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EDUCAÇÃO CONTINUADA 

 De acordo com a NBC PG 12, de 21 de novembro de 2014, a Educação 

Profissional Continuada (EPC) é obrigatória para todos os profissionais 

da contabilidade que: 

 a)estejam inscritos no Cadastro Nacional de Auditores Independentes 

(CNAI), exercendo, ou não, a atividade de auditoria independente; 

 b)estejam registrados na Comissão de Valores Mobiliários (CVM), 

inclusive sócios, exercendo, ou não, atividade de auditoria independente, 

responsáveis técnicos e demais profissionais que exerçam cargos de 

direção ou gerência técnica, nas firmas de auditoria registradas na CVM; 

 c)exercem atividades de auditoria independente nas instituições 

financeiras e nas demais entidades autorizadas a funcionar pelo Banco 

Central do Brasil (BCB); 

 d)exercem atividades de auditoria independente nas sociedades 

seguradoras, resseguradoras, de capitalização e nas entidades abertas 

de previdência complementar reguladas pela Superintendência de 

Seguros Privados (Susep); 



EDUCAÇÃO CONTINUADA 

 e)exercem atividades de auditoria independente de entidades não 

mencionadas nas alíneas (b), (c) e (d) como sócios, responsáveis 

técnicos ou em cargo de direção ou gerência técnica de firmas de 

auditoria; 

 f)que sejam responsáveis técnicos pelas demonstrações contábeis, 

ou que exerçam funções de gerência/chefia na área contábil das 

empresas sujeitas à contratação de auditoria independente pela 

(CVM), pelo (BCB), pela (SUSEP) ou consideradas de grande porte 

nos termos da Lei n.º 11.638/07 (sociedades de grande porte). 

 Em relação à letra “f”, a adoção obrigatória da EPC, somente entra em 

vigor a partir de janeiro de 2016. É neste item que se enquadram os 

Contadores das Cooperativas de Crédito, das Operadoras de Planos de 

Saúde, Cooperativas sujeitas às normas da ANEEL e de todas as 

Empresas consideradas de Grande Porte, nos termos da Lei nº 

11.638/2007. 



ALERTA! 

 Um contribuinte do Rio Grande do Sul que 

remeteu a declaração de imposto de renda 

zerada por dois anos seguidos terá que pagar 

R$ 320 mil à Fazenda Nacional. A 2ª Turma do 

Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF4) 

negou, em out/15, recurso ajuizado por ele 

pedindo a desconstituição da dívida. 

 Administrador de escritório de contabilidade 

alegou que valor cobrado 'arruinará sua 

vida', mas Tribunal rejeitou o recurso... 



APLICAÇÃO DE MULTAS 

 Receita Federal aplica quase R$ 90 bilhões 

em multas até setembro: 

 A Receita Federal vem trabalhando 

intensamente nos últimos meses na tentativa 

de minimizar os efeitos da crise econômica na 

arrecadação federal. Entre janeiro a setembro 

de 2015 foram lavrados autos de infração no 

valor de R$ 87,975 bilhões. Esse valor 

corresponde a um acréscimo de 9,7% em 

relação ao mesmo período de 2014. 



RETROSPECTO 

 Decreto-Lei nº 2.627, de 1940; 

  Lei nº 6.404, de 1976: 

  Definiu regras de avaliação de ativos e passivos; 

  Estrutura das Demonstrações Contábeis;  

 Decreto-Lei nº 1.598, de 1977: 

  Correção Especial do Ativo Imobilizado; 

  Correção Monetária do Balanço; 

  Criação do Livro de Apuração do Lucro Real; 

  Lei nº 11.638, de 2007; 

  Lei nº 11.941/09: Instituiu o RTT; 

  Lei nº 12.973/14: Altera a legislação Tributária  e 

extingue o RTT. 



RETROSPECTO 

 Lei nº 9.249/95: 

 Art. 4º Fica revogada a correção monetária das demonstrações 

financeiras de que tratam a Lei nº 7.799, de 10 de julho de 1989, 

e o art. 1º da Lei nº 8.200, de 28 de junho de 1991. 

  Parágrafo único. Fica vedada a utilização de qualquer sistema 

de correção monetária de demonstrações financeiras, inclusive 

para fins societários. 

