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Proposta de Reforma Tributária;
Principais Alterações na Legislação e normas em 2017;
Evidenciação Contábil do Ato Cooperativo;
Avaliação de Ativos e Passivos:
Normas de Contabilidade e Implicações Fiscais;
Tributação das Sobras distribuídas ou capitalizadas;
Juros sobre o Capital Social;
Aplicação do FATES/RATES;
Aspectos Fiscais e Tributários:
Apuração Resultado Tributável;
Tributação do Ganho das Aplicações Financeiras;
Elaboração das Demonstrações Contábeis: Modelo
Roteiro para elaboração das Notas Explicativas;
Roteiro para elaboração do Relatório da Administração.

TEMAS PARA SEMINÁRIO ESPECÍFICO
1. Resultado da Alienação de Bens Móveis e Imóveis: Destinação do
Ganho de Capital e Tributação;
2. Resultado de Participações Societárias: Destinação do Resultado e
Tratamento Tributário;
3. Tributação dos Juros recebidos sobre o Capital Social;
4. Retenções na Fonte sobre Juros pagos ou creditados sobre o
Capital Social, inclusive quando capitalizado;
5. Dedutibilidade da despesa de Juros sobre o Capital Social;
6. Tributação das Sobras Distribuídas ou Capitalizadas;
7. Tributação e destinação do Resultado das Aplicações Financeiras;
8. Controle das Adições e Exclusões no e-Lalur e e-Lacs, em função
da proporcionalidade de associados e terceiros;
9. Evidenciação Contábil do Ato Cooperativo;
10.Outros.

MANUAIS RAMO TRANSPORTES
 EM JULHO DE 2016, O SISTEMA OCB/SESCOOP LANÇOU TRÊS
MANUAIS INÉDITOS PARA O RAMO TRANSPORTES, A SABER:
➢ MANUAL CONTÁBIL;
➢ MANUAL TRIBUTÁRIO;
➢ MANUAL OPERACIONAL.
 TAMBÉM ESTÁ DISPONÍVEL O MANUAL DO RAMO AGRO, QUE
CARECE DE ATUALIZAÇÕES;
 PROJETO DE OUTROS MANUAIS;

➢ http://manuais.brasilcooperativo.coop.br/

PROPOSTA DE REFORMA TRIBUTÁRIA
(Proposta do Deputado Federal Luiz Carlos Hauly)

 SISTEMA ATUAL É:
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

CAÓTICO
CONFUSO
IRRACIONAL
O MAIS COMPLEXO DO MUNDO
MAIORES ÍNDICES DE SONEGACAO
MAIS REGRESSIVO DO MUNDO
MAIOR RENUNCIA FISCAL
MAIOR CARGA SOBRE ALIMENTOS E MEDICAMENTOS
ONERA A FOLHA DE PAGAMENTO E MATA EMPREGOS, LEVANDO PARA
A INFORMALIDADE
➢ INCENTIVA A GUERRA FISCAL

PROPOSTA DE REFORMA TRIBUTÁRIA
(Proposta do Deputado Federal Luiz Carlos Hauly)
 10 PROPOSTAS PARA UM SISTEMA TRIBUTÁRIO QUE FAÇA O
BRASIL CRESCER A 7% AO ANO E DESCONCENTRAR A RENDA
1.
2.
3.
4.

5.

DIMINUIR A REGRESSIVIDADE DO CONSUMO COM IR PROGRESSIVO;
COMIDA E REMÉDIO COM ALÍQUOTAS REDUZIDAS Isentar totalmente
de tributos toda a cadeia alimentar e dos medicamentos
INDUSTRIALIZAR O BRASIL Isentar totalmente as exportações e os bens
de ativo fixo das empresas;
DIMINUIR O CUSTO DE CONTRATAÇÃO E GARANTIR RECURSOS PARA
O INSS, ZERAR O DÉFICIT de 2,5%. Reduzir as alíquotas patronal e dos
Empregados do INSS transferindo a arrecadação para o IOF que seria
transformado em COMFINS;
SELETIVIDADE E IVA PARA RACIONALIZAR E SIMPLIFICAR Extinguir o
ICMS, IPI, ISS, COFINS, Salário Educação e criar no lugar dois um
impostos; Um IVA clássico e um seletivo monofásico de destino federal
sobre energia elétrica, combustíveis líquidos e derivados, comunicação,
Minerais, Transportes, cigarros, bebidas, veículos, eletroeletrônicos,
eletrodomésticos, pneus e autopeças;

PROPOSTA DE REFORMA TRIBUTÁRIA
(Proposta do Deputado Federal Luiz Carlos Hauly)
 10 PROPOSTAS PARA UM SISTEMA TRIBUTÁRIO QUE FAÇA O
BRASIL CRESCER A 7% AO ANO E DESCONCENTRAR A RENDA
7.

FORTALECER OS MUNICÍPIOS Todos os tributos sobre a propriedade
serão dos municípios; IPTU,IPVA,ITR,ITBI e ITCMD;
8. FIM IMEDIATO DA GUERRA FISCAL ENTRE OS ESTADOS COM O IVA E
O SELETIVO COBRADOS NO DESTINO 8. ACABAR COM A CUNHA
FISCAL NOS EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS Acabar com IOF e os tributos
sobre os empréstimos bancários;
9. MANTER O SUPER SIMPLES PARA AS MICROS, PEQUENAS
EMPRESAS;
10. INCREMENTAR NOVAS TECNOLOGIAS E SOFTWARES,
UNIVERSALIZANDO O USO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA E A
COBRANÇA NO ATO DA COMPRA, A EXEMPLO DOS EUA E OUTROS
PAÍSES;

PROPOSTA DE REFORMA TRIBUTÁRIA
(Proposta do Deputado Federal Luiz Carlos Hauly)
 OS PRINCÍPIOS BÁSICOS PARA UMA REFORMA TRIBUTÁRIA COM
JUSTIÇA SOCIAL:
➢ 1. O CRESCIMENTO ECONÔMICO E A NEUTRALIDADE NA
COMPETITIVIDADE ENTRE AS EMPRESAS;
➢ 2. A CRIAÇÃO DE EMPREGOS;
➢ 3. A JUSTIÇA SOCIAL COM A DIMINUIÇÃO DA POBREZA;
➢ 4. A JUSTIÇA FISCAL;
➢ 5. GARANTIR A PARTILHA DOS ESTADOS. UNIÃO E MUNICÍPIOS;
➢ 6. CRESCIMENTO SUSTENTADO;
➢ 7. A DISTRIBUIÇÃO DE RENDA E RIQUEZA;
➢ 8. A CAPACIDADE CONTRIBUTIVA;
➢ 9. DISTINGUIR OS IGUAIS DOS DESIGUAIS;
➢ 10. SELETIVIDADE DE ACORDO COM A ESSENCIALIDADE;

PROPOSTA DE REFORMA TRIBUTÁRIA
(Proposta do Deputado Federal Luiz Carlos Hauly)
 OS PRINCÍPIOS BÁSICOS PARA UMA REFORMA TRIBUTÁRIA COM
JUSTIÇA SOCIAL:
➢ 11. PREFERENCIALMENTE DIRETA, DE CARÁTER PESSOAL E
PROGRESSIVA;
➢ 12. EQUILÍBRIO ENTRE O FATOR TRABALHO E O FATOR CAPITAL;
➢ 13. FIM DA GUERRA FISCAL;
➢ 14. DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES E DOS BENS DO ATIVO FIXO;
➢ 15. DIMINUIR O CONTENCIOSO FISCAL AMINISTRATIVO E JUDICIAL;
➢ 16. DESBUROCRATIZAÇÃO E SIMPLIFICAÇÃO RADICAL;
➢ 17. NOVAS TECNOLOGIAS E NOVOS SOFTWARES.

PROPOSTA DE REFORMA TRIBUTÁRIA
(Proposta do Deputado Federal Luiz Carlos Hauly)

REGRAS DE OURO:
➢ I - manutenção da carga tributária global;
➢ II - manutenção da participação na arrecadação
tributária, líquida de transferências
constitucionais, de cada nível de governo
(UNIÃO, ESTADOS e MUNICÍPIOS)
➢ III - déficit corrente zero na Previdência Social
(estimado em 2,5% PIB), e diminuição de
alíquotas.

PROPOSTA DE REFORMA TRIBUTÁRIA
(Proposta do Deputado Federal Luiz Carlos Hauly)

PRESSUPOSTOS BÁSICOS:
➢ Manter a carga tributária do tamanho que está, em
torno de 35% do PIB;
➢ Manter as mesmas arrecadações líquidas da União,
Estados e Municípios nos primeiros 5 anos, para não
ter o conflito de partilha, e que não haja prejuízos
ou perdas de arrecadação proporcional deles;
➢ Colocar fim à guerra fiscal predatória entre os
Estados;
➢ Reduzir a renúncia fiscal do Brasil estimada em R$
500 bilhões de reais;

PROPOSTA DE REFORMA TRIBUTÁRIA
(Proposta do Deputado Federal Luiz Carlos Hauly)

PRESSUPOSTOS BÁSICOS:
➢ Diminuição da Sonegação Fiscal estimada em R$ 460
bilhões e a Elisão Fiscal;
➢ Redução dos encargos sobre folha de pagamento,
aumentando a empregabilidade;
➢ Criação de uma Super-Receita Estadual para tributar
e fiscalizar a cobrança no novo Imposto sobre Valor
Agregado –IVA;
➢ Extinção de dezenove tributos;
➢ Diminuir o contencioso Administrativo e Fiscal, bem
como as demandas judiciais que já somam mais de
1,7 milhões;.

PROPOSTA DE REFORMA TRIBUTÁRIA
(Proposta do Deputado Federal Luiz Carlos Hauly)

PRINCIPAIS PONTOS DA REFORMA TRIBUTÁRIA:
➢ Base Consumo: ISS, ICMS, IPI, PIS, Cofins, CID, Salário
Educação, serão extintos e será criado um IVA e um
Imposto Seletivo monofásico;
➢ Base Renda: IR e CSLL serão fundidos em um só IR;
➢ Base Propriedade: IPTU, ITR, IPVA, ITCMD e ITBI serão
mantidos, mas serão uniformizadas as alíquotas;
➢ Previdência: INSS empregado e empregador terão suas
alíquotas reduzidas pela realocação do IOF, que passaria a
ser COMFINS com carga a ser calibrada com alíquotas dos
Empresário e Trabalhadores;

PROPOSTA DE REFORMA TRIBUTÁRIA
(Proposta do Deputado Federal Luiz Carlos Hauly)

PRINCIPAIS PONTOS DA REFORMA TRIBUTÁRIA:
➢ A Secretaria da Receita Federal ficaria com a Tributação,
Arrecadação e Fiscalização do IR, Imposto Seletivo monofásico,
INSS e a COMFINS;
➢ Uma Super Secretaria da Receita Federativa dos Estados a ser
criada, com a absorção dos atuais Auditores Fiscais, que ficaria
com a Tributação, Arrecadação e Fiscalização do novo IVA, que
seria cobrado Nacionalmente, com Legislação Nacional, no
princípio do destino e com alíquotas por fora, os créditos seria
financeiros, acabando com a guerra fiscal, com os créditos
presumidos, outorgado e os conflitos de Importações e
Exportações.
➢ Carga mantida: A carga Tributária seria mantida no mesmo
patamar de 35% de hoje.

PROPOSTA DE REFORMA TRIBUTÁRIA
(Proposta do Deputado Federal Luiz Carlos Hauly)

PRINCIPAIS PONTOS DA REFORMA TRIBUTÁRIA:
➢ Partilha mantida: A União, os Estados e os Municípios
teriam sua arrecadações preservadas com base na
arrecadação do ano anterior ou na média dos últimos
anos. Cada ente Federado teria um percentual do IR, do
IVA e do Imposto Seletivo, sendo que nos primeiros 5
anos, não haveria ganhos e nem prejuízos.
➢ Transição longa: Durante os primeiros 5 anos seria
discutido e aprovado os novos critérios de partilha, que
entrariam em Vigor a partir do 6° ano e seriam aplicados
gradualmente por 15 ou 20 anos.
➢ Os Fundos Regionais seriam mantidos;

PROPOSTA DE REFORMA TRIBUTÁRIA
(Proposta do Deputado Federal Luiz Carlos Hauly)

COMPETÊNCIAS TRIBUTÁRIAS:
➢ União: Imposto de Renda (com absorção da CSLL), Imposto
Seletivo, ITR; Contribuição previdenciária sobre folha de
pagamentos (empregado e empregador), contribuição social
sobre operações e movimentações financeiras (utilizada
para reduzir a contribuição sobre folha de pagamentos),
CIDEs, outras contribuições e taxas.
➢ Estados: IVA (com absorção do PIS, Pasep, Cofins, IPI, ICMS e
ISS, exceto em relação às bases tributadas pelo Imposto
Seletivo federal), contribuição previdenciária e taxas.
➢ Municípios: IPTU, ITBI, IPVA, ITCMD, Contribuição
iluminação, Contribuição previdenciária e Taxas.

ITG 2004 – NOVIDADES
(Votação adiada para Nov/2017)

ITENS EM DESTAQUE:

➢As
determinações
contidas
nesta
interpretação se aplicam a todo o tipo de
cooperativa, no que não for conflitante
com
as
determinações
de
órgãos
reguladores (exemplos: Banco Central do
Brasil (BCB), Agência Nacional de Saúde
Suplementar (ANS), Agência Nacional de
Energia Elétrica (ANEEL), Agência Nacional
de Transportes Terrestres (ANTT)).

ITG 2004 – NOVIDADES
(Votação adiada para Nov/2017)

ITENS EM DESTAQUE:

• 10.
Os resultados decorrentes das
aplicações financeiras por investimento da
sociedade
cooperativa
em
outras
sociedades cooperativas, não cooperativas
ou em instituições financeiras devem ser
reconhecidos no resultado do período e
suas destinações devem ser feitas de
acordo com norma estatutária ou
deliberação da assembleia geral.

ITG 2004 – NOVIDADES
(Votação adiada para Nov/2017)

ITENS EM DESTAQUE:

• 11.
Os resultados decorrentes da
equivalência patrimonial e investimentos
avaliados pelo custo de aquisição por
investimentos da sociedade cooperativa
em sociedades não cooperativas devem ser
reconhecidos no resultado do período e
suas destinações devem ser feitas de
acordo com a norma estatutária ou
deliberação da assembleia geral.

ITG 2004 – NOVIDADES
(Votação adiada para Nov/2017)

ITENS EM DESTAQUE:
• 14. Os saldos de estoque, contas a receber e contas a
pagar decorrentes das operações realizadas com os
associados, devem ser apresentados em contas
individualizadas que os identifiquem.
• 15. Os produtos recebidos dos associados com preço a
fixar devem ser registrados contabilmente em conta
própria, individualizada, em conta de estoque, desde que
atenda a definição de ativo do item 4.4 da NBC TG
ESTRUTURA CONCEITUAL – Estrutura Conceitual para
Elaboração e Divulgação de Relatório Contábil-Financeiro,
e sua contrapartida em conta de passivo, mensurados ao
valor justo.

ITG 2004 – NOVIDADES
(Votação adiada para Nov/2017)

ITENS EM DESTAQUE:
• 16. Se os produtos recebidos dos associados com
preço a fixar forem industrializados, consumidos ou
vendidos antes da sua fixação de preço pelo
cooperado, o custo deve ser imediatamente
reconhecido em conta de resultado, e a obrigação
deve ser mantida no passivo.
• 17. Os ajustes decorrentes de variação de preço,
após a baixa dos estoques, devem ser classificados
como ingresso ou dispêndio operacional.

ITG 2004 – NOVIDADES
(Votação adiada para Nov/2017)

ITENS EM DESTAQUE:
• 18. O capital social da entidade cooperativa é formado por
quotas-partes, que devem ser registradas de forma
individualizada, segregando o capital subscrito e, por
dedução, em conta distinta o capital a integralizar, no
Patrimônio Líquido, podendo, para tanto, serem utilizados
registros auxiliares.
• 19. Os valores a restituir aos associados demitidos,
eliminados e excluídos devem ser transferidos para contas
passivas de capital social a restituir, assim que a entidade
cooperativa receber o pedido de demissão ou deliberar
pela eliminação ou exclusão do cooperado, conforme
disposto no § 4º do Art. 24 da Lei nº 5.764/1971.

