tenha vencimento legal até 30.11.2016; e
c) os débitos relativos à Contribuição Provisória sobre Movimentação ou Transmissão de Valores e de Créditos e
Direitos de Natureza Financeira (CPMF).
Não poderão ser liquidados no PRT:
a) os débitos apurados na forma do Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições Devidos
pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Simples Nacional); e
b) os débitos, apurados na forma do regime unificado de pagamento de tributos, de contribuições e dos demais
encargos do empregador doméstico (Simples Doméstico) de que trata a Lei Complementar nº 150/2015.
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PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO TRIBUTÁRIA PERANTE A RFB E A PGFN
O PRT oferece quatro modalidades de adesão. Em uma delas, o devedor poderá pagar pelo menos 20% da dívida à
vista, em espécie, e liquidar o restante com créditos de prejuízo fiscal e base de cálculo negativa da Contribuição
Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) ou com outros créditos próprios relativos aos tributos administrados pela
Receita Federal.

Outra opção é o pagamento em espécie de, no mínimo, 24% da dívida consolidada em 24 prestações mensais e
liquidação do restante com créditos tributários. O saldo remanescente após a amortização com créditos poderá ser
parcelado em até 60 prestações adicionais.
Importante destacar que, entre as disposições apresentadas, está o prazo para protocolização do requerimento de
adesão, no Portal e-CAC PGFN, opção "Programa de Regularização Tributária", no menu "Benefício Fiscal", nos
períodos de:
a) 06.02.2017 a 05.06.2017 para os demais débitos administrados pela PGFN, na página da PGFN; e
b) 06.03.2017 a 03.07.2017 para contribuições sociais (previdenciárias) previstas nas alíneas "a", "b" e "c" do
parágrafo único do artigo 11 da Lei n° 8.212/1991, das contribuições instituídas a título de substituição e das
contribuições devidas a terceiros, assim entendidas outras entidades e fundos.
A adesão ao parcelamento dos débitos relativos às contribuições sociais instituídas pela Lei Complementar n°
110/2001 deverá ser feita nas agências da Caixa Econômica Federal (CEF), na Unidade da Federação na qual esteja
localizado o estabelecimento do empregador solicitante, no período de 06.03.2017 a 03.07.2017.
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VIDE CARTILHA SOBRE O PRT EM ANEXO V

RECEITA E FAZENDA NACIONAL VÃO MONITORAR BENS DE EMPRESAS
NOVIDADE PARA 2017
A dilapidação de patrimônio por empresas que questionam administrativamente autuações recebidas pela Receita
Federal está na mira da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) e da Receita Federal. A situação econômica
das companhias será acompanhada por grupos de atuação especial no combate à fraude à cobrança administrativa e à
execução fiscal (Gaefis) que têm integrantes dos dois órgãos e estão sendo estruturados desde outubro. O trabalho
começará no próximo ano.
A proposta dos órgãos é evitar o esvaziamento de patrimônio das companhias desde a autuação até o momento da
discussão judicial. A PGFN calcula que durante o processo administrativo, 60% dos contribuintes reduzem os bens
que possuem para fugir das dívidas.
O que a Procuradoria da Fazenda observa é que, no momento da autuação, a empresa tem capacidade de pagamento.
Mas finalizado o processo e a cobrança mantida, com o débito inscrito em dívida ativa, a empresa não tem mais bens.
“As companhias se aproveitam de um procedimento, muitas vezes moroso, para dissolver patrimônio e não pagar”,
afirma a procuradora Anelize Lenzi Ruas de Almeida, diretora do Departamento de Gestão da Dívida Ativa da União.
O processo no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (Carf), por exemplo, demora de três a cinco anos – mas
há casos de dez anos ou mais.
(...)
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Fonte: Valor Econômico / SetecoLink: http://www.seteco.com.br/receita-e-fazenda-nacional-vao-monitorar-bens-de-empresasvalor-economico/

NCM – NOMENCLATURA COMUM DO MERCOSUL
NOVA TABELA TIPI A PARTIR DE 1º DE JANEIRO DE 2017, DENOMINADA - SH 2017

Decreto n° 8.950 de 29 de dezembro de 2016
Responsável pela consolidação dos decretos publicados ao longo do ano de 2016, no que se refere à adaptação da
TIPI a nomenclatura internacional.
Instrução Normativa RFB nº 1.666, de 04 de novembro de 2016
Aprovação da VI Emenda à Nomenclatura do Sistema Harmonizado de Designação e de Codificação de
Mercadorias (SH).
A utilização das codificações do SH, são obrigatórias no Brasil.
A cada cinco anos, a Organização Mundial das Aduanas (OMA), adota modificações à Nomenclatura do SH.
Instrução Normativa RFB nº 1.667, de 04 de novembro de 2016
Atualização das Notas Explicativas do Sistema Harmonizado de Designação e de Codificação de Mercadorias.
As referidas, são interpretações oficiais do Sistema Harmonizado (SH) em nível internacional, e fornecem as
explicações sobre as Regras Gerais Interpretativas, as Notas de Seções, as Notas de Capítulos e as Notas de
subposições (que são parte integrante do Sistema Harmonizado), assim como definem o alcance das posições e das
subposições. Elas contêm as descrições técnicas das mercadorias e as indicações práticas internacionalmente aceitas
quanto à classificação e à identificação das mercadorias.
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LUCRO REAL
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PESSOAS JURÍDICAS OBRIGADAS AO LUCRO REAL
I. cuja receita total, no ano-calendário anterior, tenha excedido o
limite de R$ 78.000.000,00 (setenta e oito milhões de reais) ou de
R$ 6.500.000,00 (seis milhões e quinhentos mil reais)
multiplicado pelo número de meses do período, quando inferior a
12 (doze) meses;
II. cujas atividades sejam de bancos comerciais, bancos de
investimentos, bancos de desenvolvimento, agências de fomento,
caixas econômicas, sociedades de crédito, financiamento e
investimento, sociedades de crédito imobiliário, sociedades
corretoras de títulos, valores mobiliários e câmbio, distribuidoras
de títulos e valores mobiliários, empresas de arrendamento
mercantil, cooperativas de crédito, empresas de seguros privados
e de capitalização e entidades de previdência privada aberta;

V. que, no decorrer do ano calendário, tenham efetuado
pagamento mensal pelo regime de estimativa.
VI. que explorem as atividades de prestação cumulativa e
contínua de serviços de assessoria creditícia, mercadológica,
gestão de crédito, seleção e riscos, administração de contas a
pagar e a receber, compras de direitos creditórios resultantes de
vendas mercantis a prazo ou de prestação de serviços
(factoring);
VII. que explorem as atividades de securitização de créditos
imobiliários, financeiros e do agronegócio.

III. que, tiverem lucros, rendimentos ou ganhos de capital
oriundos do exterior;

VIII. Estão obrigadas ao regime de tributação do lucro real as
pessoas jurídicas que explorem a atividade de compras de
direitos creditórios, ainda que se destinem à formação de lastro
de valores mobiliários (securitização).