  A remuneração ao PL passou a ser feita através de juros sobre 

o capital prório; (Art. 9º da Lei 9.249/95) 

  IGP-M Acumulado Jan/96 à Out/15 = 379,25% 

  Atualmente é vedada a Reavaliação; 

  As novas normas de contabilidade permitiram a avaliação 

pelo custo atribuído. 

http://www.planalto.gov.br/CCivil_03/leis/L7799.htm
http://www.planalto.gov.br/CCivil_03/leis/L8200.htm#art1


RETROSPECTO 

EXTINÇÃO DA CORREÇÃO MONETÁRIA DO 

BALANÇO: 

 Defasagem no valor dos encargos de 

depreciação; 

 Não reconhecimento do custo (financeiro) 

sobre o capital próprio, exceto quanto 

atribui juros ao capital (exemplo); 

 Reflexos nos indicadores de análise de 

Balanços; 

 Possíveis Implicações tributárias. 



RETROSPECTO 

 Lei nº 12.973/14: Extinção do RTT; 

 IN RFB nº 1.397/13: Dispõe sobre o RTT; Instituiu 

e define regras de escrituração da ECF;  

 IN RFB nº 1.492/14: Reestabeleceu o FCONT para 

as pessoas jurídicas sujeitas ao RTT, no ano de 

2014. 

 IN RFB nº 1.493/14: Disciplina os artigos 1º, 2º e 4 

à 75 da Lei nº 12.973/14. (Revogada) 

 IN RFB nº 1.515/14: Dispõe sobre o IRPJ, CSLL, 

PIS e COFINS, em relação às alterações da Lei nº 

12.973/14. 



ALTERAÇÕES NA LEGISLAÇÃO  

 EXTINÇÃO DA DIPJ E INSTITUIÇÃO DA ECF: 

 IN RFB nº 1.422/13: 

 Alterada pela IN RFB nº 1.489/14; 

 Alterada pela IN RFB nº 1.524/14; 

 Alterada pela IN RFB nº 1.574/14; 

• Art. 2º O sujeito passivo deverá informar, na ECF, 

todas as operações que influenciem a composição da 

base de cálculo e o valor devido do Imposto sobre a 

Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) e da Contribuição 

Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), especialmente 

quanto: 



ALTERAÇÕES NA LEGISLAÇÃO  

 IN RFB nº 1.422/13: (Alterada pela IN 1.574/2015) 
 I - à recuperação do plano de contas contábil e saldos das contas, 

para pessoas jurídicas obrigadas a entregar a Escrituração 

Contábil Digital (ECD) relativa ao mesmo período da ECF; 

 II - à recuperação de saldos finais da ECF do período 

imediatamente anterior, quando aplicável; 

 III - à associação das contas do plano de contas contábil 

recuperado da ECD com plano de contas referencial, definido pela 

Coordenação-Geral de Fiscalização (Cofis), por meio de Ato 

Declaratório Executivo (ADE); 

 IV - ao detalhamento dos ajustes do lucro líquido na apuração do 

Lucro Real, no Livro Eletrônico de Apuração do Lucro Real (e-

Lalur), mediante tabela de adições e exclusões definida pela Cofis, 

por meio de Ato Declaratório Executivo; (Redação dada pelo(a) IN 

RFB nº 1574/15) 

http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=66543#1554441
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=66543#1554441
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=66543#1554441
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=66543#1554441
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=66543#1554441


ALTERAÇÕES NA LEGISLAÇÃO  

 IN RFB nº 1.422/13: (Alterações IN RFB nº 1.574/2015) 

 V - ao detalhamento dos ajustes da base de cálculo da CSLL, no 

Livro Eletrônico de Apuração da Base de Cálculo da CSLL (e-

Lacs), mediante tabela de adições e exclusões definida pela Cofis, 

por meio de Ato Declaratório Executivo; (IN RFB nº 1574/15)  

 VI - aos registros de controle de todos os valores a excluir, 

adicionar ou compensar em exercícios subsequentes, inclusive 

prejuízo fiscal e base de cálculo negativa da CSLL; e 

 VII - aos registros, lançamentos e ajustes que forem necessários 

para a observância de preceitos da lei tributária relativos à 

determinação do lucro real e da base de cálculo da CSLL, quando 

não devam, por sua natureza exclusivamente fiscal, constar da 

escrituração comercial, ou sejam diferentes dos lançamentos 

dessa escrituração. 