ITG 2004 – NOVIDADES
(Votação adiada para Nov/2017)

ITENS EM DESTAQUE:
• 20. A conta de Sobras ou Perdas à disposição da Assembleia Geral é
uma conta de trânsito do resultado líquido do período, classificada
no Patrimônio Líquido da cooperativa.
• 21. Havendo disposição estatutária para a distribuição total ou
parcial das sobras, o valor deve ser registrado no passivo, no
encerramento do exercício social.
• 22. O registro do rateio de perdas entre os associados deve ser
feito individualmente em contas do Ativo.
Sugestão de ajuste no item 22: (Proposição)
• 22. O registro das perdas rateadas entre os associados deve ser
feito individualmente em contas do Ativo, quando efetivamente
houver deliberação da Assembleia Geral pela cobrança das
perdas apuradas.

ITG 2004 – NOVIDADES
(Votação adiada para Nov/2017)

ITENS EM DESTAQUE:
• 25. As disposições previstas nos itens 18 e 19 prevalecem sobre
o disposto nos itens 16A, 16B, 16C e 16D da NBC TG 39 –
Instrumentos Financeiros: Apresentação e o item 22.6 da NBC TG
1000 – Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas, no que
se refere à classificação contábil das quotas-partes dos
associados nas sociedades cooperativas brasileiras.
➢ Vigência
• Esta interpretação entra em vigor em 1º de janeiro de 2018,
quando serão revogadas as Resoluções n.os 920/2001, 944/2002,
958/2003, 959/2003, 1.013/2005, 1.324/2011 e 1.516/2016,
publicadas no D.O.U., Seção 1, de 9/1/2002, 10/9/2002,
22/4/2003, 22/4/2003, 25/1/2005, 22/2/2011 e 5/12/2016,
respectivamente.

REQUISITOS BÁSICOS DA CONTABILIDADE COOPERATIVA

 Segregação contábil dos Atos Cooperativos e Atos não
Cooperativos: Ingressos/Dispêndios X Receitas, Custos
e Despesas;
 Apuração dos resultados por atividade ou unidade de
negócio, para fins fiscais e societários;

Adequação à Lei nº 11.638/07;
Lei nº 12.973/14: Contas específicas para os
ajustes decorrentes da Convergência às Normas
Internacionais, visando a neutralidade tributária;
 Atendimento Norma NBC TG 1.000; ou
 Atendimento conjunto completo NBC TG´s;
 Atendimento norma específica;

LEI Nº 5.764/71: REFLEXOS CONTÁBEIS
 Cooperativas são constituídas para prestar serviços aos
associados, art. 4º;
 Capital variável, art. 4º, inciso II;
 Retorno das sobras proporcional às operações, art. 4º, inciso VII;
 Capital mínimo, art. 21, inciso III;
 Possibilidade de remunerar juros ao capital, quando houver
sobras, art. 24, § 3°;
 Obrigatoriedade do Fundo de Reserva, com mínimo de 10% das
sobras, art. 28, inciso I;
 Obrigatoriedade do FATES, com mínimo de 5% das sobras, art.
28, inciso II;
 Ato cooperativo, definido no art. 79;
 Critério de rateio da despesas da sociedade, art. 80, estatuto
deverá definir;

LEI Nº 5.764/71: REFLEXOS CONTÁBEIS
 Cooperativa pode registrar-se como Armazém Geral, art. 82;
 A entrega da produção do associado à sua cooperativa significa a
outorga a esta de plenos poderes para a sua livre disposição, art. 83;

 Atos não cooperativos legalmente permitidos, arts. 85 e 86 e
participação em soc. não cooperativa, art. 88;
 Resultado das operações de que trata os arts. 85 e 86, após a
tributação, serão destinados ao FATES, art. 87;
 Possibilidade de participar de sociedades não cooperativas, art. 88;
 Prejuízos serão absorvidos pelo Fundo de Reserva e, não havendo
saldo suficiente, o prejuízo é rateado entre os sócios, art. 89;

 Serão considerados como renda tributável os resultados
positivos obtidos pelas cooperativas nas operações de que
tratam os artigos 85, 86 e 88 desta Lei. (art. 111 da lei)

ATO COOPERATIVO
➢ A Lei das Cooperativas não tratou de forma
adequada os atos cooperativos, de maneira que
restaram muitas dúvidas no que diz respeito ao
alcance da mencionada expressão. Neste sentido,
Renato Lopes Becho manifestou-se afirmando que o
conteúdo do artigo 79 da Lei nº 5.764/71, que traz
o conceito legal de ato cooperativo, é incompleto e
insuficiente.
➢ Desta forma, ficou a cargo da doutrina jurídica e do
Poder Judiciário a definição de ato cooperativo e
ato não-cooperativo, determinando, com isso, o
alcance de cada um deles.

ATO COOPERATIVO
➢ Por definição doutrinária, e em breves
palavras, atos cooperativos são aquelas
operações para as quais a cooperativa foi
criada, e que são realizadas entre a
cooperativa e os cooperados. São os chamados
atos-fim da cooperativa.
➢ Por outro lado, os atos não-cooperativos são
aqueles realizados por uma cooperativa com
terceiros não-cooperados, logo, estranhos às
finalidades para as quais tenha sido
constituída.

ATO COOPERATIVO
➢ Neste ponto, Renato Lopes Becho conclui: "Deixe-se
consignado que os atos não-cooperativos deverão ser,
para nós, classificados como negócios principais, só que
realizados com não associados". (Grifamos).
➢ Assim, pela definição de Renato Becho, apenas serão
considerados atos não-cooperativos aqueles praticados
com terceiros não-cooperados que se fossem realizados
com associados seriam atos cooperativos. Todos os
demais (excluindo-se os próprios atos cooperativos)
classificam-se como atos cooperativos auxiliares. (Grifo
nosso).
• http://www.fiscosoft.com.br/main_artigos_index.php?PID
=141738&printpage=_

ADEQUADO TRATAMENTO TRIBUTÁRIO
Art. 146, inciso III, letra “c”, da CF
• Art. 146. Cabe à lei complementar:
• III - estabelecer normas gerais em matéria
de legislação tributária, especialmente
sobre:
• c) adequado tratamento tributário ao ato
cooperativo praticado pelas sociedades
cooperativas.
➢ Dia 03/10/2017 completou 29 anos!

SEGREGAÇÃO CONTÁBIL
 LEI nº 5.764/71:
➢Art. 87. Os resultados das operações das
cooperativas
com
não
associados,
mencionados nos artigos 85 e 86, serão
levados à conta do "Fundo de Assistência
Técnica, Educacional e Social" e serão
contabilizados em separado, de molde a
permitir cálculo para incidência de
tributos.

ATO COOPERATIVO
Parecer Normativo CST nº 38/80
✓ A base de cálculo do Imposto de Renda será determinada
segundo escrituração contábil que apresente destaque das
receitas tributáveis e dos correspondentes custos, despesas e
encargos, e, na sua falta, mediante arbitramento, em
conformidade com os critérios facultados pelo Decreto-Lei nº
1.648/78 e respectivas normas regulamentares.
✓ Diversos atos normativos estabeleceram o entendimento de
que as sociedades cooperativas têm a obrigação de destacar
em sua escrituração contábil as receitas não compreendidas
como típicas ou normais a esse tipo societário, bem como os
correspondentes custos, despesas e encargos, a fim de ser
apurado o lucro a ser oferecido à tributação (PN CST nº
73/75)...

ATO COOPERATIVO
Parecer Normativo CST nº 38/80
✓ 5.1. Como foi dito inicialmente, deve o Imposto de
Renda ter por base de cálculo o resultado
determinado a partir da escrituração contábil, que
apresente destaque das receitas e correspondentes
custos, despesas e encargos, como explicitado no
Parecer Normativo CST nº 73/75. Todavia, quando não
houver tal destaque, como no caso em que os ingressos
não indiquem individualizadamente a que espécie de
prestação se destinam, porque recebidos a um único
título e em pagamento de contraprestação múltipla e
heterogênea, a escrita será imprestável para a apuração
do lucro real.

DISPÊNDIOS/DESPESAS INDIRETAS
Parecer Normativo CST Nº 73/75:
Segundo este PN, devem ser apuradas em separado as
receitas das atividades próprias das cooperativas e as
receitas derivadas das operações por elas realizadas
com terceiros. Igualmente computados em separado os
custos diretos e imputados às receitas com as quais
guardam co-relação. A partir daí, e desde que impossível
destacar os custos e encargos indiretos de cada uma das
duas espécies de receitas, devem eles ser apropriados
proporcionalmente ao valor das duas receitas brutas.

MOTIVOS PARA CONTABILIZAÇÃO EM SEPARADO

1)

Os resultados dos atos cooperativos são excluídos da
tributação na Cooperativa, pois tais resultados pertencem aos
associados, logo, são tributados na declaração dos sócios
(quando distribuídos);

2)

O lucro dos atos não cooperativos de que trata os artigos 85 e
86 da Lei nº 5.764/71 devem ser destinados ao FATES/RATES;

3)

Atendimento da NBC T 10.8 e NBC T 10.21, (ou ITG 2004) bem
como as normas da Receita Federal do Brasil, inclusive para
viabilizar a correta escrituração da ECD e ECF.

EVIDENCIAÇÃO DO ATO COOPERATIVO
 COOPERATIVAS RAMO AGRO:
➢ Comercialização de cereais;
➢ Industrialização e Comercialização de Produtos Lácteos,
Cereais, Frutas, Sucos, Vinhos, Carnes, Etc...
➢ Sistema Integrado para produção de Frangos e Suínos;
➢ Fornecimento de Bens de Consumo;
➢ Fornecimento de Insumos;
➢ Prestação de Serviços; outros...
 Evidenciação do Ato Cooperativo:
➢ Pela entrada dos produtos agrícolas: Conhece o custo e
apropria as receitas na proporção das compras;
➢ Pela saída de bens de consumo e insumos: Conhece as receitas
e apropria o custo pelo valor médio das compras;
➢ Os serviços são identificados pelo tomador: Associado ou
terceiro, sendo muito importante a apuração do custo.

EVIDENCIAÇÃO DO ATO COOPERATIVO

➢
➢
➢

COOPERATIVAS RAMO SAÚDE: (Trabalho)
Unimed´s;
Uniodontos;
Especialidades Médicas;

 Evidenciação do Ato Cooperativo:
➢ O ato cooperativo é identificado pelo prestador do serviço
(custo);
➢ As receitas/ingressos são rateados na proporção do custo;
➢ O Fisco considera ato não cooperativo os serviços auxiliares,
como: Laboratórios, Clínicas, Terapias, Hospitais;
➢ Os serviços são identificados pelo prestador: Associado ou
terceiro;
➢ Serviços Próprios: Exemplo Hospital;
➢ Intercâmbio;

EVIDENCIAÇÃO DO ATO COOPERATIVO
 COOPERATIVAS DE CRÉDITO:
➢ Capta recursos através de integralização de capital, depósitos à
vista e depósitos à prazo;
➢ Convênios de prestação de serviços;
➢ Outras Atividades;

➢
➢
➢

Evidenciação do Ato Cooperativo:
Captação gera custo de ato cooperativo;
Aplicação dos recursos gera ingressos de atos cooperativos;
Convênios para cobrança de água, luz e telefone: o tomador dos
serviços é terceiro, logo, é ato não cooperativo;

➢ Tratamento tributário das sobras: Não tributa na cooperativa,
mas tributa quando distribui aos sócios; (Produção, Trabalho,
Crédito)

EVIDENCIAÇÃO DO ATO COOPERATIVO
 COOPERATIVAS DE TRANSPORTES:
➢ Realiza o transporte de mercadorias, produtos e pessoas, com
veículos que são de propriedade dos associados ou arrendados
por eles;
➢ Fornecimento de combustíveis, óleos, peças, etc...
➢ Eventualmente prestam outros serviços como armazenagem,
para os clientes, o que caracteriza “ato não cooperativo”
 Evidenciação do Ato Cooperativo:
➢ Os serviços de transportes, realizados pelos associados, para
os clientes, gera ingressos de atos cooperativos;
➢ Os pagamentos realizados aos associados, pelos serviços de
transportes, gera dispêndios/custos de atos cooperativos;
➢ O fornecimento de combustíveis, peças, etc... Gera ingressos e
Dispêndios, quando operação é com associados. Se essas
operações forem com terceiros, será ato não cooperativo.

DESPESAS/DISPÊNDIOS INDIRETOS

✓
✓
✓
✓
✓

Exemplos de Despesas/Dispêndios (Indiretos):
Aluguéis;
Energia Elétrica;
Salários e pró-labore da Diretoria;
Gastos Gerais e Administrativos;
Etc...

➢ Fund. PN 75/73: Rateio na proporcionalidade dos
Atos Cooperativos e Atos Não Cooperativos.

ATIVIDADES COMPLEMENTARES
 Exemplos de Receitas/Ingressos:
➢ Recebimento de juros de clientes:
✓ Apropriação entre AC e ANC deve ser de acordo com
a origem da operação...
➢ Recebimento de Bonificações:
✓ Proporcional às vendas das mercadorias que deram
origem à Bonificação...
➢ Prêmio recebido pela qualidade dos produtos:
✓ Proporcional
à
aquisição
dos
produtos
comercializados que deram origem à premiação.
➢ Recuperação de Despesas/Dispêndios:
✓ Na proporcionalidade dos atos.

ATIVIDADES COMPLEMENTARES
 Exemplos de Receitas/Ingressos:
➢ Descontos recebidos:
✓ Proporcional às operações de venda dos produtos
adquiridos dos Fornecedores, que dão origem ao
desconto.
➢ Bônus por adimplência e descontos REFIS:
✓ Proporcional à operação original, ou seja, como foi
apropriado o encargo original.
➢ Sobras recebidas por participação em Cooperativas de
Crédito: (participação por outros ramos de
cooperativas)
✓ Ato não cooperativo.

ATIVIDADES COMPLEMENTARES
 Exemplos de Receitas/Ingressos:
➢
✓
➢
✓
➢
✓
➢
✓

Juros recebidos sobre participações societárias:
Sempre, Ato não cooperativo.
Lucros e Dividendos de participações societárias:
Ato não cooperativo, porém, exclui da tributação assim
como nas demais sociedades.
Resultado da Alienação de Investimentos:
Sempre, Ato não cooperativo.
Realização Ajuste de Avaliação Patrimonial:
Na proporcionalidade dos atos.

ATIVIDADES COMPLEMENTARES
 Exemplos de Receitas/Ingressos:
➢ Resultado da Venda de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e
Equipamentos, utilizados na atividade fim:
✓ Aplica a proporcionalidade, seguindo o mesmo critério de
dedutibilidade dos encargos da depreciação.
➢ Resultado da Alienação de Bens Imóveis:
✓ Posição da RFB é clara pela tributação.
✓ No Judiciário não tem definição conclusiva.
✓ Pouco defensável a tese da proporcionalidade, exceto no caso
da venda de patrimônio para cobrir prejuízos, inclusive nos
casos de Liquidação da cooperativa.
✓ O ganho de capital se não for tributado na PJ, teria que ser
tributado (como tal) na PF.

ATIVIDADES COMPLEMENTARES

 Em síntese:
➢ Tanto no caso das Despesas/Dispêndios Indiretos,
quanto
no
caso
das
Receitas/Ingressos
Complementares, deve ocorrer a segregação contábil
entre atos cooperativos e atos não cooperativos, para
que a contabilidade demonstre com clareza o
resultado de uma e outra atividade.