IV. que, autorizadas pela legislação tributária, usufruam de
benefícios fiscais relativos à isenção ou redução do imposto;

(art. 22 da IN 1.515/2014)
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MOMENTO DA OPÇÃO

Dispõe o art. 18, da IN 1.515/2014, que, a adoção do pagamento trimestral do imposto, pelas pessoas jurídicas que
apurarem o imposto pelo lucro real, ou a opção pela forma de pagamento por estimativa, será irretratável para todo o
ano-calendário, sendo que, a opção pelo pagamento por estimativa será efetuada com o pagamento do imposto
correspondente ao mês de janeiro do ano-calendário, ainda que intempestivo, ou com o levantamento do respectivo
balanço ou balancete de suspensão.
No caso de início de atividades, a opção será manifestada com o pagamento do imposto correspondente ao primeiro
mês de atividade da pessoa jurídica.

Por esta razão, é fundamental uma análise detalhada de qual é a melhor forma de tributação, antes do pagamento da
1ª quota do imposto, pois se a empresa optou pelo lucro real (anual ou trimestral) não poderá modificar no anocalendário para o lucro presumido e vice-versa. Lembrando que, a opção de tributação feita para o Imposto de
Renda deve ser a mesma para a Contribuição Social sobre o Lucro.
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O que pode variar dentro do exercício é a sistemática de apuração do lucro real anual, podendo ser Estimativa
mensal com base na Receita Bruta e Acréscimos e/ou Balancete de Suspensão e Redução, ressaltando que, ainda
nesta situação a opção do IRPJ deve ser a mesma da CSLL.

SÍNTESE DA APURAÇÃO DO LUCRO REAL

O imposto devido sobre o lucro real será calculado mediante a aplicação da ALÍQUOTA de 15%, sendo que, a
parcela que exceder o valor resultante da multiplicação de R$ 20.000,00 pelo número de meses do respectivo
período de apuração, sujeita-se à incidência de adicional de 10% (dez por cento). Já a alíquota da Contribuição
Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) é de 9% e não terá o adicional.
A determinação do lucro real será precedida da apuração do lucro líquido com observância das leis comerciais,
sendo este, ajustado pelas ADIÇÕES prescritas e pelas EXCLUSÕES ou compensações autorizadas pela
legislação do imposto sobre a renda.
DEDUÇÕES Legais para o IRPJ:
a) dos incentivos fiscais de dedução do imposto, observados os limites e prazos fixados na legislação vigente;
b) dos incentivos fiscais de redução e isenção do imposto, calculados com base no lucro da exploração;
c) do imposto sobre a renda pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas computadas na determinação do lucro
real;
d) do imposto sobre a renda pago mensalmente.
Para a CSLL apenas a CSRF e a CSLL paga mensalmente
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APURAÇÃO TRIMESTRAL E PAGAMENTO DO IMPOSTO

O imposto sobre a renda será determinado através de períodos de apuração trimestrais, encerrados nos dias 31 de
março, 30 de junho, 30 de setembro e 31 de dezembro de cada ano-calendário. Devendo o imposto apurado ao final
de cada trimestre, ser pago em quota única, até o último dia útil do mês subsequente ao do encerramento do período
de apuração.
À opção da pessoa jurídica, o imposto devido poderá ser pago em até 3 (três) quotas mensais, iguais e sucessivas,
vencíveis no último dia útil dos 3 (três) meses subsequentes ao do encerramento do período de apuração a que
corresponder. Ademais, nenhuma quota poderá ter valor inferior a R$ 1.000,00 (mil reais) e o imposto de valor
inferior a R$ 2.000,00 (dois mil reais) será pago em quota única, até o último dia útil do mês subsequente ao do
encerramento do período de apuração.
As quotas do imposto serão acrescidas de juros equivalentes à taxa referencial do Selic, para títulos federais,
acumulada mensalmente, calculados a partir do primeiro dia do segundo mês subsequente ao do encerramento do
período de apuração até o último dia do mês anterior ao do pagamento e de 1% (um por cento) no mês do
pagamento. Sendo que, a primeira quota ou quota única, quando paga até o vencimento, não sofrerá
acréscimos.(Art. 19, e §§ da IN 1.515/14)
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APURAÇÃO ANUAL E PAGAMENTO DO IMPOSTO

A pessoa jurídica que optar pelo pagamento com base na Estimativa Mensal, deverá pagar o imposto até o último
dia útil do mês subsequente àquele a que se referir, este prazo aplica-se inclusive ao imposto relativo ao mês de
dezembro, que deverá ser pago até o último dia útil do mês de janeiro do ano subsequente.
No AJUSTE ANUAL, o saldo do imposto apurado em 31 de dezembro, pelas pessoas jurídicas
a) se positivo, será pago em quota única, até o último dia útil do mês de março do ano subsequente, sendo este
valor acrescido de juros calculados à taxa referencial do Selic, para títulos federais, acumulada mensalmente,
calculados a partir de 1º de fevereiro até o último dia do mês anterior ao do pagamento e de 1% (um por cento)
no mês do pagamento.
b) se negativo, poderá ser objeto de restituição ou de compensação nos termos do art. 74 da Lei nº 9.430, de 27 de
dezembro de 1996.

(Arts. 20 e 21, e §§ da IN 1.515/14)
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FORMAS DE TRIBUTAÇÃO LUCRO REAL ANUAL - ESTIMATIVA MENSAL

Dispões o Art. 4º e §§, da IN 1.515/2014, que, à opção da pessoa jurídica, o imposto poderá ser pago sobre base de
cálculo Estimada, com base na Receita Bruta e Acréscimo. Sendo que, a base de cálculo do imposto, em cada mês,
será determinada mediante a aplicação do percentual de 8% (oito por cento) sobre a receita bruta, auferida na
atividade, deduzida das devoluções e vendas canceladas e dos descontos incondicionais concedidos. Salvo, nas
atividades em que a Instrução especificar, citamos:
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FORMAS DE TRIBUTAÇÃO LUCRO REAL ANUAL - ESTIMATIVA MENSAL