 

 

 

http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=66543#1554442
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=66543#1554442
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=66543#1554442
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=66543#1554442


ALTERAÇÕES NA LEGISLAÇÃO  

 IN RFB nº 1.422/13: (Alterações IN RFB nº 1.574/2015) 

 Art. 6º A não apresentação da ECF pelos contribuintes que apuram 

o Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica pela sistemática do 

Lucro Real, nos prazos fixados no art. 3º, ou a sua apresentação 

com incorreções ou omissões, acarretará a aplicação, ao infrator, 

das multas previstas no art. 8º-A do Decreto-Lei nº 1.598, de 26 de 

dezembro de 1977, com redação dada pela Lei nº 12.973, de 13 de 

maio de 2014. (IN RFB nº 1574/2015)  

 § 2º A não apresentação da ECF pelos contribuintes que apuram o 

Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica, por qualquer 

sistemática que não o Lucro Real, nos prazos fixados no art. 3º, ou 

a sua apresentação com incorreções ou omissões, acarretará a 

aplicação, ao infrator, das multas previstas no art. 57 da Medida 

Provisória nº 2.158-35, de 24 de agosto de 2001. 

    (IN RFB nº 1574/2015)  

http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=66543#1554447
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=66543#1554447
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=66543#1554447
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=66543#1554447
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=66543#1554449
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=66543#1554449
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=66543#1554449
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=66543#1554449


ALTERAÇÕES NA LEGISLAÇÃO 

 LEI Nº 13.097/2015: 

 DO CAPITAL SOCIAL DAS COOPERATIVAS 

 Art. 140. O art. 24 da Lei no 5.764, de 16 de dezembro de 

1971, passa a vigorar acrescido do seguinte § 4º: 

"Art. 24.........................  

§ 4o As quotas de que trata o caput deixam de integrar o 

patrimônio líquido da cooperativa quando se tornar exigível, 

na forma prevista no estatuto social e na legislação vigente, 

a restituição do capital integralizado pelo associado, em 

razão do seu desligamento, por demissão, exclusão ou 

eliminação." (NR) 

Ver ITG 14 em Audiência 

Ver ITG 2004 em Audiência 

ITG_14_AUD.doc
ITG_2004_aud.docx


MULTA ISOLADA  

 MULTA ISOLADA: 

A Lei Federal nº 12.249/2010, inseriu os 

parágrafos 15 e 16 no art. 74 da Lei nº 9.430/1996, 

estabelecendo multa de 50% sobre pedido de 

ressarcimento indeferido; 

A MP 656/2014 revogou esses dispositivos, mas 

houve verto Presidencial; 

Nova revogação pela MP 668/2015, convertida na 

Lei nº 13.137/2015; 

 

 



ALTERAÇÕES NA LEGISLAÇÃO  

 PREENCHIMENTO GFIP: 

 Ato Declaratório Executivo Codac nº 6, de 23 de 

fevereiro de 2015 

 Dispõe sobre os procedimentos a serem observados para o 

preenchimento da Guia de Recolhimento do Fundo de 

Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência 

Social (GFIP) pelas empresas adquirentes de produção 

rural de produtor rural pessoa física impossibilitadas de 

efetuar a retenção prevista no inciso IV do art. 30 da Lei 

nº 8.212, de 24 de julho de 1991, devido a liminares ou 

decisões proferidas em ações judiciais.  



ALTERAÇÕES NA LEGISLAÇÃO  

 PREENCHIMENTO GFIP: AD 06/2015 

 Art. 1º As empresas adquirentes de produção rural de produtor rural 

Pessoa Física impossibilitadas de efetuar a retenção prevista no inciso 

IV do art. 30 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991, devido a liminares 

ou decisões proferidas em ações judiciais deverão, quando do 

preenchimento da Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do 

Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social (GFIP), observar 

os seguintes procedimentos: 

 I - quando o produtor rural pessoa física possuir liminar ou decisão 

proferida em ações judiciais que impossibilitar a retenção das 

contribuições previdenciárias e também das contribuições devidas ao 

Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar), a adquirente não 

deverá lançar na GFIP o valor da receita bruta proveniente da 

comercialização da produção rural adquirida desse produtor. 