QUESTÕES RELEVANTES
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS
➢ Classificação adequada entre o ativo circulante e ativo não
circulante;
➢ Créditos do PIS e COFINS (não-cumulativo), passíveis de
realização, normalmente são classificados no ativo nãocirculante, exceto valores com previsão para recebimento
e/ou compensação;
➢ Avaliar necessidade de constituir provisão para perdas,
levando em conta risco de glosas e créditos vinculados à
operações tributadas; (exceto s/estoques não vendidos)
➢ Se for o caso, provisionar honorários para a recuperação
dos créditos;

QUESTÕES RELEVANTES
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS
➢ Crédito Presumido do Leite “in natura”:
✓ Como tratar os créditos até o 3º trim/2015?
✓ Projeto MAPA: Créditos a partir do 4º trim/2015;
✓ Aprovação do Projeto e habilitação definitiva junto à
Receita Federal do Brasil (RFB);
✓ Execução do projeto e aprovação da prestação de
contas;
✓ Tratamento crédito apurado à razão de 20%, sem
projeto;

PIS E COFINS S/CRÉDITO PRESUMIDO
➢ Um crédito presumido apurado com base em uma compra, por
exemplo, terá o mesmo impacto de um crédito normal, ou seja,
reduzirá o custo da mercadoria adquirida. Consequentemente,
não há preocupações quanto à geração de receita e à incidência
do PIS e da COFINS;
➢ Quando o créditos presumido é calculado com base nas saídas
da empresa, caso comum no ICMS, teremos como contrapartida
uma conta de resultado. E toda vez que creditamos uma conta
de resultado temos uma receita contábil;
➢ Exceção: Subvenção de investimento.
➢ Repercussão geral no STF: RE 835.818 (Indefinido)
• http://www.dsmconsultores.com.br/noticias-eartigos/postagem.php?id=604

QUESTÕES RELEVANTES
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS
➢ Situação dos créditos acumulados de ICMS:
✓ Prescrição;
✓ Possíveis glosas;
✓ Restrições da legislação;
✓ Necessidade de homologação;
✓ Deságio na venda e/ou transferência do crédito;

✓ Se for o caso, provisionar honorários para a
recuperação dos créditos.

QUESTÕES RELEVANTES
➢ TRIBUTAÇÃO DOS JUROS SELIC:
➢ IR e CSLL não podem incidir sobre a taxa Selic recebida pelo
contribuinte na devolução de tributos (Notícias TRF4)
➢ A Corte Especial do Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF4)
decidiu, por maioria, afastar a incidência do Imposto de Renda
(IR) e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) sobre a
taxa Selic recebida pelo contribuinte na repetição de indébito
(restituição de tributos). Em julgamento realizado no final de
out/16, o colegiado declarou a inconstitucionalidade parcial, sem
redução de texto, do parágrafo 1º do artigo 3º da Lei nº
7.713/88, do artigo 17 do Decreto-Lei nº 1.598/77, e do artigo
43, inciso II e parágrafo 1º, do Código Tributário Nacional (CTN).
➢ http://www.dsmconsultores.com.br/noticias-eartigos/postagem.php?id=655

QUESTÕES RELEVANTES
➢ TRIBUTAÇÃO DOS JUROS SELIC:
➢ Sobre saldos negativos de IRPJ e CSLL e/ou pagamentos
indevidos, a legislação prevê incidência da Selic;
➢ No caso de créditos de IPI, PIS e COFINS, não há previsão legal
para o pagamento, porém, a Justiça tem reconhecido o
direito;
➢ Normalmente a decisão ocorre por liminar, sujeita à decisão
em instância superior (STJ);
➢ Não há consenso sobre o período de incidência:
➢ Após transcorrido 360 dias do Per/Decomp até a data do
pagamento é pacífico, então pode-se lançar em receita;
➢ Antes dos 360 dias, desde o encaminhamento do Per/Dcomp, a
receita deve ser diferida até e decisão do STJ.

ALTERAÇÕES RECENTES NA LEGISLAÇÃO
 Lei Complementar nº 157/2016:
Art. 2º A Lei Complementar nº 116, de 31 de julho de 2003, passa a vigorar
acrescida do seguinte art. 8º-A:
“Art. 8º-A. A alíquota mínima do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza
é de 2% (dois por cento).

§ 1º O imposto não será objeto de concessão de isenções, incentivos ou
benefícios tributários ou financeiros, inclusive de redução de base de
cálculo ou de crédito presumido ou outorgado, ou sob qualquer outra
forma que resulte, direta ou indiretamente, em carga tributária menor
que a decorrente da aplicação da alíquota mínima estabelecida no
caput, exceto para os serviços a que se referem os subitens 7.02, 7.05 e
16.01 da lista anexa a esta Lei Complementar. (grifo nosso)
http://www.migalhas.com.br/Quentes/17,MI259828,61044Congresso+derruba+veto+de+Temer+e+lei+estabelece+nova+regra+para+a

http://www.dsmconsultores.com.br/noticias-e-artigos/postagem.php?id=668

I S S: Decisão do STF
 DECISÃO DO STF
➢ "É inconstitucional lei municipal que veicule exclusão de
valores da base de cálculo do ISSQN fora das hipóteses
previstas em lei complementar nacional. Também é
incompatível com o texto constitucional medida fiscal que
resulte indiretamente na redução da alíquota mínima
estabelecida pelo artigo 88 do ADCT, a partir da redução da
carga tributária incidente sobre a prestação de serviço na
territorialidade do ente tributante.“
✓ Segundo o STF, os Municípios não podem conceder
isenção às hipóteses de incidência, previstas na LC 116/03.
http://www.dsmconsultores.com.br/noticias-e-artigos/postagem.php?id=633

ALTERAÇÕES RECENTES NA LEGISLAÇÃO
 Contribuição Previdenciária: Recuperação de Crédito
➢ Solução de Consulta DISIT/SRRF01 nº 1001, de 04 de
janeiro de 2017;
➢ Vinculada à Solução de Consulta COSIT nº 152/2015;
➢ Recurso Extraordinário 595.838/SP;
➢ Recuperação dos valores pagos através de
compensação;
➢ ADI RFB nº 5/2015: A contribuição a cargo dos
cooperados passou para 20%;

ALTERAÇÕES RECENTES NA LEGISLAÇÃO
 Exclusão do ICMS na Base do PIS e COFINS
➢ Por maioria de votos, o Plenário do Supremo Tribunal Federal
(STF), em sessão de 15.03.2017, decidiu que o ICMS não integra
a base de cálculo das contribuições para o PIS e a Cofins. Ao
finalizar o julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 574706,
com repercussão geral reconhecida, os ministros entenderam
que o valor arrecadado a título de ICMS não se incorpora ao
patrimônio do contribuinte e, dessa forma, não pode integrar a
base de cálculo dessas contribuições, que são destinadas ao
financiamento da seguridade social.
➢ Ainda não foi julgada modulação dos efeitos da decisão;
➢

http://www.dsmconsultores.com.br/noticias-e-artigos/postagem.php?id=764

➢

http://www.dsmconsultores.com.br/noticias-e-artigos/postagem.php?id=715

ALTERAÇÕES RECENTES NA LEGISLAÇÃO
 Possibilidades de Regulação da Modulação de Efeitos:
➢ ex tunc mitigado (que se situa entre a data do
nascimento da lei — exclusive — e a data da decisão
judicial), mas que garantiria a repetição do indébito
tributário apenas a quem tinha ação judicial;
➢ ex nunc (que se situa precisamente no dia da decisão
judicial, valendo somente pra frente) não permitindo a
recuperação do passado e, por fim,
➢ pro futuro (fixa um marco temporal, posterior à
decisão, até o qual a lei seria aplicada), hipótese em
que seria mantida a cobrança até referido marco.

ALTERAÇÕES RECENTES NA LEGISLAÇÃO
 IN RFB nº 1.700/2017

➢ Dispõe sobre a determinação e o pagamento do
IRPJ e CSLL das pessoas jurídicas.
➢ A IN RFB nº 1.700 é produto da consolidação de nove
Instruções Normativas. Esta nova IN reproduz os
dispositivos da Instrução Normativa RFB nº 1.515, de
24 de novembro de 2014, e incorpora os dispositivos
relacionadas à CSLL, devidamente atualizadas, que
constavam na Instrução Normativa SRF nº 390, de 30
de janeiro de 2004.

ALTERAÇÕES RECENTES NA LEGISLAÇÃO
 IN RFB nº 1.701/2017

➢ Estabelece a obrigatoriedade da Escrituração
Digital de Retenções e Outras Informações
Fiscais (EFD-Reinf).
➢ Obrigatoriedade: A obrigatoriedade da EFD-Reinf
inicia em 1º de janeiro de 2018, para as pessoas
jurídicas com faturamento acima de R$
78.000.000,00 em 2016, e a partir de 1º de julho de
2018, para as pessoas jurídicas com faturamento
até R$ 78.000.000,00 em 2016.

ALTERAÇÕES RECENTES NA LEGISLAÇÃO
 IN RFB nº 1.717/2017
➢ Foi publicada no DOU de 18.07.2017, a IN nº 1.717/2017, que
estabelece normas sobre restituição, compensação, ressarcimento e
reembolso, no âmbito da Secretaria da Receita Federal do Brasil.
➢ Esta Instrução Normativa revogou diversos atos normativos, dentre
eles a IN RFB nº 1.300/2012 e aprovou novos formulários para
encaminhamento de Pedidos de Restituição ou Ressarcimento,
Pedidos de Reembolso de Quotas de Salário-Família e de SalárioMaternidade, Declaração de Compensação e Pedido de Habilitação
de Crédito Decorrente de Decisão Judicial Transitada em Julgado,
quando os créditos relacionados não puderem ser compensados ou
recuperados através de arquivos eletrônicos.

ALTERAÇÕES RECENTES NA LEGISLAÇÃO
 Contribuição ao “FUNRURAL”

➢ Por maioria de votos, o Plenário do STF reconheceu a
constitucionalidade da contribuição do empregador rural
pessoa física ao Fundo de Assistência ao Trabalhador Rural
(Funrural). A decisão foi tomada no julgamento do Recurso
Extraordinário (RE) 718874, com repercussão geral reconhecida,
ajuizado pela União contra decisão do Tribunal Regional Federal
da 4ª Região (TRF-4), que afastou a incidência da contribuição.
 Resolução nº 15/2017, do Senado Federal
➢ Art. 1º. É suspensa a execução do artigo 1º da Lei nº 8.540/92,
que deu nova redação aos artigos 12, incisos V e VII, 25, incisos I
e II, e 30, inciso IV, da Lei nº 8.212/91, coma redação atualizada
até a Lei nº 9.528/97.

ALTERAÇÕES RECENTES NA LEGISLAÇÃO
 Parecer da PGFN

➢ O Parecer conclui que a Resolução não atinge a contribuição social dos
segurados especiais nem, para os empregadores rurais pessoa física,
os fatos geradores sujeitos à Lei nº 10.256, de 2001.
A Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) editou o Parecer
PGFN/CRJ nº 1447, de 27 de setembro de 2017, traçando orientações
quanto à interpretação da recém editada Resolução do Senado
Federal nº 15, de 12 de setembro de 2017, que suspende, com fulcro
no art. 52, X, da Constituição Federal, a execução de dispositivos legais
atinentes à contribuição previdenciária do empregador rural pessoa
física e do segurado especial, incidente sobre a comercialização da
produção rural.
➢

http://www.dsmconsultores.com.br/noticias-e-artigos/postagem.php?id=758

➢

http://www.dsmconsultores.com.br/noticias-e-artigos/postagem.php?id=761

ALTERAÇÕES RECENTES NA LEGISLAÇÃO
 Decreto nº 9.017/2017: IOF

➢ O Governo igualou o Imposto Sobre Operações
Financeiras, (IOF) cobrado das cooperativas de
crédito aos aplicados sobre os bancos;
➢ Até então, as cooperativas eram tributadas apenas
com uma alíquota de 0,38% de IOF nas operações
de crédito, mas não contavam com a cobrança de
até 3% ao ano, a depender do prazo, desse imposto
nos empréstimos para cooperados.

ALTERAÇÕES RECENTES NA LEGISLAÇÃO
 Retenções na Fonte sobre Sobras:
➢ Foi publicada no DOU de 31/05/2017, a Solução de
Consulta COSIT nº 248/2017, que trata da retenção de
IRF, CSLL, PIS e COFINS, sobre as sobras distribuídas
pelas Cooperativas de Trabalho Médico a associado
pessoa jurídica;
➢ DISPOSITIVOS LEGAIS: Lei nº 5.764, de 1971, arts. 3º,
4º, caput e inciso IV, 79 e 87; Código Civil, de 2002, art.
1.094, VII. Decreto-Lei nº 1.598, de 1977, art. 12.
Decreto nº 3.000, de 1999, art. 647, § 1º.
➢

http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=83191

ALTERAÇÕES RECENTES NA LEGISLAÇÃO
 Lei nº 13.467, de 13 de Julho de 2017:

➢ Altera a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT),
aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1o de
maio de 1943, e as Leis nos 6.019, de 3 de
janeiro de 1974, 8.036, de 11 de maio de 1990,
e 8.212, de 24 de julho de 1991, a fim de
adequar a legislação às novas relações de
trabalho.
▪ Ver alterações pela recente MP 808/2017: Incidências
tributárias sobre verbas remuneratórias...

ALTERAÇÕES RECENTES NA LEGISLAÇÃO
 MP nº 804, de 29.09.2017: Conversão Lei nº 13.496/2017
➢ Altera a MP nº 783, de 31.05.2017, que institui o Programa
Especial de Regularização Tributária (PERT) junto à Secretaria da
RFB e à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. (Revoga MP
798). Prazo para adesão: 14.11.2017 (MP 807/2017)
 MP nº 793, de 31.07.2017: (Prorrogada pela MP 803)
➢ Institui o Programa de Regularização Tributária Rural (PRR) junto
à Secretaria da Receita Federal do Brasil e à Procuradoria-Geral
da Fazenda Nacional. (Prazo: 30.11.2017)/Deve prorrogar...
 MP nº 780, de 19.05.2017: Conversão Lei nº 13.494/2017
➢ Institui o Programa de Regularização de Débitos não Tributários
junto às autarquias e fundações públicas federais e à
Procuradoria-Geral Federal e dá outras providências.

NOVO CRONOGRAMA DO e-SOCIAL
RESOLUÇÃO Nº 2/2016, Comitê Diretivo do e-Social
➢ Art. 2º O início da obrigatoriedade de utilização do eSocial dar-se-á:
➢ I - em 1º de janeiro de 2018, para os empregadores e contribuintes com
faturamento no ano de 2016 acima de R$ 78.000.000,00 (setenta e oito
milhões de reais); e
➢ II - em 1º de julho de 2018, para os demais empregadores e
contribuintes.
➢ Parágrafo único. Fica dispensada a prestação das informações dos
eventos relativos a saúde e segurança do trabalhador (SST) nos 6
(seis) primeiros meses depois das datas de início da obrigatoriedade de
que trata o caput Art. 3º Até 1º de julho de 2017, será disponibilizado
aos empregadores e contribuintes ambiente de produção restrito com
vistas ao aperfeiçoamento do sistema.

S-1260 – Comercialização da
Produção Rural Pessoa Física
O evento deve ser informado pelo produtor rural pessoa física
e pelo segurado especial, com o valor da receita bruta da
comercialização da produção rural própria e dos subprodutos
e resíduos, quando comercializar com:
Exigência do INSS
✓
✓
✓
✓
✓

para fins de
Adquirente domiciliado no exterior (exportação);
comprovação do
Consumidor pessoa física, no varejo;
custeio da
Outro produtor rural pessoa física;
aposentadoria do
setor rural.
Outro segurado especial;
Pessoa jurídica, na qualidade de adquirente, consumidora ou
consignatária;
✓ Pessoa física não produtor rural, quando adquire produção para venda,
no varejo ou a consumidor pessoa física
✓ Destinatário incerto ou quando não houver comprovação formal do
destino da produção.

PIS E COFINS
▪ O STJ definiu que não incide Pis e Cofins sobre os
denominados “atos cooperativos típicos” nos
termos do Art. 79 da Lei 5.764/71;
▪ Por outro lado, o STF definiu a tese de que "A
receita auferida pelas cooperativas de trabalho
decorrentes dos atos (negócios jurídicos) firmados
com terceiros se insere na materialidade da
contribuição ao PIS/Pasep".
▪
▪

http://www.dsmconsultores.com.br/noticias-e-artigos/postagem.php?id=616
http://www.dsmconsultores.com.br/noticias-e-artigos/postagem.php?id=563

PIS E COFINS S/RECEITA FINANCEIRA
DECRETO Nº 8.426, de 1º de Abril de 2015
Art. 1º Ficam restabelecidas para 0,65% e 4%, respectivamente, as alíquotas da
Contribuição para os Programas de Integração Social e de Formação do
Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP e da Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social - COFINS incidentes sobre receitas
financeiras, inclusive decorrentes de operações realizadas para fins de hedge,
auferidas pelas pessoas jurídicas sujeitas ao regime de apuração nãocumulativa das referidas contribuições.
As alterações do Decreto produzem efeitos a partir de 1º de julho de 2015.
➢ Decisão do STJ pela legalidade do Decreto.
➢ http://www.dsmconsultores.com.br/noticias-e-artigos/postagem.php?id=763

Juros sobre Capital Próprio
§ 2º Ficam mantidas em 1,65% (um inteiro e sessenta e cinco centésimos por
cento) e 7,6% (sete inteiros e seis décimos por cento), respectivamente, as
alíquotas da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS aplicáveis aos
juros sobre o capital próprio.