Por força do artigo 22 da Lei
10.684/2003, a base de cálculo da CSLL,
devida pelas pessoas jurídicas optantes
pelo lucro presumido corresponderá a:
12% da receita bruta nas atividades
comerciais,
industriais,
serviços
hospitalares e de transporte;
32% para:
a) prestação de serviços em geral, exceto
a de serviços hospitalares e de transporte;
b) intermediação de negócios;
c) administração, locação ou cessão de
bens imóveis, móveis e direitos de
qualquer natureza.
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ACRÉSCIMOS À BASE DE CÁLCULO ESTIMADA
Conforme dispõe o art. 5º da IN 1.515/2014, serão acrescidos à base de cálculo, no mês em que forem auferidos, os
ganhos de capital, as demais receitas e os resultados positivos decorrentes de receitas não compreendidas na
atividade, inclusive:
a) os ganhos de capital auferidos na alienação de participações societárias permanentes em sociedades
coligadas e controladas, e de participações societárias que permaneceram no ativo da pessoa jurídica até o
término do ano-calendário seguinte ao de suas aquisições;
b) os ganhos auferidos em operações de cobertura (hedge) realizadas em bolsas de valores, de mercadorias
e de futuros ou no mercado de balcão organizado;
c) a receita de locação de imóvel, quando não for este o objeto social da pessoa jurídica, deduzida dos
encargos necessários à sua percepção;
d) os juros de que trata o § 4º do art. 39 da Lei nº 9.250, de 26 de dezembro de 1995, relativos a impostos e
contribuições a serem restituídos ou compensados;
e) as variações monetárias ativas.
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NÃO INTEGRAM A BASE DE CÁLCULO ESTIMADA
Dispõe o arts. 6º e 7º da IN 1.515/2014:
a) os rendimentos e ganhos líquidos produzidos por
aplicação financeira de renda fixa e de renda variável;
b) as receitas provenientes de atividade incentivada, na
proporção do benefício de isenção ou redução do
imposto a que a pessoa jurídica, submetida ao regime de
tributação com base no lucro real, fizer jus;
c) as recuperações de créditos que não representem
ingressos de novas receitas;
d) a reversão de saldo de provisões anteriormente
constituídas;
e) os lucros e dividendos decorrentes de participações
societárias avaliadas pelo custo de aquisição em
empresas domiciliadas no Brasil;
f) a contrapartida do ajuste por aumento do valor de
investimentos avaliados pelo método da equivalência
patrimonial;
g) os juros sobre o capital próprio auferidos;
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h) o ganho proveniente de compra vantajosa de que trata
o § 9º do art. 92, que integrará a base de cálculo do
imposto no mês em que houver a alienação ou baixa do
investimento;
i)as receitas de subvenções para investimento de que
trata o art. 112 e as receitas relativas a prêmios na
emissão de debêntures de que trata o art. 113, desde que
os registros nas respectivas reservas de lucros sejam
efetuados até 31 de dezembro do ano em curso, salvo
nos casos de apuração de prejuízo previstos no § 3º do
art. 112 e no § 3º do art. 113.
j) O ganho decorrente de avaliação de ativo ou passivo
com base no valor justo não integrará a base de cálculo
estimada no período de apuração:
j.1) relativo à avaliação com base no valor justo, caso
seja registrado diretamente em conta de receita; ou
j.2) em que seja reclassificado como receita, caso seja
inicialmente registrado em conta de patrimônio
líquido.

DEMONSTRAÇÃO DO IRPJ APURADO PELA ESTIMATIVA MENSAL COM BASE NA RECEITA BRUTA E
ACRÉSCIMOS
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PAGAMENTO DA ESTIMATIVA MENSAL
O pagamento mensal, relativo ao mês de janeiro do ano-calendário, poderá ser efetuado com base em balanço ou
balancete mensal, desde que neste fique demonstrado que o imposto devido no período é inferior ao calculado com
base no disposto nos arts. 4º e 5º da IN 1.515/14.
Ocorrendo apuração de prejuízo fiscal, a pessoa jurídica estará dispensada do pagamento do imposto correspondente
a esse mês.
a)considera-se período em curso aquele compreendido entre 1º de janeiro ou o dia de início de atividade e o
último dia do mês a que se referir o balanço ou balancete;
b) considera-se imposto devido no período em curso o resultado da aplicação da alíquota do imposto sobre o
lucro real, acrescido do adicional, e diminuído, quando for o caso, dos incentivos fiscais de dedução e de
isenção ou redução;
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POSSIBILIDADE DE SUSPENDER OU REDUZIR O PAGAMENTO MENSAL

Esclarece o Art. 10º, Incisos I e II e §§ 1° e 2°, da IN 1.515/2014, que, a pessoa jurídica poderá:
a) SUSPENDER o pagamento do imposto, desde que demonstre que o valor do imposto devido, calculado com
base no lucro real do período em curso, é igual ou inferior à soma do imposto sobre a renda pago, correspondente
aos meses do mesmo ano-calendário, anteriores àquele a que se refere o balanço ou balancete levantado;
b) REDUZIR o valor do imposto ao montante correspondente à diferença positiva entre o imposto devido no
período em curso, e a soma do imposto sobre a renda pago, correspondente aos meses do mesmo ano-calendário,
anteriores àquele a que se refere o balanço ou balancete levantado.
Sendo que, a diferença verificada, correspondente ao imposto sobre a renda pago a maior, no período abrangido pelo
balanço de suspensão, não poderá ser utilizada para reduzir o montante do imposto devido em meses subsequentes
do mesmo ano-calendário. Assim sendo, caso a pessoa jurídica pretenda suspender ou reduzir o valor do imposto
devido, em qualquer outro mês do mesmo ano-calendário, deverá levantar novo balanço ou balancete.
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DEMONSTRAÇÃO DO IRPJ APURADO COM BASE NO BALANCETE DE SUSPENSÃO E/OU REDUÇÃO
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IMPORTANTES ADIÇÕES E EXLUSÕES

AO LUCRO REAL
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ADIÇÕES AO LUCRO REAL

EXCLUSÕES AO LUCRO REAL

Estabelece o art. 66 caput e Parágrafo único da Lei
12.973/14, que, a diferença positiva, entre o valor de
ativo mensurado de acordo com as disposições da Lei nº
6.404, de 1976, e o valor mensurado pelos métodos e
critérios vigentes em 31 de dezembro de 2007, deve ser
adicionada na determinação do lucro real e da base de
cálculo da CSLL.
Salvo se o contribuinte evidenciar contabilmente essa
diferença em subconta vinculada ao ativo, para ser
adicionada à medida de sua realização, inclusive
mediante depreciação, amortização, exaustão, alienação
ou baixa.

Estabelece o art. 67 que, a diferença negativa, entre o
valor de ativo mensurado de acordo com as
disposições da Lei nº 6.404, de 1976, e o valor
mensurado pelos métodos e critérios vigentes em 31 de
dezembro de 2007, não poderá ser excluída na
determinação do lucro real e da base de cálculo da
CSLL.
Salvo se o contribuinte evidenciar contabilmente essa
diferença em subconta vinculada ao ativo para ser
excluída à medida de sua realização, inclusive
mediante
depreciação,
amortização,
exaustão,
alienação ou baixa.

Bem como, a diferença negativa do valor de passivo e
deve ser adicionada na determinação do lucro real e da
base de cálculo da CSLL em janeiro de 2014, para os
optantes ou em janeiro de 2015, para os não optantes.
Salvo se o contribuinte evidenciar contabilmente essa
diferença em subconta vinculada ao passivo para ser
adicionada à medida da baixa ou liquidação.

Bem como, a diferença positiva no valor do passivo e
não pode ser excluída na determinação do lucro real e
da base de cálculo da CSLL.
Salvo se o contribuinte evidenciar contabilmente essa
diferença em subconta vinculada ao passivo para ser
excluída à medida da baixa ou liquidação.

PLANO DE CONTAS ECF
Plano de Contas e Mapeamento
A ECF recupera o plano de contas do último período
existente na ECD. O fato de uma conta não possuir
saldos ou movimentação em um período não implica
que a conta não deve ser informada no plano de contas.
O plano de contas deve retratar o conjunto e a estrutura
de todas as contas passíveis de utilização na
contabilidade da entidade.
O mapeamento das contas contábeis da entidade para as
contas referenciais é feito somente em relação às contas
analíticas. Contas sintéticas não devem ser mapeadas.

ANEXO II – PLANO DE CONTAS ECF
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CONCEITOS INTRODUZIDOS PELO DECRETO 3.000/99 QUE SE MANTÉM COM A LEI 12.973/14
CUSTOS E DESPESAS COMPROVADOS POR DOCUMENTOS INIDÔNEOS

Serão considerados indedutíveis os custos e as despesas pagas através de comprovantes que não contenham os
aspectos formais e legais para o seu devido reconhecimento. Devendo a pessoa jurídica estar devidamente
identificada pela razão social e CNPJ, bem como constar a data e a descrição dos produtos e serviços adquiridos.
(§ 5º do art. 344 do RIR/99 e os art. 56 e 57 da Instrução Normativa SRF nº 390/2004).
PROVISÕES

As empresas poderão constituir contabilmente as provisões que julgar necessárias para o desenvolvimento das
suas atividades. Porém, só serão admitidas como custo ou despesas dedutíveis as provisões para pagamento de
férias e 13 º salário de seus empregados, bem como as constituídas por exigência legal a elas aplicável. Sendo as
provisões constituídas pela empresa consideradas indedutíveis, estas deverão ser adicionadas no LALUR parte A,
para a apuração do lucro real. As provisões poderão ser excluídas do lucro líquido para fins de determinação do
lucro real, apenas quando forem revertidas ou realizadas contabilmente. (art. 336, 337 e 338, RIR/99).

ANEXO III - Adições & Exclusões reconhecidas no ECF conforme disposições da Lei 12.973/2014
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PROVISÕES, PASSIVOS CONTINGENTES E ATIVOS CONTINGENTES
A entidade deve reconhecer uma PROVISÃO apenas quando:
a) a entidade tem uma obrigação na data das demonstrações contábeis como resultado de evento passado;
b) é provável (isto é, mais probabilidade de que sim do que não) que será exigida da entidade a transferência
de benefícios econômicos para liquidação;
c) o valor da obrigação pode ser estimado de maneira confiável.
ATIVO CONTINGENTE
A entidade não deve reconhecer um ativo contingente como ativo. A divulgação de ativo contingente é exigida
quando a entrada de benefícios econômicos for Provável. Entretanto, quando o fluxo de benefícios econômicos
futuros para a entidade for praticamente certo, então o referido ativo não é um ativo contingente, e seu
reconhecimento é apropriado.
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PROVISÕES, PASSIVOS CONTINGENTES E ATIVOS CONTINGENTES
PASSIVO CONTINGENTE

Perda Provável: Reconhecer
Perda Possível: Divulgar em N.E.
Perda Remota: Não fazer nada
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AJUSTE A VALOR JUSTO – CPC 46
Os Ajustes a Valor Justo (AVJ), devem ser reconhecidos no resultado, apenas no momento da realização dos
eventos que ensejarem a sua constituição, pois, sendo um ativo ou passivo, avaliado a Valor Justo, a contrapartida
do lançamento deverá ser feita no Patrimônio Líquido na conta de Ajuste de Avaliação Patrimonial.
Desta feita, para que o lançamento não sofra impacto na apuração do lucro real, é necessário que exista uma
correspondência do lançamento em uma subconta específica do ativo ou passivo.
ATENÇÃO:
Caso o “Ganho” decorrente de AVJ seja tributado por este não ter sido reconhecido em uma subconta específica,
este não poderá acarretar redução de prejuízo fiscal do período, devendo ser considerado em período de apuração
seguinte, em que exista lucro real antes do cômputo do referido ganho.
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GANHOS OU PERDAS DECORRENTES DE AVALIAÇÃO A VALOR JUSTO DE ATIVOS E PASSIVOS
Conforme dispõe os arts. 13, 14 e 15 da Lei 12.973/2014:
Para os ganhos decorrentes de avaliação a valor justo de ativos e passivos, será autorizado o diferimento da
tributação, desde que os valores sejam evidenciados contabilmente em subconta vinculada ao ativo ou passivo.

Em síntese, o ganho deverá ser registrado na contabilidade como Receita, neste momento deverá ser feita uma
Exclusão no Lalur Parte “B” e deverá ser controlado na Parte “A”, sob a razão de 1/60 avos, devendo ser
constituído o Ativo Fiscal Diferido, nos moldes do CPC 32 – Ativo Fiscal Diferido, para cada operação.
O Ativo Fiscal Diferido deverá ser constituído no momento da exclusão e a conta deverá ser baixada a medida que
for sendo feita à apropriação de 1/60 no Lalur Parte “A”.
A dedutibilidade das perdas decorrentes de ajuste a valor justo, será reconhecida no momento de sua realização
(depreciação, amortização ou exaustão).
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AJUSTE A VALOR PRESENTE – CPC 12
Os Ajustes a Valor Presente, deverão ser evidenciados em subcontas vinculadas as contas de ativo ou passivo em
que fizer referência.
O AVP registrado no resultado como composição da Receita, deverá ser adicionado ao Lucro Real, como adição
temporária e a medida que esta for sendo realizada, por meio de reconhecimento da receita financeira este valor
deverá ser excluído. Expressa o art. 12 da Lei 12.973/14, que, as variações monetárias em razão da taxa de
câmbio referentes aos saldos de valores a apropriar decorrentes de ajuste a valor presente não serão computadas
na determinação do lucro real.
I – MOMENTO DA VENDA

C _ Receita: Receita Bruta de Vendas
D – Ativo: Clientes

R$ 2.000
R$ 2.000

(1)

D _ Receita: (-) Subconta - Ajuste Valor Presente - Receita. R$ 500
C _ Ativo: (-) Subconta - Ajuste Valor Presente – Clientes.
R$ 500

(2)

(1)

Adição no LALUR

(2)

I – MOMENTO DO RECEBIMENTO
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C – Ativo: Clientes
D – Ativo: Banco

R$ 2.000
R$ 2.000

(3)

D _ Ativo: (-) Subconta - Ajuste Valor Presente – Clientes.
C _ Receita Financeira - Ajuste Valor Presente

R$ 500
R$ 500

(4)

(3)

Exclusão no LALUR
(4)

DEPRECIAÇÃO ECONÔMICA EXCEDENTE AO DA FISCAL - CPC 27
Na contabilidade a depreciação deverá ser reconhecida pelo prazo efetivo de vida útil, destacando o valor residual,
que representa o potencial recurso que será recebido na venda do bem. Entretanto, fiscalmente valem os prazos e
taxas definidos na IN SRF nº 162/98. Desta forma a empresa deverá manter estes dois controles, e as diferenças
apuradas deverão ser ajustadas na apuração do lucro real.

Deverá ser feita a seguinte análise:

Imobilizado
(-) AVP
(-) Impairment
(-) Valor Residual
(=) Valor Depreciável

( ) Vida útil
(=) Depreciação

Mensal

5454

Fontes: Internas

Mensuração

Fontes: Externas

Se a Depreciação Contábil for MAIOR que a fiscal = Adição da
diferença
Se a Depreciação Contábil for MENOR que a fiscal = Possibilidade a
critério do contribuinte de Excluir a diferença até o momento da
realização do bem.
Observação: A diferença entre os dois controles, poderá ser
evidenciada em uma subconta específica, para que este controle não
seja meramente extracontábil.