PIS E COFINS S/RECEITA FINANCEIRA
§ 3º Ficam mantidas em zero as alíquotas das contribuições de que trata
o caput incidentes sobre receitas financeiras decorrentes de variações
monetárias, em função da taxa de câmbio, de:
(Incluído pelo Decreto nº
8.451, de 2015)
I - operações de exportação de bens e serviços para o exterior; e
II - obrigações contraídas pela pessoa jurídica, inclusive empréstimos e financiamentos.

§ 4º Ficam mantidas em zero as alíquotas das contribuições de que trata
o caput incidentes sobre receitas financeiras decorrentes de operações de
cobertura (hedge) realizadas em bolsa de valores, de mercadorias e de futuros
ou no mercado de balcão organizado destinadas exclusivamente à proteção
contra riscos inerentes às oscilações de preço ou de taxas quando,
cumulativamente, o objeto do contrato negociado:
(Incluído pelo Decreto
nº 8.451, de 2015)
a)

estiver relacionado com as atividades operacionais da pessoa jurídica;
e
(Incluído pelo Decreto nº 8.451, de 2015)

b)

destinar-se à proteção de direitos ou obrigações da pessoa jurídica.

QUESTÕES RELEVANTES
 CONTABILIZAÇÃO DO PIS
RECEITAS FINANCEIRAS:

E

COFINS

SOBRE

➢ Dispêndios Tributários:
✓ PIS e COFINS calculado sobre os Ingressos Financeiros
(Atos Cooperativos)
➢ Despesas Tributárias:
✓ PIS e COFINS calculado sobre os Receitas Financeiras
(Atos Não Cooperativos). No caso das Receitas de
Aplicações Financeiras, 100% se classifica como Despesa
de Ato Não Cooperativo.

CFOP - COOPERATIVAS
 Convênio SINIEF nº 18/2017:
 O Conselho Nacional de Política Fazendária (Confaz) promoveu ajustes
no Sistema Nacional Integrado de Informações Econômico-Fiscais
(Sinief) que atendem a demandas do cooperativismo. As medidas
foram publicadas no Diário Oficial da União (DOU) do dia 05/10/17 e
contemplam a instituição de novos Códigos Fiscais de Operações e
Prestações (CFOPs) para operações realizadas pelas cooperativas
agropecuárias. “É, sem dúvida, uma grande conquista dos Sistemas
Ocepar e OCB, após um grande processo de construção e
convencimento junto aos governos estaduais e federal. A partir de
agora, com esses novos códigos, as cooperativas agropecuárias terão
maior segurança fiscal e jurídica nas operações de recebimento e
fixação da produção do cooperado, do ato cooperativo, tornando essas
operações aderentes ao artigo 83 da Lei 5.764/1971, que define a
política nacional de cooperativismo”, afirma o analista técnico
especializado do Sistema Ocepar, Devair Mem.

CFOP - COOPERATIVAS
Foram efetuados ajustes nas Notas Explicativas
de diversos outros CFOPs (1.101, 2.101 e
3.101; 1.102, 2.102 e 3.102; 2.401, 2.403;
5.101, 6.101; 5.102, 6.102; 5.401, 6.401). Os
novos códigos entram em vigor a partir de 1º
de janeiro de 2018. “Assim, as cooperativas
dispõem de um tempo razoável para preparar
seus sistemas internos.

Anexo

ENCERRAMENTO DE BALANÇOS

AJUSTES CONTÁBEIS
X
TRATAMENTO FISCAL

CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES
➢ As Cooperativas de Grande Porte e aquelas sujeitas às normas
da ANS, devem adotar o conjunto completo das normas
contábeis (NBC TG´s);
➢ As Cooperativas sujeitas às Normas da ANEEL, além da
elaboração da contabilidade pelo padrão IFRS, devem elaborar
as Demonstrações Contábeis Regulatórias, observando regras
próprias da ANEEL;
➢ Cooperativas de Crédito seguem o modelo contábil do Sistema
Financeiro, com observância das NBC TG´s devidamente
homologadas pelo BACEN;
➢ Demais Cooperativas adotam a NBC TG 1.000: Contabilidade
para Pequenas e Médias Empresas.
➢ Ver relação completa das normas e correlação com CPC:
http://cfc.org.br/wp-content/uploads/2016/02/NBC_TG_GERAL_COMPLETAS_12112015.pdf

NBC TG 01 (R3) – REDUÇÃO AO VALOR
RECUPERÁVEL DE ATIVOS
 CONCEITO DE RECUPERABILIDADE

▪ A NBC TG 01 (R3) define “Valor Recuperável” de um ativo ou de
uma Unidade Geradora de Caixa, como o maior valor entre o

valor líquido de venda de um ativo e o seu valor em uso. Ou
seja, os ativos não devem figurar nas demonstrações contábeis

da entidade por valores superiores àqueles que sejam passíveis
de serem recuperados através do uso em sua atividade ou pelo
seu valor de venda.

NBC TG 01 (R3) – REDUÇÃO AO VALOR
RECUPERÁVEL DE ATIVOS
 Redução ao Valor Recuperável: OBJETIVO
▪ Definir procedimento visando assegurar que os ativos não estejam
registrados contabilmente por um valor superior àquele passível de

ser recuperável, quando submetido ao teste de impairment ou de
recuperabilidade, sempre que houver alguma indicação de que seu
valor sofreu desvalorização.
▪ O Pronunciamento Técnico também especifica quando a entidade
deve reverter um ajuste para perdas por desvalorização e estabelece

as divulgações requeridas.

NBC TG 01 (R3) – REDUÇÃO AO VALOR
RECUPERÁVEL DE ATIVOS
 Redução ao Valor Recuperável: ALCANCE
▪ Os ativos sujeitos a aplicação do impairment são:
➢

bens do ativo imobilizado;

➢

investimentos;

➢

Intangível; e

➢

Imóveis para fins de alocações desde que não submetido
ao método de avaliação do valor justo.

NBC TG 01 (R3) – REDUÇÃO AO VALOR
RECUPERÁVEL DE ATIVOS
 Redução ao Valor Recuperável: IDENTIFICAÇÃO

▪ Os ativos de uma entidade devem ser avaliados, pelo menos na
ocasião da elaboração das demonstrações contábeis anuais,

quando houver alguma indicação de que seus ativos ou
conjunto de ativos tiveram perda econômica significativa. Caso

venha a ser comprovada esta perda, a entidade deve proceder
com o reconhecimento desta eventual perda nos registros
contábeis.

NBC TG 01 (R3) – REDUÇÃO AO VALOR
RECUPERÁVEL DE ATIVOS
 Redução ao Valor Recuperável: EXEMPLOS
▪ A Cooperativa desativou uma Fábrica de Rações, pois construiu uma
nova Fábrica que atende plenamente a necessidade de produção e
respectiva demanda. A Fábrica antiga está sucateada e não tem

interessados na compra dos equipamentos;
▪ A Cooperativa entrou em processo de auto liquidação e paralisou as

suas atividades operacionais. Existe forte concorrência no mercado e
os cooperados passaram a vender a produção para Cerealistas e
outros compradores. O valor de venda do imobilizado é menor que o

valor contábil.

NBC TG 01 (R3) – REDUÇÃO AO VALOR
RECUPERÁVEL DE ATIVOS
 Redução ao Valor Recuperável: EXEMPLOS

▪ Cooperativa que investiu num novo Software para atender às
necessidades administrativas, processos de gestão e controles
internos, porém, no meio do processo de implantação, desistiu
e retomou o sistema antigo. Todos os gastos já realizados
tiveram que ser baixados imediatamente, pois houve rescisão
do contrato, sem perspectivas de recuperação dos valores

investidos.

NBC TG 01 (R3) – REDUÇÃO AO VALOR
RECUPERÁVEL DE ATIVOS
 Redução ao Valor Recuperável: DIVULGAÇÃO
▪ A entidade deve divulgar as informações previstas, assim resumidas:

a) O valor da perda (reversão de perda) com desvalorizações
reconhecidas no período, e eventuais reflexos em reservas de
reavaliações;
b) Os eventos e circunstâncias que levaram ao reconhecimento ou
reversão da desvalorização;

NBC TG 01 (R3) – REDUÇÃO AO VALOR
RECUPERÁVEL DE ATIVOS
 Redução ao Valor Recuperável: DIVULGAÇÃO
▪ A entidade deve divulgar as informações previstas, assim resumidas:
c) Relação dos itens que compõem a unidade geradora de caixa e uma

descrição das razões que justifiquem a maneira como foi identificada a
unidade geradora de caixa; e

d) Se o valor recuperável é o valor líquido de venda, divulgar a base
usada para determinar esse valor e, se o valor recuperável é o valor do
ativo em uso, a taxa de desconto usada nessa estimativa.

RECUPERABILIDADE DE ATIVOS
 Teste Recuperabilidade:
➢ A área contábil deve preparar as informações sobre o imobilizado,
investimento, intangível, atc... destacando os componentes de maior
expressão, com descrição da estrutura que envolve a unidade geradora
de caixa e os respectivos valores contábeis.
➢ Sugestão: Fazer ata de reunião da Diretoria, onde apresenta-se os
objetivos do processo de avaliação e as informações que foram
preparadas pela área contábil, procurando identificar a presença de
indícios ou evidências da falta de recuperabilidade, que podem ser desde
ociosidades, obsolescência, relação com atividades deficitárias,
ocorrências anormais, etc...
➢ Sendo identificada a presença de qualquer evidência deverá ser aplicado
o “teste de impairment”, na forma orientada pela norma contábil.

RECUPERABILIDADE DE ATIVOS
INDICATIVOS DA FALTA DE RECUPERABILIDADE
ATIVOS OU UNIDADES
GERADORAS DE CAIXA
Fábrica de Rações
Posto de Combustíveis
Indústria de Laticínios
Unidade Recebimento Grãos
Mercado
Loja Agropecuária

FONTES EXTERNAS
FONTES INTERNAS
Desvalorização Defasagem Aumento Taxas de Obsolecência ou Plano de Desempenho
Acelerada Tecnológica
Juros
dano físico Descontinuidade Insuficiente

RECUPERABILIDADE DE ATIVOS

 Lei nº 12.973/14:
➢ Art. 32. O contribuinte poderá reconhecer na
apuração do lucro real somente os valores
contabilizados como redução ao valor recuperável
de ativos que não tenham sido objeto de reversão,
quando ocorrer a alienação ou baixa do bem
correspondente.
➢ Ou seja, a provisão para ajuste ao valor
recuperável é indedutível quando constituída, mas
fará parte do custo quando ocorrer a baixa do
bem.
➢ Art. 129 e 130 da IN RFB nº 1.700/2017

AJUSTE A VALOR PRESENTE

 Observar as normas da NBC TG 12;
 Créditos com vencimento a longo prazo devem
ser obrigatoriamente ajustados a valor presente;
 Os créditos com vencimento a curto prazo são
ajustados a valor presente quando o efeito for
relevante;
 Respeitar a filosofia do “valor justo”;
 Taxa deve refletir a melhor avaliação de
mercado e aplicada a partir da origem de cada
transação.
 Divulgar em Nota Explicativa.

AJUSTE A VALOR PRESENTE

 Arts 183 e 184 da Lei 6.404/76
➢ Art. 183: VIII – os elementos do ativo decorrentes
de operações de longo prazo serão ajustados a
valor presente, sendo os demais ajustados
quando houver efeito relevante. (Incluído pela Lei
nº 11.638,de 2007)
➢ Art. 184: III – as obrigações, os encargos e os
riscos classificados no passivo não circulante
serão ajustados ao seu valor presente, sendo os
demais ajustados quando houver efeito relevante.
(Redação dada pela Lei nº 11.941/09.

AJUSTE A VALOR PRESENTE
FÓRMULA PARA CÁLCULO DO AVP:

A NBC TG 12, no item 22, estabelece que a quantificação do ajuste deva
ser realizada em base exponencial “pro rata die”. Assim, podemos
aplicar as seguintes fórmulas (HP ou EXCEL):
HP
VALOR FUTURO:
FV
TAXA DE DESCONTO DIÁRIA:
i
NÚMERO DE DIAS:
n
VALOR PRESENTE:
PV
EXCEL
=VP(K4;K6;;H6;)
Sendo:
K4 = Taxa de Desconto ao Dia em %
K6 = Prazo em número de dias
H6 = Valor Futuro

AJUSTE A VALOR PRESENTE

 Art. 4º, 5º e 12 da Lei nº 12.973/14:
➢ Os valores decorrentes do ajuste a valor presente, em relação
aos elementos do ativo, somente serão considerados na
determinação do lucro real no mesmo período de apuração em
que a receita ou resultado da operação deva ser oferecido à
tributação.
➢ Os valores decorrentes do ajuste a valor presente, em relação
aos elementos do passivo, somente serão considerados na
determinação do lucro real no período em que os bens forem
vendidos, os insumos utilizados ou os bens do imobilizado
depreciações, amortizados ou vendidos.
➢ 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.

➢ Art. 90 à 92 da IN RFB nº 1.700/2014

ATIVOS INTANGÍVEIS

Observar a NBC TG 04 (R4), aprovada pela
Resolução CFC 1.304/2010;
No caso da PME, observar as seções 18 e 19 da
NBC TG 1.000;
Um ativo Intangível representa, necessariamente,
uma expectativa de resultados econômicos
futuros;
O Software indispensável para o funcionamento
da máquina deve ser imobilizado; o Software que
não integra o Hardware é lançado no Intangível;

ATIVOS INTANGÍVEIS

O Intangível com vida útil indefinida:
✓ Empresas de grande porte, aplica-se o teste de
recuperabilidade (Itens 107 e 108);
✓ No caso da PME, deve ser amortizado no prazo
de 10 anos;
Na combinação de negócios, as marcas
adquiridas são registradas no Intangível;
O ágio pago na aquisição de uma empresa,
derivado da expectativa de rentabilidade futura
(goodwill), deve ser contabilizado no Intangível;

ATIVOS INTANGÍVEIS


➢
➢
➢

➢

A entidade deve reconhecer como despesa, e não
como ativo intangível, os seguintes gastos:
Marcas geradas internamente, lista de clientes,
títulos de publicações;
Gastos com atividades iniciais (isto é, custo inicial
das operações);
Gastos para abrir novas instalações ou negócio;
Gastos para iniciar novas unidades operacionais
ou para lançar novos produtos (pré-operacionais).

ATIVOS INTANGÍVEIS

➢

Arts. 41 e 42 da Lei nº 12.973/2014:

Art. 41. A amortização de direitos classificados no ativo
não circulante intangível é considerada dedutível na
determinação do lucro real, observado o disposto no inciso
III do caput do art. 13 da Lei no9.249, de 26 de dezembro
de 1995.
➢ Art. 42. Poderão ser excluídos, para fins de apuração do
lucro real, os gastos com desenvolvimento de inovação
tecnológica referidos no inciso I do caput e no § 2o do art.
17 da Lei no 11.196, de 21 de novembro de 2005, quando
registrados no ativo não circulante intangível, no período
de apuração em que forem incorridos e observado o
disposto nos arts. 22 a 24 da referida Lei.

ATIVOS INTANGÍVEIS


Arts. 126 e 127 da IN nº 1.700/2017:

➢ Art. 126. A amortização de direitos classificados no ativo não circulante
intangível, registrada com observância das normas contábeis, é dedutível
na determinação do lucro real e do resultado ajustado, desde que o
direito seja intrinsecamente relacionado com a produção ou
comercialização dos bens e serviços.
➢ Art. 127. Poderão ser excluídos, para fins de apuração do lucro real e do
resultado ajustado, os gastos com desenvolvimento de inovação
tecnológica referidos no inciso I do caput e no § 2 do art. 17 da Lei
nº11.196, de 2005, quando registrados no ativo não circulante intangível,
no período de apuração em que forem incorridos, observado o disposto
nos arts. 22 a 24 da referida Lei.
➢ Parágrafo único. Os valores que constituírem exclusão na parte A do eLalur e do e-Lacs, em decorrência do disposto no caput, serão
registrados na parte B para serem adicionados à medida da realização do
ativo, inclusive por amortização, alienação ou baixa.