VALOR UNITÁRIO DE AQUISIÇÃO DO IMOBILIZADO COMO DESPESA
O Art. 2, da Lei 12.973/14, alterou o Decreto-Lei n° 1.598/77, a fim de, definir que, o custo de aquisição de bens
do ativo não circulante imobilizado e intangível não poderá ser deduzido como despesa operacional, salvo se o
bem adquirido tiver valor unitário não superior a (R$ 1.200) ou prazo de vida útil não superior a um ano.
Até 31.12.2013 ou 31.12.2014 (Não Optantes pela Lei), o valor era de R$ 326,61
Desta forma, as aquisições, desde que, intrinsecamente vinculadas a atividade fim da empresa, serão consideradas
dedutíveis para fins de apuração do lucro real.
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DESPESAS PRÉ-OPERACIONAIS OU PRÉ-INDUSTRIAIS
Na Lei 12.973/14, o art. 11 estabelece o tratamento tributário das despesas de organização pré-operacionais ou
pré-industriais autorizando a dedução da despesa no período mínimo de cinco anos.
Este valor deverá ser adicionado na base do IR e CSLL, como uma adição temporária, podendo ser excluído no
prazo de 5 anos, desde que, seja controlado na parte B do LALUR. Para tanto, será exigido o registro do Ativo
Fiscal Diferido, nos moldes do CPC 32.
Enquanto a empresa não entrar em atividade, a legislação contábil entende que estes gastos devem ser
reconhecidos diretamente na despesa.
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TESTE DE IMPAIRMENT / RECUPERABILIDADE
Nos moldes do que dispõe os CPC´s 01 e 27, a empresa deverá periodicamente efetuar análise sobre a recuperação
dos valores registrados no ativo Imobilizado, Intangível e Estoques. E caso ocorra a desvalorização dos bens,
deverá ser reconhecida no resultado uma provisão de perda, devendo esta ser adicionada na Parte “A” do Lalur,
como uma adição temporária, e no momento da baixa por alienação, ou venda, esta perda será definitiva, podendo
então ser excluída da apuração do lucro real.
Importante ressaltar que, a depreciação apurada a maior também deverá ser ajustada e a diferença adicionada ao
lucro real.
O teste de Impairment, para ser realizado pode utilizar como base o valor justo da mercadoria ou o seu valor de
uso, levantado com base nos fluxos de caixa futuros, dentre as duas opções a Maior e do resultado apurado,
deverá ser confrontado com o valor contabilizado, vejamos:
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RESERVA DE REAVALIAÇÃO

A diferença negativa verificada na data da adoção inicial entre a reserva de reavaliação na contabilidade societária
e a reserva de reavaliação no FCONT deverá ser controlada na Parte B do Lalur, e será computada na
determinação do lucro real à medida que o ativo a que a reserva de reavaliação se referia se realizar por
depreciação, amortização, exaustão, alienação ou baixa.
Aplica-se inclusive nos casos em que a reserva de reavaliação tenha sido incorporada ao capital social
anteriormente à data da adoção inicial.

*** Abordagem específica sobre o Deemed Cost (Reavaliação no momento da adoção das normas internacionais).
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SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS – CPC 07
As subvenções para investimento, inclusive mediante isenção ou redução de impostos, concedidas como estímulo à
implantação ou expansão de empreendimentos econômicos e as doações feitas pelo poder público, reconhecidas no
resultado com observância das normas contábeis, não serão computadas na determinação do lucro real, DESDE
QUE sejam registradas na reserva de lucros a que se refere o art. 195ª da Lei nº 6.404, de 1976, podendo ser
utilizada para:
a) absorção de prejuízos, desde que anteriormente já tenham sido totalmente absorvidas as demais Reservas de
Lucros, com exceção da Reserva Legal;
b) ou aumento do capital social.
As doações e subvenções serão tributadas caso seja dada destinação diversa da prevista na
legislação. Sendo que, na hipótese de absorção de prejuízo, a pessoa jurídica deverá recompor a
reserva à medida que forem apurados lucros nos períodos subsequentes, e no caso de aumento de
capital, deverá ser observadas as regras se utilização e recomposição previstos no art. 30, §2º da
Lei 12.973/14.
Caso a empresa apure prejuízo contábil ou lucro líquido contábil inferior a parcela das
subvenções governamentais, impedindo a constituição das reservas de lucros específicas, esta
deverá ser reconhecida em períodos posteriores.
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Não deve constituir base para apuração dos Dividendos!

ARRENDAMENTO MERCANTIL – CPC 06 e ICPC 03
As Leis 11.638/07 e nº 11.941/09, passaram a exigir o reconhecimento no imobilizado dos bens adquiridos via
arrendamento mercantil financeiro (transferência total da propriedade e dos riscos), pelo seu valor presente,
devendo a correspondente dívida ser reconhecida no passivo, em financiamentos a pagar
Expressa o art. 45, da Lei 12.973/2014, que, poderão ser computadas na determinação do lucro real da pessoa
jurídica arrendatária as contraprestações pagas ou creditadas por força de contrato de arrendamento mercantil,
referentes a bens móveis ou imóveis intrinsecamente relacionados com a produção ou comercialização dos bens e
serviços.
A nova redação do Art. 13 do Decreto-Lei nº 1.598 com a introdução dos parágrafos 3º e 4º - Determina ajustes no
LALUR relativamente as despesas de depreciação, amortização e exaustão, decorrentes bens objeto de
arrendamento mercantil, na pessoa jurídica arrendatária.

Na apuração do lucro real da pessoa jurídica arrendatário, poderão ser computadas as contraprestações pagas ou
creditadas por força de contrato de arrendamento mercantil, referentes a bens móveis ou imóveis intrinsecamente
relacionados com a produção ou comercialização dos bens e serviços, inclusive as despesas financeiras nelas
consideradas.
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ARRENDAMENTO MERCANTIL – CPC 06 e ICPC 03

O FISCO permite a dedução da despesa de
arrendamento, não aceitando, a depreciação
de bens adquiridos via arrendamento.
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ARRENDAMENTO MERCANTIL – CPC 06 e ICPC 03
Demonstração da Contabilização na ARRENDATÁRIA de um Leasing Financeiro:
I – Momento da aquisição:
D _ ANC Imobilizado: Maquinas e equipamentos de Leasing Financeiro R$ 2.000
C _ ANC: (-) Subconta - Ajuste Valor Presente – Imob. – Leasing Financ. R$ 500
C – PNC: Maquinas e equipamentos de Leasing Financeiro a pagar
R$ 2.000
D _ PNC: (-) Subconta - Ajuste Valor Presente – Imob. - Leasing Financ. R$ 500

(1)
(2)

(1)
(2)

II – Momento do pagamento:
D – PNC: Maquinas e equipamentos de Leasing Financeiro a pagar
C – AC: Bancos
C _ PNC: (-) Subconta - Ajuste Valor Presente – Imob. - Leasing Financ.
D – Despesa: Juros com Ajuste Valor Presente

R$ 2.000 (3)
R$ 2.000 (3)
R$ 500
R$ 500

D – Despesa: Depreciação – Imobilizado – Leasing Financeiro
R$ 900
C – ANC: (-) Subconta - Depreciação – Imobilizado – Leasing Financeiro R$ 900
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Exclusão da Contraprestação
no Lalur – Parte “A”
Lançamento meramente Fiscal

Adição no Lalur – Parte “A”,
porque este valor já está
compreendido na
contraprestação que será
Excluída

(4)
(4)

(5)
(5)

Adição no Lalur

PERDAS NO RECEBIMENTO DE CRÉDITO
•

CONTRATOS INADIMPLIDOS ATÉ 07 DE OUTUBRO DE 2014

As perdas no recebimento de créditos decorrentes das atividades da pessoa jurídica poderão ser deduzidas como
despesas, para determinação do lucro real, observada as seguintes situações e condições:
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Instrução Normativa n° 1.515/2014, art. 24, § 1°

PERDAS NO RECEBIMENTO DE CRÉDITO
•

CONTRATOS INADIMPLIDOS A PARTIR DE 8 DE OUTUBRO DE 2014

As perdas no recebimento de créditos decorrentes das atividades da pessoa jurídica poderão ser deduzidas como
despesas, para determinação do lucro real, observada as seguintes situações e condições:
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Instrução Normativa n° 1.515/2014, art. 24, § 11

LUCROS E DIVIDENDOS
De acordo com o artigo 72 da Lei 12.973 de 2014, os lucros ou dividendos calculados com base nos resultados
apurados entre 1°/01/2008 e 31/12/2013, em valores superiores àqueles obtidos, estarão isentos,
independentemente de opção pela aplicação antecipada da lei ou da data de sua distribuição.
Os lucros gerados a partir de 2014 para empresas OPTANTES pela aplicação da Lei 12.973/2014 a partir de
janeiro desse mesmo ano, e a partir de 1°/01/2015 para os NÃO OPTANTES, passarão a ser integralmente isentos,
sem qualquer discussão sobre esse ponto.

Apenas os lucros gerados no ano de 2014 para as empresa NÃO OPTANTES é que permanecerão sujeitos à
discussão sobre sua possível tributação nos termos da IN RFB 1397/2013.
Conforme elucida o art. 29, da IN 1.515/2014, são
dedutíveis na determinação do lucro real, sem qualquer
limitação, as retiradas dos sócios, diretores ou
administradores, titular de empresa individual e
conselheiros fiscais e consultivos, DESDE QUE,
escriturados em custos ou despesas operacionais e
correspondam a remuneração mensal e fixa por
prestação de serviços.
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JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO
O JCP é uma forma de remuneração dos sócios e acionistas, criada pela Lei n° 9.249/95, que veio substituir a
correção monetária dos balanços no Brasil. Seu maior benefício é a possibilidade de ser reconhecida no resultado, e
sendo admitida sua dedutibilidade do lucro real, promovendo assim uma economia tributária. É uma excelente
estratégia de planejamento tributário.
A Lei 12.973/2014 conferiu à pessoa jurídica brasileira para o período de 1°/01/2008 a 31/12/2013,
independentemente de opção pela aplicação de seus efeitos a partir de 2014, a faculdade de pagar e deduzir despesa
de Juros sobre Capital Próprio com base nas contas de patrimônio líquido calculadas com base nos critérios contábeis
internacionais (balanço IFRS) estendendo-se esse período ainda no caso dos não-optantes para o exercício de 2014.

A partir de 2014 para os optantes e a partir de 1°/01/2015 para os não optantes, o patrimônio líquido a ser utilizado
para calcular o pagamento do Juros sobre Capital Próprio passa a ser aquele apurado de acordo com as novas regras
contábeis.
O efetivo pagamento ou crédito dos juros fica condicionado à existência de lucros, computados antes da dedução dos
juros, ou de lucros acumulados e reservas de lucros, em montante igual ou superior ao valor de duas vezes os juros a
serem pagos ou creditados (Lei nº 9.249, de 1995, art. 9º, § 1º, e Lei nº 9.430, de 1996, art. 78).
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APURAÇÃO DOS JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO
LIMITE I

Para efeitos de apuração do lucro real, a pessoa jurídica poderá DEDUZIR os juros sobre o capital próprio pagos ou
creditados individualizadamente a titular, sócios ou acionistas, limitados à variação, pro rata, da Taxa de Juros de
Longo Prazo (TJLP) e calculados, exclusivamente, sobre as seguintes contas do patrimônio líquido: capital social,
reservas de capital, reservas de lucros, ações em tesouraria, e prejuízos acumulados.
Para os fins de cálculo da remuneração, não será considerado:
a) o valor de reserva de reavaliação de bens ou direitos da pessoa jurídica, exceto se esta for adicionada na
determinação da base de cálculo do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido (Lei nº 9.249, de
1995, art. 9º, § 8º)
b) as contas do patrimônio líquido sobre as quais os juros devem ser calculados os valores relativos a AAP (Ajustes
de Avaliação Patrimonial) - aumentos ou diminuições de valor atribuídos a elementos do ativo e do passivo, em
decorrência da sua avaliação a valor justo (§ 3º do art. 182 da Lei nº 6.404/1976, com a redação dada pela Lei no
11.638/2007).
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APURAÇÃO DOS JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO
LIMITE II
O montante dos juros remuneratórios passível de dedução, apurados com base na TJLP não poderá exceder o maior
entre os seguintes valores:
• 50% (cinquenta por cento) do lucro líquido do exercício após a dedução da contribuição social sobre o
lucro líquido e antes da dedução do imposto sobre a renda e dos juros, caso estes sejam contabilizados como
despesa, ou
•

50% (cinquenta por cento) do somatório dos lucros acumulados e reservas de lucros.

A dedução dos juros sobre o capital próprio só poderá ser efetuada no ano-calendário a que se referem os limites.
Sem o montante dos juros sobre o capital próprio passível de dedução, poderá ser excluído na Parte “A” do Lalur,
DESDE QUE não tenha sido registrado como despesa.
A dedutibilidade do JCP está limitada ao MENOR valor apurado entre os LIMITES I e II, devendo os
excessos serem adicionados na apuração do lucro real.
6868

JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO
Os juros ficarão sujeitos à incidência do imposto sobre a renda na fonte à alíquota de 15% (quinze por cento), na
data do pagamento ou crédito ao beneficiário. Neste caso deverá ser observada as seguintes situações:
a) no caso de beneficiário pessoa jurídica submetida ao regime de tributação com base no lucro real, será
considerado antecipação do imposto devido no período de apuração ou poderá ser compensado com o
que houver retido por ocasião do pagamento ou crédito de juros, a título de remuneração do capital
próprio, a seu titular, sócios ou acionistas;
b) no caso de beneficiário pessoa jurídica submetida ao regime de tributação com base no lucro presumido
ou com base no lucro arbitrado, será considerado antecipação do imposto devido no período de apuração;

c) no caso de beneficiário pessoa física ou pessoa jurídica não tributada com base no lucro real, presumido
ou arbitrado, inclusive isenta, será considerado definitivo.
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Atenção! Conforme dispõe o art 1°, § 2° da Lei 8.426/15, o JCP é tributado pelo PIS/Pasep e pela COFINS Não
Cumulativo, sendo este uma importante impacto se o sócio for pessoa jurídica optante pelo lucro real, por que
neste caso em especial as alíquotas são de 1,65% e 7,6% respectivamente.