DESPESAS PRÉ-OPERACIONAIS


Art. 128 da IN nº 1.700/2017:

✓ Art. 128. Para fins de determinação do lucro real e do resultado ajustado, não
serão computadas, no período de apuração em que incorridas, as despesas:
✓ I - de organização pré-operacionais ou pré-industriais, inclusive da fase
inicial de operação, quando a empresa utilizou apenas parcialmente o seu
equipamento ou as suas instalações; e
✓ II - de expansão das atividades industriais.
✓ § 1 As despesas referidas no caput poderão ser excluídas para fins de
determinação do lucro real e do resultado ajustado em quotas fixas mensais
e no prazo mínimo de 5 (cinco) anos, a partir:
✓ I - do início das operações ou da plena utilização das instalações, no caso
previsto no inciso I do caput; e
✓ II - do início das atividades das novas instalações, no caso previsto no inciso
II do caput.
✓ § 2 Os valores não computados no lucro real e no resultado ajustado em
decorrência do disposto no caput deverão ser adicionados na parte A do eLalur e do e-Lacs e registrados na parte B para controle de sua utilização
conforme previsto no § 1º.

ARRENDAMENTO MERCANTIL: NBC TG 06 (R2)

 Arts 46 à 49 da Lei nº 12.973/2014:
➢ 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. O art. 13, inciso
VIII da Lei nº 9.249/95 (alterado) não permite a
dedutibilidade da depreciação dos bens objeto de
arrendamento mercantil.
➢ Art. 303 da IN RFB nº 1.700/2014.

SUBVENÇÃO E ASSISTÊNCIA GOVERNAMENTAL

 Observar a NBC TG 07 (R1) e Seção 24 da NBC TG
1000:
 A entidade deve mensurar as subvenções pelo valor
justo do ativo recebido ou recebível;
 A subvenção governamental é também designada
por: subsídio, incentivo fiscal, doação, prêmio, etc.
 A forma como a subvenção é recebida não influencia
no método de contabilização a ser adotado. Assim,
por exemplo, a contabilização deve ser a mesma
independentemente de a subvenção ser recebida
em dinheiro, bens ou como redução de passivo.

SUBVENÇÃO E ASSISTÊNCIA GOVERNAMENTAL





Uma
subvenção
governamental
deve
ser
reconhecida como receita ao longo do período
confrontada com as despesas que pretende
compensar, em base sistemática, desde que
atendidas às condições desta Norma. A subvenção
governamental não pode ser creditada diretamente
no patrimônio líquido.
Enquanto não atendidos os requisitos para
reconhecimento no resultado, a contrapartida da
subvenção governamental registrada no ativo deve
ser em conta específica do passivo.

SUBVENÇÃO E ASSISTÊNCIA GOVERNAMENTAL

 Art. 30 da Lei nº 12.973/2014:
➢ 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, não serão computadas na
determinação do lucro real, desde que seja registrada
em reserva de lucros a que se refere o art. 195-A da
Lei nº 6.404, de 1976 e atendias as demais regras
previstas no art. 30 da Lei nº 12.973/14.

SUBVENÇÃO E ASSISTÊNCIA GOVERNAMENTAL

 Art. 198 da IN RFB nº 1.700/2017:
➢ Art. 198. 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. 195-A da Lei nº
6.404, de 1976, observado o disposto no art. 193 dessa
Lei, que somente poderá ser utilizada para:
 Ver incisos e parágrafos da IN...

ESTOQUES

Observar a NBC TG 16 (R1), aprovada pela
Resolução CFC nº 1.170/09;
No caso de PME, aplica-se a seção 13 da NBC
TG 1.000;
Estas normas não se aplicam a ativos biológicos e
produtos agrícolas.
Importante confirmar os estoques através de
inventário físico e no caso de grãos fazer
cubagem;
Reconhecimento das sobras ou faltas;

AVALIAÇÃO DOS ESTOQUES

Manter critério uniforme para avaliação dos
estoques;
A entidade avalia os estoques pelo menor valor
entre o custo e o preço de venda estimado
diminuído dos custos para completar a produção e
despesas de venda;
A entidade inclui no custo de estoques todos os
custos de compra, custos de transformação e
outros custos incorridos para trazer os estoques
para sua localização e condição atuais.

ESTOQUES: Custo de Aquisição

Os custos de aquisição de estoques abrangem
o preço de compra, tributos de importação e
outros tributos (com exceção daqueles
recuperáveis
pela
entidade),
transporte,
manuseio e outros custos diretamente
atribuíveis à aquisição de bens acabados,
materiais e serviços. Descontos comerciais,
abatimentos e outros itens similares são
deduzidos na determinação dos custos de
compra.

AVALIAÇÃO DOS ESTOQUES
 Como regra, os estoques devem ser avaliados por critério
uniforme: (NBC TG 16)
 O critério PEPS (Primeiro a Entrar, Primeiro a Sair) pressupõe
que os itens de estoque que foram comprados ou produzidos
primeiro
sejam
vendidos
em
primeiro
lugar
e,
consequentemente, os itens que permanecerem em estoque
no fim do período sejam os mais recentemente comprados ou
produzidos. Pelo critério do custo médio ponderado, o custo de
cada item é determinado a partir da média ponderada do custo
de itens semelhantes no começo de um período e do custo
dos mesmos itens comprados ou produzidos durante o
período. A média pode ser determinada em base periódica ou
à medida que cada lote seja recebido, dependendo das
circunstâncias da entidade.

AVALIAÇÃO DOS ESTOQUES
 Produtos Agrícolas:
➢ Preferentemente o estoque deve ser avaliado pelo custo médio,
mas tem opção de avaliar pelo valor de mercado, ou seja, custo
de reposição. O critério é uma questão de política contábil;
 Tratamento das variações de preços:
➢ Em relação aos estoques adquiridos, apropriar sempre o custo
(baixa do estoque) pelo custo médio, preservando a margem
real de comercialização na contabilidade (ReceitaXCusto);
➢ As diferenças de preço, em relação ao valor de mercado,
reconhecer como variação monetária ativa ou passiva;
 As variações de preços podem ser neutralizadas para fins
tributários, cfe Lei 12.973/14 e IN 1.700/17.

ESTOQUES: AVP – NBC TG 16
 29. Os estoques devem ser geralmente reduzidos para o seu valor
realizável líquido item a item....
✓ Valor realizável líquido é o preço de venda estimado no curso normal
dos negócios deduzido dos custos estimados para sua conclusão e
dos gastos estimados necessários para se concretizar a venda.
 30. As estimativas do valor realizável líquido devem ser baseadas
nas evidências mais confiáveis disponíveis no momento em que são
feitas as estimativas do valor dos estoques que se espera realizar ...
 32. Os materiais e os outros bens de consumo mantidos para uso na
produção de estoques ou na prestação de serviços não serão
reduzidos abaixo do custo se for previsível que os produtos
acabados em que eles devem ser incorporados ou os serviços em
que serão utilizados sejam vendidos pelo custo ou acima do custo....

Redução ao Valor Recuperável dos Estoques
 Os itens 27.2 a 27.4 da NBC TG 1.000, exigem que a
entidade analise ao final de cada exercício se alguns
estoques necessitam ser reduzidos ao seu valor
recuperável, por exemplo, o valor contábil não é
totalmente recuperado (isto é, por causa de dano,
obsolescência ou preços de venda em declínio).
 Se isto ocorrer o estoque deve ser reduzido ao valor
recuperável, mediante provisão negativa nos estoques;
 Por ocasião da venda dos estoques a provisão é
revertida e o custo é reconhecido pelo valor integral. A
provisão será ajustada na ECF.

ESTOQUES DE ASSOCIADOS em Depósito
Os produtos de associados em depósito devem ser
contabilizados porque representam ativos;
Ativo é um recurso controlado pela entidade
como resultado de eventos passados e do qual
se espera que benefícios econômicos futuros
fluam para a entidade;
Os produtos mantidos no estoque devem ser
avaliados ao preço de mercado (ativo e passivo);
No caso do produto ser vendido antes de adquirido,
permanece apenas a obrigação no passivo;

ESTOQUES: Divulgação
 A Entidade deve divulgar o seguinte:
➢ As práticas contábeis adotadas ao avaliar estoques,
incluindo o método de custo utilizado;
➢ O valor contábil total de estoques e o detalhe das
categorias de estoques apropriadas à entidade;
➢ O valor dos estoques reconhecidos como despesa
durante o período;
➢ Perdas por redução ao valor recuperável
reconhecidas ou revertidas para o resultado;
➢ O valor contábil total de estoques dados como
garantia de passivos.

ESTOQUES: Ajustes Fiscais
Dispositivos da Lei nº 12.973/2014:
➢ Serão aplicadas as regras nas respectivas
situações correspondentes a:
➢ Ajuste a Valor Justo;
➢ Ajuste a Valor Presente;
➢ Custo de Empréstimo;
➢ Ajuste a Valor Recuperável de Ativos.
 Estas mesmas regras da IN RFB nº
1.700/2017 ser observadas.

ATIVO BIOLÓGICO e Produto Agrícola
 A NBC TG 29 (R2), aprovada pela resolução
1.186/09, disciplina as regras contábeis no
conjunto das IFRS Gerais;
 A seção 34 da NBC TG 1000 determina que os
ativos biológicos, para os quais o valor justo é
prontamente determinável sem custo e esforço
excessivo, são mensurados pelo valor justo
menos o custo de venda;
 As variações no valor justo menos os custos de
venda são reconhecidos no resultado;

ATIVO BIOLÓGICO e Produto Agrícola
 Conceitos:
✓ Atividade agrícola é o gerenciamento da transformação
biológica e da colheita de ativos biológicos para venda ou
para conversão em produtos agrícolas ou em ativos
biológicos adicionais, pela entidade.
✓ Produção agrícola é o produto colhido de ativo biológico da
entidade.
✓ Ativo biológico é um animal e/ou uma planta, vivos.
✓ Transformação biológica compreende o processo de
crescimento, degeneração, produção e procriação que
causam mudanças qualitativa e quantitativa no ativo biológico.
✓ Colheita é a extração do produto de ativo biológico ou a
cessação da vida desse ativo biológico.

ATIVO BIOLÓGICO e Produto Agrícola
 NBC TG 29 (R2):
 12. O ativo biológico deve ser mensurado ao valor justo
menos a despesa de venda no momento do
reconhecimento inicial e no final de cada período de
competência, exceto para os casos descritos no item 30,
em que o valor justo não pode ser mensurado de forma
confiável.
 13. O produto agrícola colhido de ativos biológicos da
entidade deve ser mensurado ao valor justo, menos a
despesa de venda, no momento da colheita. O valor assim
atribuído representa o custo, no momento da aplicação do
Pronunciamento Técnico CPC 16 – Estoques, ou outro
Pronunciamento aplicável.

ATIVO BIOLÓGICO e Produto Agrícola
Exemplos de Ativos Biológicos:
✓ Criações próprias de animais, tais como:
Suinos, Aves, Matrizes, etc...
✓ Plantações de Cana-de-açucar, algodão, etc...
✓ Vacas para reprodução ou para produção de
leite;
✓ Touros reprodutores;
✓ Árvores para Reflorestamento;
✓ Plantas para produção de frutas;
✓ Lavouras para produção de sementes...

ATIVO BIOLÓGICO e Produto Agrícola
 Arts. 13 e 14 da Lei nº 12.973/2014:
✓ Art. 13. O ganho decorrente de avaliação de ativo ou passivo
com base no valor justo não será computado na determinação
do lucro real desde que o respectivo aumento no valor do ativo
ou a redução no valor do passivo seja evidenciado
contabilmente em subconta vinculada ao ativo ou passivo.
✓ Art. 14. A perda decorrente de avaliação de ativo ou passivo
com base no valor justo somente poderá ser computada na
determinação do lucro real à medida que o ativo for realizado,
inclusive mediante depreciação, amortização, exaustão,
alienação ou baixa, ou quando o passivo for liquidado ou
baixado, e desde que a respectiva redução no valor do ativo ou
aumento no valor do passivo seja evidenciada contabilmente
em subconta vinculada ao ativo ou passivo.

CUSTO DE EMPRÉSTIMOS: ATIVO QUALIFICÁVEL
 Segundo o item 8 da NBC TG 20 (R1), a entidade
deve capitalizar os custos de empréstimo que são
diretamente atribuíveis à aquisição, à construção ou à
produção de ativo qualificável como parte do custo do
ativo. A entidade deve reconhecer os outros custos de
empréstimos como despesa no período em que são
incorridos.
 No caso das Empresas de Pequeno e Médio Porte,
essa regra não é aplicável, portanto, os encargos
financeiros de empréstimos serão sempre apropriados
na despesa, segundo o regime de competência;

ATIVO QUALIFICÁVEL
 Conceito:
Ativo
qualificável
é
um
ativo
que,
necessariamente, demanda um período de tempo
substancial para ficar pronto para seu uso ou venda
pretendidos.
 7. Dependendo das circunstâncias, um ou mais dos
seguintes ativos podem ser considerados ativos
qualificáveis:
➢ (a) estoques;
➢ (b) plantas industriais para manufatura;
➢ (c) usinas de geração de energia;
➢ (d) ativos intangíveis;
➢ (e) propriedades para investimentos.
❖ OBS: Não se aplica à Pequena e Média Empresa.

ATIVO QUALIFICÁVEL
 Art. 7º da Lei nº 12.973/2014:
➢ No caso de tributação pelo lucro Presumido e
Arbitrado, para fins de determinação do ganho de
capital previsto no inciso II do caput do art. 25 da
Lei nº 9.430, de 1996, é vedado o cômputo de
qualquer parcela a título de encargos associados a
empréstimos, registrados como custo na forma da
alínea “b” do § 1º do art. 17 do Decreto-Lei nº 1.598,
de 1977.

ATIVO QUALIFICÁVEL
 Art. 2º da Lei nº 12.973/2014 que altera o art. 17 do
DL 1.598/77:
➢ A regra é que o custo de empréstimo incorpora o
valor do bem e será dedutível na sua baixa, seja
pela venda ou pela depreciação, amortização, etc...
Mas o parágrafo 3º dá a opção para excluir os
referidos encargos, na apuração do lucro real,
quando incorridos, devendo ser adicionados quando
da realização do ativo. (Complexidade do controle)

INVESTIMENTOS
 Observar a NBC TG 18 (R2) e seção 14 da NBC TG 1000:
 O ganho ou perda é reconhecido no resultado do exercício;
 Ganho da Equivalência Patrimonial, Lucros ou Dividendos
capitalizados: Recomendação de constituir Reserva de
Lucros a Realizar;
 Se houver Perda na Equivalência Patrimonial, utilizar a
Reserva de Lucros e não havendo saldo a perda
permanece no resultado do exercício;
 Destinação à critério da AGO ou norma estatutária;
 Esses resultados são excluídos da base do IRPJ e
CSLL, no LALUR;

INVESTIMENTOS

Definições:
➢ Método de equivalência patrimonial é o
método de contabilização por meio do qual o
investimento é inicialmente reconhecido pelo
custo e posteriormente ajustado pelo
reconhecimento da participação atribuída ao
investidor nas alterações dos ativos líquidos
da investida. O resultado do período do
investidor deve incluir a parte que lhe cabe
nos resultados gerados pela investida.

INVESTIMENTOS
 Definições:
➢ Influência significativa é o poder de participar nas
decisões financeiras e operacionais da investida,
sem controlar de forma individual ou conjunta essas
políticas.
➢ Controlada é a entidade, incluindo aquela não
constituída sob a forma de sociedade tal como uma
parceria, na qual a controladora, diretamente ou por
meio de outras controladas, é titular de direitos de
sócio que lhe assegurem, de modo permanente,
preponderância nas deliberações sociais e o poder
de eleger a maioria dos administradores.

INVESTIMENTOS
 Influência Significativa:
➢ Se o investidor mantém direta ou indiretamente (por
exemplo, por meio de controladas), vinte por cento ou mais
do poder de voto da investida, presume-se que ele tenha
influência significativa, a menos que possa ser claramente
demonstrado o contrário. Por outro lado, se o investidor
detém, direta ou indiretamente (por meio de controladas,
por exemplo), menos de vinte por cento do poder de voto
da investida, presume-se que ele não tenha influência
significativa, a menos que essa influência possa ser
claramente demonstrada. A propriedade substancial ou
majoritária da investida por outro investidor não
necessariamente impede que o investidor minoritário tenha
influência significativa.