MUDANÇA DO LUCRO REAL PARA LUCRO PRESUMIDO
A pessoa jurídica que, até o ano-calendário anterior, houver sido tributada com base no lucro real e possuir
adições temporárias, independentemente de controladas na Parte B do LALUR, deverá adicionar à base de cálculo
do imposto sobre a renda, correspondente ao primeiro período de apuração no qual houver optado pela tributação
com base no lucro presumido, os saldos dos valores cuja tributação havia diferido.
Tal previsão, aplica-se inclusive aos valores controlados por meio de subcontas referentes:
I às diferenças na adoção inicial dos arts. 1º, 2º, 4º a 71 da Lei nº 12.973, de 2014, de que tratam os arts. 163 a
165; e
II à avaliação de ativos ou passivos com base no valor justo de que tratam os arts. 41 a 45.
(Instrução Normativa nº 1.515/2014, art. 126)
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COMPENSAÇÃO DO PREJUÍZO FISCAL
Na determinação do lucro real poderá ser compensado o prejuízo fiscal apurado em períodos de apuração anteriores,
limitado a 30% (trinta por cento) do lucro líquido ajustado pelas adições e exclusões previstas na legislação. Este
limite não se aplica aos prejuízos fiscais decorrentes da exploração de atividades rurais, bem como aos apurados
pelas empresas industriais titulares de Programas Especiais de Exportação, aprovados até 3 de junho de 1993, pela
Comissão para Concessão de Benefícios Fiscais a Programas Especiais de Exportação – BEFIEX.
O prejuízo compensável é o apurado na demonstração do lucro real e registrado no LALUR. Seu controle deverá ser
realizado na Parte B do respectivo livro, visto que a compensação poderá ser total ou parcial, em um ou mais
períodos de apuração, de acordo com a opção do contribuinte. Para isso, é necessário que a pessoa jurídica
mantenha os livros e documentos, exigidos pela legislação fiscal, comprobatórios do montante do prejuízo fiscal
utilizado para compensação.
É importante salientar que os prejuízos não operacionais decorrentes, por exemplo, da alienação de bens e direitos
do ativo imobilizado, investimento e intangível (ainda que reclassificados para o ativo circulante com intenção de
venda), somente poderão ser compensados com lucros da mesma natureza, respeitando-se o mesmo limite de trinta
por cento do lucro líquido (art. 43 e parágrafo único da Lei 12.973/2014)
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COMPENSAÇÃO DA BASE NEGATIVA DA CSLL
A pessoa jurídica pode compensar a base de cálculo negativa da CSLL com resultados dos períodos de apuração
subsequentes, observado o limite de 30% do resultado ajustado pelas adições e exclusões previstas na legislação
desta contribuição. Para isso, é necessário que a empresa mantenha os livros e documentos comprobatórios do
montante dessa base, conforme exigido pela legislação fiscal. A base de cálculo negativa das atividades em geral
pode ser compensada com base positiva da atividade rural apurada no próprio período de apuração, ou vice-versa.
Entretanto, não poderá ser realizada a compensação da base de cálculo negativa da CSLL se entre a data da
apuração e a da compensação houver ocorrido, cumulativamente, modificação do controle societário e do ramo de
atividade da empresa. Além disso, a pessoa jurídica sucessora por incorporação, fusão ou cisão não pode compensar
a base de cálculo negativa da sucedida, e, no caso de cisão parcial, a compensação da empresa cindida deverá ser
proporcional à parcela remanescente do patrimônio líquido.
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DEDUÇÕES LEGAIS
Elucida o art. 9º, da IN 1.515/14, que poderá deduzir, do imposto devido no mês:
I. IR Pago ou Retido na Fonte sobre receitas que integraram a base de cálculo do imposto devido.

II. Imposto Recolhido por Estimativa Mensal
III. Benefícios e Incentivos Fiscais

NOVIDADES! DIRF
A Instrução Normativa RFB n° 1.686/2017, publicada hoje (DOU de 27.01.2017), altera a Instrução Normativa RFB n°
1.671/2016, que dispõe sobre a Declaração do Imposto sobre a Renda Retido na Fonte relativa ao ano-calendário de
2016 e a situações especiais ocorridas em 2017 (DIRF 2017) e o Programa Gerador da DIRF 2017 (PGD DIRF 2017).
O prazo de apresentação previsto para o dia 15.02.2017 é alterado para até as 23h59min59s, horário de Brasília, de
27.02.2017.
INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 1688, 31 DE JANEIRO DE 2017
RECEITA FEDERAL ALTERA REGRAS DE INFORMAÇÕES DE DEPENDENTES NA DIRPF

Dependentes com 12 anos ou mais terá de ter CPF para abatimento no Imposto de Renda em 2017, até então, a
obrigatoriedade valia somente para dependentes com 14 anos ou mais.
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DEDUÇÕES LEGAIS
NOVIDADE – INFORME DE RENDIMENTO
INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 1682, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2016
Altera a Instrução Normativa RFB nº 1.215, de 15 de dezembro de 2011, que aprova modelo de Comprovante de
Rendimentos Pagos e de Imposto sobre a Renda Retido na Fonte.
• ANEXO I (modelo de comprovante), propõe-se uma nova redação para fazer referência literal à previdência
complementar, pública ou privada, deixando claro que as contribuições para as entidades de previdência
complementar fechadas de natureza pública também estarão aí contidas.
• ANEXO II (instruções de preenchimento do comprovante), diversas alterações.
NOVIDADE! REINF
Foi disponibilizado em 06/10/2016, o conjunto de arquivos que compõem versão beta 0.101 dos leiautes da EFD Reinf,
bem como os respectivos XSD - A versão beta anterior dos leiautes foi retirada.
(Obs.: Até o momento não foi publicada a legislação de regência, segundo reunião realizada no SERPRO em
08/02/2017, membros da RFB se manifestaram dizendo que, a legislação será publicada ainda este mês, valendo para o
REINF as mesmas regras já divulgadas para o e-Social.
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INCENTIVO FISCAL - PAT

ANEXO IV – INCENTIVOS FISCAIS

A Lei nº 6.321/1976 e demais regulamentos, instituiu o Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT) e,
posteriormente, o Decreto nº 5/1991, regulamentou a legislação informada. O principal objetivo desta legislação é
melhorar as condições nutricionais dos trabalhadores, com repercussões positivas para a qualidade de vida, a redução
de acidentes de trabalho e o aumento da produtividade.
No cálculo do incentivo, a pessoa jurídica pode deduzir do IRPJ devido o equivalente ao menor dos seguintes valores:
a) 15% (quinze por cento) aplicado sobre a soma das despesas de custeio realizadas na execução do PAT, no
período de apuração, deduzida da parcela cobrada dos empregados relativamente ao custo das refeições;
b) multiplicação de R$ 0,2985 (dois mil, novecentos e oitenta e cinco milésimos de centavos) pelo número de
refeições fornecidas no período.

A dedução do incentivo está limitada a 4% (quatro por cento) do imposto devido à alíquota de 15% em cada período
de apuração, ou seja, sem a inclusão do adicional, podendo o excesso ser transferido para dedução nos 2 (dois) anoscalendários subsequentes, respeitados os limites.
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IMPORTANTE!
Segundo entendimento da PGFN o cálculo do PAT considerando o valor da refeição é improcedente.
A fundamentação deste entendimento pode ser verificada no PARECER PGFN/CRJ/Nº 2.623/2008, Solução de
Consulta nº 35 – Cosit, de 26 de novembro de 2013 e Solução de Consulta da RFB nº 271, de 1º de novembro de
2012, para pela qual, é admissível o cálculo considerando apenas o limite de 15% sobre a despesa.

LUCRO PRESUMIDO
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PESSOAS JURÍDICAS QUE PODEM OPTAR PELO LUCRO PRESUMIDO
Poderão optar pelo regime de tributação com base no lucro presumido, as pessoas jurídicas desobrigadas do lucro
real e que no ano-calendário anterior tenham obtido receita total igual ou inferior a R$ 78.000.000 (setenta e oito
milhões de reais) ou a R$ 6.500.000 (seis milhões e quinhentos mil reais) multiplicado pelo número de meses de
atividade no ano-calendário anterior, quando inferior a 12 (doze) meses.
A opção pela tributação com base no lucro presumido será aplicada em relação a todo o período de atividade da
empresa em cada ano-calendário, devendo a opção ser manifestada com o pagamento da primeira ou única quota
do imposto devido correspondente ao primeiro período de apuração de cada ano-calendário.
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SÍNTESE DA APURAÇÃO DO LUCRO PRESUMIDO PELA COMPETÊNCIA
O lucro presumido será o montante determinado pela soma das seguintes parcelas:
I. O valor resultante da aplicação dos percentuais de 1,6%, 8%, 16% e 32%, apresentados sobre a receita bruta,
relativa a cada atividade, auferida em cada período de apuração trimestral, deduzida das devoluções e vendas
canceladas e dos descontos incondicionais concedidos. Considera-se também, os mesmos percentuais sobre a
parcela das receitas auferidas em cada atividade, no respectivo período de apuração, nas exportações às pessoas
vinculadas ou aos países com tributação favorecida que exceder ao valor já apropriado na escrituração da empresa,
na forma prevista na Instrução Normativa RFB nº 1.312, de 28 de dezembro de 2012;

Além da receita apurada com base na presunção, deverão ser considerados:
II. os ganhos de capital, demais receitas e resultados positivos decorrentes de receitas não abrangidas pelo inciso I,
auferidos no mesmo período;

III. os rendimentos e ganhos líquidos auferidos em aplicações financeiras de renda fixa e renda variável;
IV. os juros sobre o capital próprio auferidos;
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SÍNTESE DA APURAÇÃO DO LUCRO PRESUMIDO PELA COMPETÊNCIA
V. os valores recuperados, correspondentes a custos e despesas, inclusive com perdas no recebimento de créditos,
salvo se a pessoa jurídica comprovar não os ter deduzido em período anterior no qual tenha se submetido ao regime de
tributação com base no lucro real ou que se refiram a período no qual tenha se submetido ao regime de tributação com
base no lucro presumido ou arbitrado;
VI. a diferença de receita financeira calculada conforme disposto no Capítulo V e art. 58 da Instrução Normativa RFB
nº 1.312, de 2012;
VIII. as multas ou qualquer outra vantagem paga ou creditada por pessoa jurídica, ainda que a título de indenização,
em virtude de rescisão de contrato.
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SÍNTESE DA APURAÇÃO DO LUCRO PRESUMIDO PELA COMPETÊNCIA
Importante esclarecer que, os valores decorrentes do Ajuste a Valor Presente (AVP) de que trata o inciso VIII do caput
do art. 183 da Lei nº 6.404, de 1976:
a) SERÃO incluídos na Receita Bruta (independentemente da forma como tenham sido contabilizados).
b) Já os AVP´s apropriados como Receita Financeira no mesmo período de apuração do reconhecimento da
receita bruta, ou em outro período de apuração, NÃO SERÃO incluídos na base de cálculo do lucro
presumido.
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SÍNTESE DA APURAÇÃO DO LUCRO PRESUMIDO PELA COMPETÊNCIA
O imposto sobre a renda devido em cada trimestre será calculado mediante a aplicação da alíquota de 15% sobre a
base de cálculo. E da parcela do lucro presumido que exceder o valor resultante da multiplicação de R$ 20.000 (vinte
mil reais) pelo número de meses do respectivo período de apuração, sujeita-se à incidência do adicional do imposto
sobre a renda à alíquota de 10% (dez por cento).
Para efeito de pagamento, a pessoa jurídica poderá deduzir, do imposto apurado em cada trimestre, o imposto sobre a
renda pago ou retido na fonte sobre receitas que integraram a base de cálculo do imposto devido.
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SÍNTESE DA APURAÇÃO DO LUCRO PRESUMIDO PELO CAIXA
A pessoa jurídica, optante pelo regime de tributação com
base no lucro presumido, que adotar o critério de
reconhecimento de suas receitas de venda de bens ou
direitos ou de prestação de serviços com pagamento a
prazo ou em parcelas na medida do recebimento e
mantiver a escrituração do livro Caixa, deverá:

a) emitir a nota fiscal quando da entrega do bem ou
direito ou da conclusão do serviço;
b) indicar, no livro Caixa, em registro individual, a nota
fiscal a que corresponder cada recebimento.
Nesta hipótese, a pessoa jurídica que mantiver
escrituração contábil, na forma da legislação comercial,
deverá controlar os recebimentos de suas receitas em
conta específica, na qual, em cada lançamento, será
indicada a nota fiscal a que corresponder o recebimento.
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Os valores recebidos adiantadamente, por conta de
venda de bens ou direitos ou da prestação de serviços,
serão computados como receita do mês em que se der
o faturamento, a entrega do bem ou do direito ou a
conclusão dos serviços, o que primeiro ocorrer.
Os valores recebidos, a qualquer título, do adquirente
do bem ou direito ou do contratante dos serviços serão
considerados como recebimento do preço ou de parte
deste, até o seu limite.
O cômputo da receita em período de apuração
posterior ao do recebimento sujeitará a pessoa jurídica
ao pagamento do imposto com o acréscimo de juros
de mora e de multa, de mora ou de ofício, conforme o
caso, calculados na forma da legislação vigente.

GANHOS OU PERDAS DECORRENTES DE AVALIAÇÃO A VALOR JUSTO DE ATIVOS E PASSIVOS
Conforme preceitua o art. 124, da IN RFB n° 1.515/14, os ganhos decorrentes de avaliação de ativo ou passivo com
base no valor justo NÃO INTEGRARÁ a base de cálculo do lucro presumido no período de apuração:
a) relativo à avaliação com base no valor justo, caso seja registrado diretamente em conta de receita; ou

b) reclassificados como receita, caso seja inicialmente registrado em conta de patrimônio líquido.
Neste caso, na apuração dos ganhos, o aumento ou redução no valor do ativo registrado em contrapartida a
ganho ou perda decorrente de sua avaliação com base no valor justo não será considerado como parte
integrante do valor contábil.

ATENÇÃO!
A Lei n°12.973/2014, artigo 10, § 4º, utiliza o verbo PODERÁ não tributar o ganho de capital
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MUDANÇA DO LUCRO PRESUMIDO PARA LUCRO REAL
A pessoa jurídica tributada pelo lucro presumido que, em período de apuração imediatamente posterior, passar a ser
tributada pelo lucro real DEVERÁ INCLUIR na base de cálculo do imposto apurado pelo lucro presumido os ganhos
decorrentes de avaliação com base no valor justo, que façam parte do valor contábil, e na proporção deste, relativos
aos ativos constantes em seu patrimônio.

Desde que controladas em contas específicas, a tributação que couber sobre o ganho e/ou perdas, será exigida apenas
no momento da realização (depreciação, amortização, baixa por alienação ou venda), diferentemente do lucro real que
será exigido no momento da mudança de regime.
Demonstração da Operação:

Este valor deverá ser
incluído na base do Lucro
Presumido no momento
da Mudança de Regime
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“O conhecimento é uma arte, é o que muda o mundo e nos faz
seres humanos melhores...
E poder compartilhar este conhecimento é um dom
divino, ao qual aprendemos cada vez mais...”
Autor: Christiane Ferraz Rocha

MUITO OBRIGADA!
SUCESSO E FELICIDADES...

ferrazconsultoriatributaria@gmail.com
www.ferrazse.com.br
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