INVESTIMENTOS

➢

➢

➢

➢

Investimentos não sujeitos à Equivalência Patrimonial:
Quando o investimento em coligada é inicialmente
reconhecido, o investidor deve mensurá-lo pelo preço da
transação;
A cada data das demonstrações contábeis, o investidor
deve avaliar seus investimentos em coligada pelo valor
justo, com alterações no valor justo reconhecidas no
resultado;
O método do custo para investimento em coligada é
utilizado quando é inviável avaliar a valor justo de forma
confiável sem custo ou esforço excessivo;
Observar as normas que constam na IN RFB 1.700/2017

PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTOS
 Observar a NBC TG 28 (R3) e Seção 16 da NBC
TG 1.000:
➢ Propriedade para investimento é a propriedade
(terreno ou edifício – ou parte de edifício – ou
ambos) mantida (pelo proprietário ou pelo
arrendatário em arrendamento financeiro) para
auferir aluguel ou para valorização do capital ou
para ambas, e não para:
a) uso na produção ou fornecimento de bens ou
serviços ou para finalidades administrativas; ou
b) venda no curso ordinário do negócio.

PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTOS
 Mensuração Inicial:
➢ No reconhecimento inicial, a entidade avalia a
propriedade para investimento pelo seu custo;
 Mensuração Após Reconhecimento Inicial:
➢ A propriedade para investimento, cujo valor justo
pode ser avaliado de forma confiável, sem custo ou
esforço excessivos, é avaliada pelo valor justo a
cada balanço com as alterações no valor justo
reconhecidas no resultado;
➢ Efeitos fiscais devem ser neutralizados na ECF.

INSTRUMENTOS FINANCEIROS
INSTRUMENTOS FINANCEIROS
▪ INSTRUMENTOS FINANCEIROS RECONHECIMENTO – NBC TG 48
(Revogou a NBC TG 38 em 22/12/2016)
▪ INSTRUMENTOS FINANCEIROS APRESENTAÇÃO – NBC TG 39 (R3)

▪ INSTRUMENTOS FINANCEIROS EVIDENCIAÇÃO – NBC TG 40 (R2)

INSTRUMENTOS FINANCEIROS
 INSTRUMENTOS FINANCEIROS (NORMA COMPLETA): 294 Pág.
▪ INSTRUMENTOS FINANCEIROS RECONHECIMENTO – NBC TG 48
(Revogou a NBC TG 38 em 22/12/2016) (137 pág.)
✓ Entra em vigor em 1º de janeiro de 2018.
▪ INSTRUMENTOS FINANCEIROS APRESENTAÇÃO – NBC TG 39 (R3)
(35 pág.)

▪ INSTRUMENTOS FINANCEIROS EVIDENCIAÇÃO – NBC TG 40 (R2)
(30 pág.)
▪ INTERPRETAÇÃO TÉCNICA – ICPC 16 (3 pág.)

▪ INTERPRETAÇÃO TÉCNICA – ICPC 14 (9 pág.)
▪ ORIENTAÇÃO TÉCNICA - OCPC 03 (80 pág.)

INSTRUMENTOS FINANCEIROS PARA PME
 SEÇÃO 11 e 12 da NBC TG 1.000
A Seção 11 – Instrumentos Financeiros Básicos e a Seção 12 – Outros Tópicos
sobre Instrumentos Financeiros, em conjunto, lidam com o reconhecimento, a
reversão, a mensuração e a divulgação de instrumentos financeiros (ativos
financeiros e passivos financeiros). A Seção 11 é aplicável a instrumentos

financeiros básicos e é relevante a todas as entidades. A Seção 12 é aplicável a
outros instrumentos e transações financeiras mais complexos. Se a entidade
opera apenas com transações de instrumento financeiro básico, então a Seção

12 não é aplicável. Entretanto, mesmo aquelas entidades que operam apenas
com instrumentos financeiros básicos, devem considerar o alcance da Seção 12
para se certificar de que são isentas.

INSTRUMENTOS FINANCEIROS PARA PME
 ESCOLHA DE PRÁTICA CONTÁBIL
➢ 11.2 A entidade deve escolher aplicar entre:
• (a) as disposições integrais tanto da Seção 11 e da Seção 12
no total; ou
• (b) as disposições de reconhecimento e mensuração de
instrumentos financeiros do Pronunciamento Técnico CPC 38
– Instrumentos Financeiros: Reconhecimento e Mensuração (o
CPC 38, que estava em vigor na data de sua substituição pelo
CPC que tem por base a IFRS 9, deve continuar a ser
aplicado) e os requisitos de divulgação das Seções 11 e 12,
para contabilizar todos os seus instrumentos financeiros.
• A escolha da entidade, de (a) ou (b), é uma escolha de política
contábil

INSTRUMENTOS FINANCEIROS PARA PME
 INTRODUÇÃO À SEÇÃO 11
➢ 11.3 Um instrumento financeiro é um contrato que gera
um ativo financeiro para a entidade, e um passivo
financeiro ou instrumento patrimonial para outra entidade.
➢ 11.4 A Seção 11 exige o método do custo amortizado
para todos os instrumentos financeiros básicos, exceto
para os investimentos em ações preferenciais não
conversíveis e ações ordinárias ou preferenciais não
resgatáveis, negociadas em mercados organizados ou
cujo valor justo possa ser mensurado de forma confiável
sem custo ou esforço excessivo.

INSTRUMENTOS FINANCEIROS PARA PME
Exemplo de determinação do custo amortizado
para empréstimo de cinco anos, usando o método
da taxa efetiva de juros
➢ No dia 1º de janeiro de 20X0, a entidade adquire
um título por $ 900, incorrendo em $ 50 de custos
da transação. Os juros no valor de $ 40 são
recebidos anualmente, no final do período, nos
próximos cinco anos (de 31 de dezembro de 20X0
a 31 de dezembro de 20X4). O título possui
resgate obrigatório de $ 1.100 em 31 de dezembro
de 20X4.

INSTRUMENTOS FINANCEIROS PARA PME
ANO
20X0
20X1
20X2
20X3
20X4

Valor Contábil no Valor Contábil de
início do exercício juros a 6,9583%
R$
R$
950,00
66,10
976,11
67,92
1.004,03
69,86
1.033,89
71,94
1.065,83
74,16

Fluxo de Entrada Valor contábil no
de caixa
fim do exercício
R$
R$
40,00
976,11
40,00
1.004,03
40,00
1.033,89
40,00
1.065,83
40,00
1.100,00
1.100,00
-

INSTRUMENTOS FINANCEIROS
INSTRUMENTOS FINANCEIROS: RECONHECIMENTO E MENSURAÇÃO

(CPC 48, que substituiu o 38)

▪ Estabelecer princípios para reconhecer e mensurar ativos
financeiros, passivos financeiros e alguns contratos de compra
e venda de itens não financeiros.
▪ Os requisitos para apresentar os instrumentos financeiros
estão no Pronunciamento Técnico CPC 39 – Instrumentos
Financeiros: Apresentação, e os requisitos para divulgar
informações a respeito de instrumentos financeiros estão no
Pronunciamento Técnico CPC 40 – Instrumentos Financeiros:
Evidenciação.

INSTRUMENTOS FINANCEIROS
 DEFINIÇÕES: CPC 48
▪ Instrumento financeiro: é qualquer contrato que dê origem a um ativo
financeiro para a entidade e a um passivo financeiro ou instrumento
patrimonial para outra entidade.

▪ Ativo financeiro: é qualquer ativo que seja:
(a) caixa;
(b) instrumento patrimonial de outra entidade;

(c) direito contratual;
(d) Um contrato que seja ou possa vir a ser liquidado por instrumentos
patrimoniais da própria entidade.

INSTRUMENTOS FINANCEIROS
 DEFINIÇÕES: CPC 48

▪ Passivo financeiro: é qualquer passivo que seja:
(a) uma obrigação contratual de:
(i) entregar caixa ou outro ativo financeiro a uma entidade;
(ii) trocar ativos financeiros ou passivos financeiros com
outra entidade sob condições que são potencialmente
desfavoráveis para a entidade;
(b) contrato que será ou poderá ser liquidado por
instrumentos patrimoniais da própria entidade.

INSTRUMENTOS FINANCEIROS
 DEFINIÇÕES: CPC 48
▪ Instrumento patrimonial: é qualquer contrato que evidencie uma
participação nos ativos de uma entidade após a dedução de todos os
seus passivos.

▪ Derivativo: é um instrumento financeiro ou outro contrato com todas
as três características seguintes:
▪ (a) o seu valor altera-se em resposta à alteração: na taxa de juros
especificada, preço de instrumento financeiro, preço de mercadoria,
taxa de câmbio, índice de preços ou de taxas, avaliação ou índice de
crédito, ou outra variável, desde que, no caso de variável não
financeira, a variável não seja específica de uma parte do contrato (às
vezes denominada subjacente);

INSTRUMENTOS FINANCEIROS
 DEFINIÇÕES: CPC 48

▪ (b) não é necessário qualquer desembolso
inicial ou este é inferior ao que seria exigido
para outros tipos de contratos que se esperaria
que tivessem resposta semelhante às alterações
nos fatores de mercado;
▪ (c) é liquidado em data futura

INSTRUMENTOS FINANCEIROS
 DERIVATIVOS: CPC 48

▪ São instrumentos financeiros que se originam de
outros ativos, como por exemplo, o ouro, o petróleo, o
dólar, ações de outras empresas, entre outros.
▪ Assim, ao invés do ouro, do petróleo, ser negociados
no mercado, os investidores apostam em seus preços
futuros na forma de contratos, sendo que esses
contratos são negociados nos mercados futuros, a
termo, opções e swaps.

INSTRUMENTOS FINANCEIROS
 DERIVATIVOS: CPC 48

▪ Antes da Lei 11.638/2007, não havia uma definição
definida a respeito da contabilização dos instrumentos
financeiros derivativos, havendo uma grande
disparidade entre as práticas adotadas pelas empresas
brasileiras.
▪ Com os prejuízos resultantes de operações com
derivativos no ano de 2008, veio a tona a importância
de um adequado processo de contabilização dessas
operações.

INSTRUMENTOS FINANCEIROS
 CLASSIFICAÇÃO: CPC 48

▪ Ativo financeiro ou passivo financeiro mensurado pelo valor
justo por meio do resultado:
▪ Classificado como mantido para negociação.
▪ Investimentos mantidos até o vencimento:
▪ A entidade tem a intenção positiva e a capacidade de
manter até o vencimento.
▪ Empréstimos e recebíveis:
▪ Ativos financeiros não derivativos com pagamentos fixos
ou determináveis que não estão cotados em mercado
ativo.

INSTRUMENTOS FINANCEIROS
 CLASSIFICAÇÃO: CPC 48

▪ Ativos financeiros disponíveis para venda:
▪ Ativos financeiros não derivativos que são designados como
disponíveis para venda ou que não são classificados em
nenhum dos itens anteriores.
 RECONHECIMENTO INICIAL

▪ A entidade deve reconhecer o ativo financeiro ou o passivo
financeiro nas suas demonstrações contábeis quando, e apenas
quando, a entidade se tornar parte das disposições contratuais
do instrumento.

INSTRUMENTOS FINANCEIROS
 RECONHECIMENTO INICIAL
EXEMPLO - Compra / Venda Soja Mercado Futuro
R$ 5.000.000(em sacas de soja)
5 anos
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000

R$

68,00

Ano
2018
2019
2020
2021
2022

(preço atual)

100.000 sc / soja

R$
R$
R$
R$
R$

R$ / SC
60,00
55,00
50,00
45,00
40,00

>>>>>>>>

Total - R$
R$ 1.200.000,00
R$ 1.100.000,00
R$ 1.000.000,00
R$ 900.000,00
R$ 800.000,00
R$ 5.000.000,00
R$ 6.800.000,00

INSTRUMENTOS FINANCEIROS
 MENSURAÇÃO: CPC 48

▪ Mensuração inicial: Pelo seu valor justo mais os custos de
transação que sejam diretamente atribuíveis à aquisição ou
emissão do ativo financeiro ou passivo financeiro.
▪ Mensuração posterior:
• Ativos financeiros: pelo seu valor justo sem nenhuma dedução
dos custos de transação em que possa incorrer na venda ou em
outra alienação;
• Passivos financeiros: pelo custo amortizado usando o método
dos juros efetivos.

INSTRUMENTOS FINANCEIROS
 MENSURAÇÃO POSTERIOR: CPC 48
EXEMPLO - Compra / Venda Soja Mercado Futuro
R$ 5.000.000 (em sacas de soja)
5 anos
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000

R$

68,00

Ano
2018
2019
2020
2021
2022

(preço atual)

100.000 sc / soja

R$
R$
R$
R$
R$

R$ / SC
68,00
60,00
53,00
48,00
45,00

>>>>>>>>

Total - R$
R$ 1.360.000,00
R$ 1.200.000,00
R$ 1.060.000,00
R$ 960.000,00
R$ 900.000,00
R$ 5.480.000,00
R$ 6.800.000,00

INSTRUMENTOS FINANCEIROS: CPC 40
 CPC 40 - EVIDENCIAÇÃO

▪ O objetivo deste Pronunciamento é exigir que a entidade
divulgue nas suas demonstrações contábeis aquilo que
permita que os usuários avaliem:
(a) a significância do instrumento financeiro para a posição
patrimonial e financeira e para o desempenho da
entidade;
(b) a natureza e a extensão dos riscos resultantes de
instrumentos financeiros a que a entidade está exposta
durante o período e ao fim do período contábil, e como a
entidade administra esses riscos.

INSTRUMENTOS FINANCEIROS: CPC 40
 EVIDENCIAÇÃO – DEFINIÇÕES

▪ Risco de crédito: é o risco de uma das partes contratantes
de instrumento financeiro causar prejuízo financeiro à
outra parte pelo não cumprimento da sua obrigação
perante esta outra;
▪ Risco de moeda: é o risco de o valor justo ou os fluxos de
caixa futuros de instrumento financeiro oscilarem devido a
mudanças nas taxas de câmbio de moeda estrangeira;
▪ Risco de taxa de juros: é o risco de o valor justo ou os
fluxos de caixa futuros de instrumento financeiro oscilarem
devido a mudanças nas taxas de juro de mercado;

INSTRUMENTOS FINANCEIROS: CPC 40
 EVIDENCIAÇÃO – DEFINIÇÕES

▪ Risco de liquidez: é o risco de que a entidade enfrente
dificuldades para cumprir obrigações relacionadas a
passivos financeiros que são liquidadas pela entrega de
caixa ou outro ativo financeiro;
▪ Risco de mercado: é o risco de que o valor justo ou os
fluxos de caixa futuros de instrumento financeiro oscilem
devido a mudanças nos preços de mercado. O risco de
mercado compreende três tipos de risco: risco de moeda,
risco de taxa de juro e outros riscos de preços.

PROTEÇÃO DE RISCOS
AVALIAÇÃO RISCOS - EXPOSIÇÃO VARIAÇÕES DE PREÇOS
ATIVOS OU UNIDADES GERADORAS DE CAIXA
Crédito Vendas com Preços à Fixar
Outros Créditos em Físico: CPR Safra
Estoques
SOMA ATIVOS
À Liquidar
Vendas para Entrega Futura
SOMA PASSIVOS
SALDO ATIVOS (-) PASSIVOS

VOLUMES
SACAS
600.000
400.000
2.000.000
3.000.000
1.500.000
200.000
1.700.000
1.300.000

PARÂMETRO DE VALOR
TOTAL
Preço Unitário
70,00
60,00
60,00
60,00
75,00

42.000.000,00
24.000.000,00
120.000.000,00
186.000.000,00
90.000.000,00
15.000.000,00
105.000.000,00

-

ANÁLISE DE SENSIBILIDADE
DIMINUI
AUMENTA
10%
15%
4.200.000,00
6.300.000,00
2.400.000,00
3.600.000,00
12.000.000,00 18.000.000,00
18.600.000,00 27.900.000,00
9.000.000,00 13.500.000,00
9.600.000,00 14.400.000,00

MODELO DE QUADRO PARA NOTA EXPLICATIVA
ATIVOS

Empréstimos e
Recebíveis

Mantidos para
Negociação

Disponíveis para Mantidos até o Derivativos Usados
Venda
Vencimento
para Proteção

TOTAL

Caixa e Equivamente de Caixa

-

-

-

-

-

-

Valores a Receber Clientes

-

-

-

-

-

-

Valoires a Receber Cooperados

-

-

-

-

-

-

Aplicações Financeiras

-

-

-

-

-

-

Outros Créditos

-

-

-

-

-

-

TOTAL

-

-

-

-

-

-

PASSIVOS

Mensurados ao
Valor Justo por Derivativos Usados Outros Passivos
Meio do
para Proteção
Financeiros
Resultado

TOTAL

Fornecedores

-

-

-

-

-

-

Créditos de Associados

-

-

-

-

-

-

Produtos à Liquidar

-

-

-

-

-

-

Empréstimos e Financiamentos

-

-

-

-

-

-

Credores Diversos

-

-

-

-

-

-

TOTAL

-

-

-

-

-

-

IMOBILIZADO
 Observar a NBC TG 27 e seção 17 da NBC TG 1000;
 23. O custo de um item de ativo imobilizado é
equivalente ao preço à vista na data do reconhecimento.
Se o prazo de pagamento excede os prazos normais de
crédito, a diferença entre o preço equivalente à vista e o
total dos pagamentos deve ser reconhecida como
despesa com juros durante o período (ver a NBC T
19.17 – Ajuste a Valor Presente, principalmente seu item
9, e a NBC T 19.14 – Custos de Transação e Prêmios na
Emissão de Títulos e Valores Mobiliários), a menos que
seja passível de capitalização de acordo com a NBC T
19.22 - Custos de Empréstimos.

IMOBILIZADO
 Depreciação (Itens 43 a 49)
✓ 43. Cada componente de um item do ativo
imobilizado com custo significativo em relação ao
custo total do item deve ser depreciado
separadamente.
✓ 48. A despesa de depreciação de cada período deve
ser reconhecida no resultado a menos que seja
incluída no valor contábil de outro ativo.
 Valor Depreciável:
✓ 50. O valor depreciável de um ativo deve ser
apropriado de forma sistemática ao longo da sua vida
útil estimada.

IMOBILIZADO
 Valor Depreciável:
✓ 54. O valor residual de um ativo pode aumentar. A despesa de
depreciação será zero enquanto o valor residual subsequente
for igual ou superior ao seu valor contábil.
✓ 57. A vida útil de um ativo é definida em termos da utilidade
esperada do ativo para a entidade. A política de gestão de ativos
da entidade pode considerar a alienação de ativos após um
período determinado ou após o consumo de uma proporção
específica de benefícios econômicos futuros incorporados no
ativo. Por isso, a vida útil de um ativo pode ser menor do que a
sua vida econômica. A estimativa da vida útil do ativo é uma
questão de julgamento baseado na experiência da entidade
com ativos semelhantes.
✓ 58. Terrenos e edifícios são ativos separáveis e são
contabilizados separadamente, mesmo quando sejam
adquiridos conjuntamente.

IMOBILIZADO

Valor do veículo

Regra Anterior

Critério Atual

100.000,00

100.000,00

Vida útil estimada – para a empresa

5 anos

Valor residual ao final da vida útil
Valor depreciável

30.000,00
100.000,00

70.000,00

Taxa anual de depreciação

20%

20%

Valor anual da depreciação

20.000,00

14.000,00

DEPRECIAÇÃO IMOBILIZADO: Tratamento Fiscal
 Art. 40 da Lei nº 12.973/2014:
➢ § 15.
Caso a quota de depreciação registrada na
contabilidade do contribuinte seja menor do que aquela
calculada com base no § 3o, a diferença poderá ser excluída
do lucro líquido na apuração do lucro real, observando-se o
disposto no § 6o.
➢ § 16. Para fins do disposto no § 15, a partir do período de
apuração em que o montante acumulado das quotas de
depreciação computado na determinação do lucro real
atingir o limite previsto no § 6o, o valor da depreciação,
registrado na escrituração comercial, deverá ser adicionado
ao lucro líquido para efeito de determinação do lucro real."
➢ Ver. Art. 121 à 125 da IN RFB 1.700/17

ATIVO IMOBILIZADO
 Encargos Financeiros, art. 145 da IN 1.700/17

➢ II - os juros e outros encargos, associados a
empréstimos contraídos, especificamente ou
não, para financiar a aquisição, construção ou
produção de bens classificáveis como
estoques de longa maturação, propriedade
para investimento, ativo imobilizado ou ativo
intangível podem ser registrados como custo
do ativo adquirido, construído ou produzido.
 Ver parágrafos desse art. da IN...

PROVISÕES, ATIVOS E PASSIVOS CONTINGENTES
 Observar a NBC TG 25 e seção 21 da NBC TG 1000:
➢ Provisão é um passivo de prazo ou de valor incertos;
➢ Ativo contingente é um ativo possível que resulta de
eventos passados e cuja existência será confirmada
apenas pela ocorrência ou não de um ou mais eventos
futuros incertos não totalmente sob controle da entidade.
➢ Esta norma não trata das provisões redutoras do ativo,
tais como: Créditos Incobráveis; Depreciações; Ajuste a
valor Presente; Redução de Ativos ao valor recuperável;
➢ Também não se aplica às Provisões passivas: Provisão
de Férias e Encargos Sociais; Provisão de 13º Salário;
Provisão de IRPJ e CSLL;

PROVISÕES, ATIVOS E PASSIVOS CONTINGENTES
 Provisão:
➢ 14. Uma provisão deve ser reconhecida quando:
a) a entidade tem uma obrigação presente (legal ou não
formalizada) como resultado de evento passado;
b) seja provável que será necessária uma saída de
recursos que incorporam benefícios econômicos para
liquidar a obrigação; e
c) possa ser feita uma estimativa confiável do valor da
obrigação.
➢ Se essas condições não forem satisfeitas, nenhuma
provisão deve ser reconhecida.

PROVISÕES, ATIVOS E PASSIVOS CONTINGENTES
Tipo Contingência

Contingência Ativa

Contingência Passiva

Probabilidade

Tratamento

Praticamente Certa

Reconhecer o Ativo

Provável

Divulgar

Possível ou Remota

Não Divulgar

Provável – Mensurável
com suficiente
segurança

Provisionar

Provável – Não
mensurável com
suficiente segurança

Divulgar

Possível

Divulgar

Remota

Não divulgar

PROVISÕES, ATIVOS E PASSIVOS CONTINGENTES
 IMPORTANTE: Obter relatório com os Advogados da
Empresa, relatando a situação das pendências
judiciais, com apontamento da probabilidade de
ocorrência (Praticamente certa, provável, possível,
remota);
 Ativo Contingente:
✓ 33. Os ativos contingentes não são reconhecidos nas
demonstrações contábeis, uma vez que pode tratarse de resultado que nunca venha a ser realizado.
Porém, quando a realização do ganho é praticamente
certa, então o ativo relacionado não é um ativo
contingente e o seu reconhecimento é adequado.

POLÍTICAS CONTÁBEIS, MUDANÇAS DE
ESTIMATIVAS E RETIFICAÇÃO DE ERROS
 Observar a NBC TG 23 e seção 10 da NBC TG 1000:
 As políticas contábeis são princípios específicos,
bases, convenções, regras e práticas, aplicados pela
entidade na elaboração e apresentação de
demonstrações contábeis;
 A entidade deve selecionar e aplicar suas práticas
contábeis
consistentemente
para
transações
semelhantes, outros eventos e condições, a menos
que a norma exija ou permita, especificamente, a
categorização de itens, para os quais práticas
diferentes possam ser apropriadas;

POLÍTICAS CONTÁBEIS, MUDANÇAS DE
ESTIMATIVAS E RETIFICAÇÃO DE ERROS
 Definições:
✓ Erros de períodos anteriores são omissões e
incorreções nas demonstrações contábeis da
entidade de um ou mais períodos anteriores
decorrentes da falta de uso, ou uso incorreto, de
informação confiável que:
a) estava disponível quando da autorização para
divulgação das demonstrações contábeis desses
períodos; e
b) pudesse ter sido razoavelmente obtida e levada em
consideração na elaboração e na apresentação
dessas demonstrações contábeis.

POLÍTICAS CONTÁBEIS, MUDANÇAS DE
ESTIMATIVAS E RETIFICAÇÃO DE ERROS

 A entidade deve mudar uma prática contábil
somente se a mudança:
✓ a) for exigida por mudanças na Norma;
✓ b) resultar em demonstrações contábeis que
forneçam informação mais relevante e confiável
sobre os efeitos de transações, de outros
eventos ou condições, em relação à posição
patrimonial e financeira, ao desempenho ou aos
fluxos de caixa da entidade;

POLÍTICAS CONTÁBEIS, MUDANÇAS DE
ESTIMATIVAS E RETIFICAÇÃO DE ERROS

➢

a)
b)
c)
d)

e)

Mudanças nas Estimativas Contábeis
32.
Como consequência das incertezas inerentes às
atividades empresariais, muitos itens nas demonstrações
contábeis não podem ser mensurados com precisão,
podendo apenas ser estimados. A estimativa envolve
julgamentos baseados na última informação disponível e
confiável. Por exemplo, podem ser exigidas estimativas de:
créditos de liquidação duvidosa;
obsolescência de estoque;
valor justo de ativos financeiros ou passivos financeiros;
vida útil de ativos depreciáveis ou o padrão esperado de
consumo dos futuros benefícios econômicos incorporados
nesses ativos; e
obrigações decorrentes de garantias.

POLÍTICAS CONTÁBEIS, MUDANÇAS DE
ESTIMATIVAS E RETIFICAÇÃO DE ERROS

✓

a)

b)

Retificação de Erro:
42.
Sujeito ao disposto no item 43, a entidade deve
corrigir os erros materiais de períodos anteriores
retrospectivamente
no
primeiro
conjunto
de
demonstrações contábeis cuja autorização para
publicação ocorra após a descoberta de tais erros:
por reapresentação dos valores comparativos para o
período anterior apresentado em que tenha ocorrido o
erro; ou
se o erro ocorreu antes do período anterior mais antigo
apresentado, da reapresentação dos saldos de abertura
dos ativos, dos passivos e do patrimônio líquido para o
período anterior mais antigo apresentado.

MENSURAÇÃO DO VALOR JUSTO
 NBC TG 46 (R1) – Resolução CFC 1.428/2013
➢ 24. Valor justo é o preço que seria recebido pela
venda de um ativo ou pago pela transferência de um
passivo em uma transação não forçada no mercado
principal (ou mais vantajoso) na data de mensuração
nas condições atuais de mercado (ou seja, preço de
saída), independentemente de esse preço ser
diretamente observável ou estimado utilizando-se
outra técnica de avaliação.
➢ Art. 41 da IN RFB 1.700/2014

DIVULGAÇÃO SOBRE PARTES RELACIONADAS
 NBC TG 05 (R1)
➢ As partes relacionadas compreendem a Diretoria
Executiva e Conselheiros de Administração, cujas
atribuições, poderes e funcionamento são definidos no
Estatuto Social da Cooperativa. Os diretores são os
representantes legais, responsáveis, principalmente,
pela sua administração no aspecto operacional, e
compete aos mesmos realizar e fazer cumprir as
deliberações da Assembleia Geral e do Conselho de
Administração. O Conselho de Administração é
responsável pelo desenvolvimento das políticas e
diretrizes gerais.

DIVULGAÇÃO SOBRE PARTES RELACIONADAS
 NBC TG 05 (R1)
➢ As operações com partes relacionadas são realizadas no
contexto normal das atividades operacionais e
apresentaram as seguintes movimentações no decorrer do
exercício de 2016:
NATUREZA DAS OPERAÇÕES
REMUNERAÇÃO DOS DIRETORES
OPERAÇÕES DE COMPRA
OPERAÇÕES DE VENDA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
SALDO DE CONTAS A RECEBER
SALDO DE CONTAS A PAGAR
SALDO DE PARTICIPAÇÕES
SALDO PRODUTOS EM DEPÓSITO
SALDO DE MÚTUOS
ETC...

PESSOAS FÍSICAS

PESSOAS JURÍDICAS

JUROS SOBRE O CAPITAL SOCIAL
 Previsão dos juros no art. 24, § 3° da Lei nº 5.764/71:
Até 12% ao ano;
 Cooperativas de Crédito: LC 130/2009, taxa Selic;

 Resolução CNC nº 18/1978: Somente remunera juros
ao capital quando forem apuradas sobras;
 Art. 348 do RIR/99: Despesa é dedutível;

 Solução de Consulta Cosit 349/14: Coop. Crédito,
Tributação pela tabela progressiva...
 Diversas consultas, tributação exclusiva na fonte;
 Tributação na disponibilidade econômica ou jurídica
da renda.

FATES/RATES
➢ APLICAÇÃO DO FATES/RATES:
• Assistência Técnica: gastos realizados visando o
aumento da produtividade e a melhoria da qualidade dos
produtos e serviços que os associados produzem. Numa
Cooperativa do ramo agropecuário, por exemplo, seria a
assistência agronômica e veterinária ao agricultor, para a
adoção de técnicas e manejos adequados visando
melhorar a qualidade, eficiência e produtividades, com
menores custos.
Ato ou efeito de assistir;
Ação de auxiliar tecnicamente alguém;
Ação de ajudar ou prestar socorro à alguém, socorro
prestado à pessoas com necessidades.

FATES/RATES
➢ APLICAÇÃO DO FATES/RATES:

• Assistência Educacional: gastos voltados à educação dos
associados, seus familiares e também aos empregados,
quando previsto no estatuto da Cooperativa. A Cooperativa
pode subsidiar os gastos com educação em todos os níveis,
mas principalmente àqueles que podem reverter em benefício
de toda a sociedade.
• Assistência Social: corresponde aos gastos relacionados com
a melhoria da qualidade de vida das pessoas. Visa corrigir as
desigualdades sociais, então, os investimentos nessa área
devem sempre privilegiar os mais pobres e desfavorecidos,
apesar de que não deve se confunde com o paternalismo.

FATES/RATES
➢ REGULAMENTO PARA APLICAÇÃO DO FATES

➢ SUGERE-SE QUE AS COOPERATIVAS ELABOREM
UM REGULAMENTO QUE DISCIPLINE A APLICAÇÃO
DO FATES, O QUAL DEVE SER APROVADO PELA
ASSEMBLEIA GERAL DOS ASSOCIADOS.

FATES/RATES
NBC T 10.8
➢ 10.8.2.8 – As despesas de Assistência Técnica Educacional e
Social serão registradas em contas de resultados e poderão
ser absorvidas pela Reserva de Assistência Técnica,
Educacional e Social em cada período de apuração.
➢ (IT) A absorção dos dispêndios com Assistência Técnica
Educacional e Social pela reserva correspondente, bem
como as destinações estatutárias dos resultados,
propostas para a aprovação da Assembleia Geral, devem
ser apresentadas de forma segregada na Demonstração de
Sobras e Perdas, após o resultado líquido do exercício,
sem prejuízo da obrigatoriedade de este conteúdo ser
divulgado na Demonstração das Mutações do Patrimônio
Líquido (item 10.8.5).

ASPECTOS FISCAIS/TRIBUTÁRIOS
➢Apuração do Resultado Tributável: Lucro
Real X Lucro Presumido;
➢Lei nº 12.973/14 e IN RFB nº1.700/14;
➢Resultado das Aplicações Financeiras;
➢Ganho de Capital: Venda Imobilizado;
➢Alienação de Investimentos;
➢Ato Cooperativo X Ato Não Cooperativo;
➢Compensação de Prejuízos Fiscais.

ASPECTOS FISCAIS/TRIBUTÁRIOS

▪ LUCRO REAL
➢ Faturamento anual acima de R$ 78 milhões;
➢ Cooperativas de Créditos: Obrigatoriedade Lucro
Real;
➢ Tributação com base no lucro trimestral;
➢ Opção de pagamento mensal por estimativa:
Receita bruta ou balanço de redução/suspensão.
➢ Escrituração LALUR.

ASPECTOS FISCAIS/TRIBUTÁRIOS

▪ PRESUMIDO
➢PJ´s não obrigadas ao Lucro Real;
➢Faturamento inferior a R$ 78 milhões;
➢Tributação Trimestral definitiva;
➢Impossibilidade de compensar prejuízos
fiscais;
➢Somente tributa atos não cooperativos.

NOVAS NORMAS CONTÁBEIS (IFRS)
➢QUESTÕES RELEVANTES:

➢Lei nº 11.941/09, instituiu o Regime Tributário
de Transição (RTT);
➢Lei nº 12.973/14: Alterou a legislação Tributária
e extinguiu o RTT.
➢IN RFB nº 1.515/14 e alterações posteriores,
disciplinaram a aplicabilidade da Lei nº
12.973/14, em relação à apuração do PIS e
COFINS, IRPJ e CSLL;
➢IN RFB nº 1.700/17: Consolidou as regras e
revogou a IN 1.515/14.

IRPJ e CSLL - APLICAÇÕES FINANCEIRAS
➢ Súmula 262 do STJ:
“Incide o Imposto de Renda sobre o resultado
das aplicações financeiras realizadas pelas
cooperativas”.
➢ As Cooperativas não podem optar pela tributação
exclusiva na fonte;
➢ Aproveitamento do IRRF;
➢ Dedutibilidade das despesas financeiras, na
proporção das operações associados/terceiros;
➢ Tese de dedução do custo de captação.

IRPJ e CSLL - APLICAÇÕES FINANCEIRAS
NOTA COSIT Nº 33 DE 19/03/2012

➢ 3.4. A interessada pleiteia que, ao apurar o IRPJ, os custos
de captação de empréstimos e financiamentos
classificados como “despesas financeiras” possam ser
deduzidos na apuração do lucro tributável.
➢ 3.5. Esses custos, entretanto, se revelam como resultado
de atos cooperativos, como, por exemplo, empréstimos
para aumentar o seu capital de giro ou mesmo um
financiamento para a construção da sede da cooperativa,
ou seja, representam custos para manutenção das
atividades habituais de uma organização.

IRPJ e CSLL - APLICAÇÕES FINANCEIRAS
NOTA COSIT Nº 33 DE 19/03/2012

➢ 3.6. Assim, a não possibilidade de computo dos
custos de captação de empréstimos e
financiamentos como despesas vem do fato de
que as receitas e as despesas dos atos
cooperativos não podem ser utilizadas para a
apuração do IRPJ.
➢ 3.7. Conclui-se, portanto, que as receitas das
aplicações
financeiras
das
cooperativas
representam ato não cooperativo, não podendo ser
deduzidas despesas próprias da atividade com
associado.

IRPJ e CSLL - APLICAÇÕES FINANCEIRAS
CARF – Acórdão 1301-002.082 – 06/07/2016
COOPERATIVAS.
RESULTADOS
DE
APLICAÇÕES
FINANCEIRAS.
COMPROVAÇÃO
DAS
DESPESAS
FINANCEIRAS. INERÊNCIA CONGÊNITA
Sem a comprovação das despesas financeiras
umbilicalmente
inerentes
e
diretamente
vinculadas, por um nexo imediato de necessidade
congênita à geração das receitas financeiras
tributadas, não há como aprovar a pretensão de
deduzir aquelas despesas.

IRPJ e CSLL - APLICAÇÕES FINANCEIRAS
➢ CSLL também incide sobre o resultado das
aplicações financeiras...
➢ Ganho das aplicações vai para o RATES ou não?
a) Res. CNC 29/86: Os resultados das aplicações
feitas pelas cooperativas no mercado financeiro
serão levados à conta de resultados, ficando a
destinação definitiva a critério da AG ou norma
estatutária;
b) Ou seja, os rendimentos financeiros são
tributáveis, mas não são levados ao FATES
automaticamente (depende de norma estatutária
ou deliberação da AGO).

APLICAÇÕES FINANCEIRAS
➢






Os rendimentos das aplicações financeiras quando
distribuídos aos associados não integram a base de cálculo do
INSS:
IN RFB nº 971/2009:
Art. 215. As bases de cálculo previstas nos arts. 213 e 214,
observados os limites mínimo e máximo do salário-decontribuição, definidos nos §§ 1º e 2º do art. 54, correspondem:
II - aos valores totais pagos, distribuídos ou creditados aos
cooperados, ainda que a título de sobras ou de antecipação de
sobras, exceto quando, comprovadamente, esse rendimento
seja decorrente de ganhos da cooperativa resultantes de
aplicação financeira, comercialização de produção própria ou
outro resultado cuja origem não seja a receita gerada pelo
trabalho do cooperado;

RESULTADO APLICAÇÕES FINANCEIRAS


Considerando que o resultado das aplicações
financeiras são considerados “lucros tributáveis”
nas Cooperativas, conforme súmula 262 do STJ, e
admitindo que tais rendimentos podem ser
distribuídos aos cooperados, em conformidade com
a Resolução CNC 29/86, nos parece claro que o
artigo 10 da Lei nº 9.249/95 autoriza a sua
distribuição sem a incidência de imposto de renda
na fonte, bem como a não tributação na
declaração do beneficiário de tais rendimentos.

GANHO DE CAPITAL - IMOBILIZADO
CARF Acórdão 1302-001.087 de 24/07/2013
COOPERATIVA.
VENDA
DE
ESTABELECIMENTO
INDUSTRIAL. ATO COOPERADO. NÃO CONFIGURADO.
A Lei 5.764/71 não cria uma não-incidência em função da
pessoa (subjetiva), mas sim em função do ato praticado
(objetiva), de tal forma que só há falar em não-incidência
tributária quando o ato for praticado entre a cooperativa e
seus associados (art. 79), razão pela qual, fora dessa
hipótese, a cooperativa sofre tributação como qualquer outra
pessoa jurídica. A venda de estabelecimento industrial não
pode ser enquadrada como ato cooperativo, já que se trata de
atividade não-operacional.

GANHO DE CAPITAL - IMOBILIZADO
Acórdão CARF 1301-002.082 de 06/07/2016

COOPERATIVA. GANHO DE CAPITAL. ATO NÃO
COOPERATIVO
Não há como ratear o ganho de capital, como se
houvesse uma parte atribuível a ato cooperativo e
outra parte a ato não cooperativo. A venda de bens
do ativo permanente da qual decorra ganho de
capital não é ato inerente às finalidades da
cooperativa. Como consequência, devem ser
integralmente tributadas.

COMPENSAÇÃO PREJUÍZOS FISCAIS
▪ Atualmente, os prejuízos fiscais podem ser
compensados por prazo indeterminado, ou seja,
não há prescrição, todavia, deve-se observar o
limite de compensação de até 30% do lucro
tributável;
▪ Além disso, há de se observar que os prejuízos
(fiscais) não operacionais somente podem ser
compensados com lucro da mesma natureza, ou
seja, com lucro não operacional, exceto dentro do
próprio exercício, quando não existe esta restrição.
▪ Ver IN RFB nº 1.700/2017, art. 203 à 211

TRIBUTAÇÃO DAS SOBRAS
▪ Lei nº 7.713/88: Tributação independe da denominação dos
rendimentos;

▪ IN RFB nº 15/2001: Constituem rendimentos tributáveis todo o
produto do capital, do trabalho ou da combinação de ambos;
▪ IN RFB nº 971/2009: aos valores totais pagos, distribuídos ou
creditados aos cooperados, ainda que a título de sobras ou de
antecipação de sobras;
▪ Lei nº 10.676/2003: As sobras distribuídas ou capitalizadas são
consideradas renda tributável na declaração dos sócios;

▪ O art. 10 da Lei nº 9.249/95, somente é aplicável em relação ao
lucro das pessoas jurídicas, que não é o caso das sobras
apuradas pelas Cooperativas;
▪ HIROMI HIGUCHI: No momento da distribuição ou capitalização
da sobra o valor correspondente torna-se renda do cooperado;

APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS


a)
b)
c)
d)

Conjunto de Demonstrações Contábeis:
balanço patrimonial ao final do período;
demonstração das sobras ou perdas;
demonstração do resultado abrangente do período;
demonstração das mutações do patrimônio líquido do
período;
e) demonstração dos fluxos de caixa do período;
f) demonstração do valor adicionado do período, conforme
NBC T 3.7 - Demonstração do Valor Adicionado, se exigido
legalmente ou por algum órgão regulador ou mesmo se
apresentada voluntariamente;
g) notas explicativas, compreendendo um resumo das
políticas contábeis significativas e outras informações
explanatórias;
 Modelo em anexo.

DESTINAÇÕES LEGAIS/ESTATUTÁRIAS
NBC T 10.8

➢10.8.2.6 – O resultado líquido decorrente do
ato não-cooperativo, quando positivo, deve
ser destinado para a Reserva de Assistência
Técnica, Educacional e Social, não podendo
ser objeto de rateio entre os associados.
Quando negativo, deve ser levado à
Reserva Legal e, se insuficiente sua
cobertura, será rateado entre os associados.

DESTINAÇÕES LEGAIS/ESTATUTÁRIAS
NBC T 10.21
➢ 10.21.2.6 - O resultado líquido decorrente do ato
não-cooperativo, quando positivo, deve ser
destinado para Reserva de Assistência Técnica,
Educacional e Social, não podendo ser objeto de
rateio entre os associados. Quando negativo, deve
ser absorvido pelas sobras do ato cooperativo. Se
estas forem insuficientes, o saldo será levado à
Reserva Legal e, havendo saldo remanescente,
será rateado entre os associados na forma do
estatuto social e legislação específica.

DESTINAÇÕES LEGAIS/ESTATUTÁRIAS
CONTAS
RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO

Encargos Financeiros
Receitas Financeiras
Rendimento Aplicações Financeiras
Custo Financeiro Aplicações
(=) RESULTADO ANTES DO IRPJ E CSLL
Provisão para Contribuição Social
Provisão para Imposto de Renda
Provisão/Realização IR/CSLL Diferidos
(=) SOBRA E LUCRO LÍQUIDO

Ato Cooperativo Não Cooperativo
(41.530.823)
2.462.679
(57.273.256)
(8.435.198)
15.742.433
2.739.079
21.430.477
(13.271.678)
20.571.159
14.045.684
(2.261.419)
(6.262.111)
19.647
20.571.159
5.541.802

2.016
TOTAL
(39.068.144)
(65.708.454)
18.481.512
21.430.477
(13.271.678)
34.616.842
(2.261.419)
(6.262.111)
19.647
26.112.960

DESTINAÇÕES LEGAIS/ESTATUTÁRIAS

(Prática Atual)
CONTAS
(=) SOBRA E LUCRO LÍQUIDO
(+/-) DEMAIS RESULTADOS ABRANGENTES
Realização Reserva de Reavaliação
(=) RESULTADO ABRANGENTE
Reversão RATES para Cobertura de Gastos
Formação Reserva Incentivos Fiscais
(=) BASE PARA DESTINAÇÕES
Reserva Legal 50%
RATES Estatutário 10%
Reserva de Investimentos e Desenvolvimento
Antecipação de Sobras
SOBRAS À DISPOSIÇÃO DA AGO

Ato Cooperativo Não Cooperativo
20.571.159
5.541.802
1.568.854
186.460
1.568.854
186.460
22.140.013
5.728.262
5.917.540
1.010.310
(3.648.554)
(481.410)
24.408.999
6.257.161
(12.204.499)
(2.440.900)
(6.257.161)
(2.469.011)
(5.902.192)
1.392.397
-

2.016
TOTAL
26.112.960
1.755.314
1.755.314
27.868.274
6.927.849
(4.129.964)
30.666.159
(12.204.499)
(8.698.061)
(2.469.011)
(5.902.192)
1.392.397

DESTINAÇÕES LEGAIS/ESTATUTÁRIAS

(Não Reversão RATES Terceiros)
NÃO REVERSÃO FATES NAS OPERAÇÕES COM TERCEIROS
CONTAS
(=) SOBRA E LUCRO LÍQUIDO
(+/-) DEMAIS RESULTADOS ABRANGENTES
Realização Reserva de Reavaliação
(=) RESULTADO ABRANGENTE
Reversão RATES para Cobertura de Gastos
Formação Reserva Incentivos Fiscais
(=) BASE PARA DESTINAÇÕES
Reserva Legal 50%
RATES Estatutário 10%
Reserva de Investimentos e Desenvolvimento
Antecipação de Sobras
SOBRAS À DISPOSIÇÃO DA AGO

Ato Cooperativo Não Cooperativo
20.571.159
5.541.802
1.568.854
186.460
1.568.854
186.460
22.140.013
5.728.262
5.917.540
(3.648.554)
(481.410)
24.408.999
5.246.851
(12.204.499)
(2.440.900)
(5.246.851)
(2.469.011)
(5.902.192)
1.392.397
-

2.016
TOTAL
26.112.960
1.755.314
1.755.314
27.868.274
5.917.540
(4.129.964)
29.655.850
(12.204.499)
(7.687.751)
(2.469.011)
(5.902.192)
1.392.397

DESTINAÇÕES LEGAIS/ESTATUTÁRIAS

(Destinação Resultado Aplic. Financ.)
RECLASSIFICAÇÃO RATES: EXEMPLO HIPOTÉTICO 1
CONTAS
(=) SOBRA E LUCRO LÍQUIDO
(+/-) DEMAIS RESULTADOS ABRANGENTES
Realização Reserva de Reavaliação
(=) RESULTADO ABRANGENTE
Reversão RATES para Cobertura de Gastos
Formação Reserva Incentivos Fiscais
Reclassificação Resultado Aplic. Financeiras
(=) BASE PARA DESTINAÇÕES
Reserva Legal 50%
RATES Estatutário 10%
Reserva de Investimentos e Desenvolvimento
SOBRAS À DISPOSIÇÃO DA AGO

Ato Cooperativo Não Cooperativo
20.000.000
6.000.000
1.500.000
200.000
1.500.000
200.000
21.500.000
6.200.000
6.000.000
(3.500.000)
(500.000)
4.000.000
(4.000.000)
28.000.000
1.700.000
(14.000.000)
(2.800.000)
(1.700.000)
(2.000.000)
9.200.000
-

2.016
TOTAL
26.000.000
1.700.000
1.700.000
27.700.000
6.000.000
(4.000.000)
29.700.000
(14.000.000)
(4.500.000)
(2.000.000)
9.200.000

DESTINAÇÕES LEGAIS/ESTATUTÁRIAS

(Destinação Resultado Aplic. Financ.)
RECLASSIFICAÇÃO RATES: EXEMPLO HIPOTÉTICO 2
CONTAS
(=) SOBRA E LUCRO LÍQUIDO
(+/-) DEMAIS RESULTADOS ABRANGENTES
Realização Reserva de Reavaliação
(=) RESULTADO ABRANGENTE
Reversão RATES para Cobertura de Gastos
Formação Reserva Incentivos Fiscais
(=) BASE PARA DESTINAÇÕES
RATES, arts 85 e 86 Lei 5.764/71
Reserva Legal 50%
RATES Estatutário 10%
Reserva de Investimentos e Desenvolvimento
SOBRAS À DISPOSIÇÃO DA AGO

Ato Cooperativo Não Cooperativo
20.000.000
6.000.000
1.500.000
200.000
1.500.000
200.000
21.500.000
6.200.000
6.000.000
(3.500.000)
(500.000)
24.000.000
5.700.000
(1.700.000)
(12.000.000)
(2.000.000)
(2.400.000)
(400.000)
(2.000.000)
7.600.000
1.600.000

2.016
TOTAL
26.000.000
1.700.000
1.700.000
27.700.000
6.000.000
(4.000.000)
29.700.000
(1.700.000)
(14.000.000)
(2.800.000)
(2.000.000)
9.200.000

NOTAS EXPLICATIVAS
Modelo do Manual de Contabilidade para
Cooperativas Agropecuárias;
Modelo para todos os Ramos
➢ Contexto Operacional;
➢ Elaboração e Apresentação das Demonstrações;
➢ Principais Práticas Contábeis;
➢ Detalhamento de Saldos;
➢ Outras Informações.
 Modelo.

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO
PREMISSAS PARA ELABORAÇÃO:
➢ Mensagem;
➢ Cenário Macroeconômico;
➢ Desempenho Operacional;
➢ Novos Negócios;
➢ Desempenho Econômico-Financeiro;
➢ Gestão;
➢ Demais Assuntos;
➢ Agradecimentos.
 Roteiro

Obrigado!!
Dorly Dickel
dorly@dsmconsultores.com.br
www.dsmconsultores.com.br
(51) 3377-4005
(51) 99714-9494