PREENCHIMENTO DA GFIP  

 PREENCHIMENTO GFIP: AD 06/2015 

 II - quando o produtor rural pessoa física possuir liminar ou 

decisão proferida em ações judiciais que impossibilitar a 

retenção apenas das contribuições previdenciárias, a 

adquirente deverá proceder da seguinte forma: 

 a) lançar na GFIP o valor da receita bruta proveniente da 

comercialização da produção rural adquirida desse 

produtor; 

 b) lançar no campo Compensação o valor da contribuição 

patronal calculada pelo Sistema Empresa de Recolhimento 

do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações 

à Previdência Social (Sefip); 



DESONERAÇÃO DA FOLHA DE PAGTO  

 DESONERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 

 

 Lei 12.546/2011 

 Art. 9o  Para fins do disposto nos arts. 7o e 8o desta Lei:  

 VIII - para as sociedades cooperativas, a metodologia 

adotada para a contribuição sobre a receita bruta, em 

substituição às contribuições previstas nos incisos I e III do 

caput do art. 22 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991, 

limita-se ao art. 8o e somente às atividades abrangidas 

pelos códigos referidos no Anexo I; e         (Redação dada 

pela Lei nº 12.995, de 2014) 

  Ver alterações ocorridas em 2015. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8212cons.htm#art22i
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8212cons.htm#art22i
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2014/Lei/L12995.htm#art5
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2014/Lei/L12995.htm#art5
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2014/Lei/L12995.htm#art5
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2014/Lei/L12995.htm#art5
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2014/Lei/L12995.htm#art5


REINTEGRA  

 Decreto nº 8.415, de 27.02.2015, alterado pelo Decreto nº 8.543, de 

21.10.2015; 

 Art. 2º A pessoa jurídica que exporte os bens de que trata o art. 5º 

poderá apurar crédito, mediante a aplicação do percentual de 3% (três 

por cento), sobre a receita auferida com a exportação desses bens 

para o exterior. 

 O Decreto nº 8.543/2015, fixou os seguintes percentuais: 

 1% no período de 1º de março à 30/Nov/15; 

 0,1% no período de 1º dez/15 à 31/dez/16; 

 2% no período de 1º jan/17 à 31/dez/17; 

 3% no período de 1º jan/18 à 31/dez/18; 

 Art. 4º Na hipótese de exportação efetuada por cooperativa ou 

industrialização por encomenda, somente a cooperativa ou a pessoa 

jurídica encomendante, respectivamente, poderá fruir do Reintegra. 

 

 



PIS E COFINS S/RECEITA FINANCEIRA  

 Decreto nº 5.164/2004, reduziu a zero as alíquotas da 

Contribuição para o PIS e Cofins incidentes sobre as 

receitas financeiras, exceto as oriundas de juros sobre 

capital próprio e as decorrentes de operações de 

hedge; 

 Decreto nº 5.442/2005, revogou o Decreto anterior e 

deu nova redação para estabelecer que a redução a 

zero das alíquotas destas contribuições aplicava-se 

sobre receitas financeiras auferidas por pessoas 

jurídicas que tinham pelo menos parte de suas receitas 

sujeitas ao regime de apuração não cumulativa das 

referidas contribuições; 



PIS E COFINS S/RECEITA FINANCEIRA  

 O Decreto nº 8.426/2015, estabeleceu a cobrança da 

Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins sobre as receitas 

financeiras auferidas pelas pessoas jurídicas sujeitas ao 

regime de apuração não cumulativa, com vigência a partir de 

1º de julho de 2015; 

 Alíquotas: 

 PIS: 0,65% 

 COFINS: 4% 

 Tributação/Base de Incidência: 

 Rendimentos de Aplicações; 

 Juros em geral, inclusive de atos cooperativos; 

 Juros sobre o capital próprio. (1,65% + 7,6%) 

 Ajustes pelo Decreto nº 8.451/2015. 



INSS Cooperativas de Trabalho 

O Supremo Tribunal Federal (STF) ao 

analisar o Recurso Extraordinário (RE) 

595.838, em 23.4.2014, decidiu pela 

inconstitucionalidade do inciso IV do art. 22 

da Lei nº 8.212/1991, que por sua vez, trata 

da Contribuição Previdenciária Patronal 

(CPP) de 15% (quinze por cento) incidente 

sobre os serviços prestados por 

cooperativas de trabalho.  



ADE nº 5/2015 

Art. 1º O contribuinte individual que presta 

serviço a empresa por intermédio de 

cooperativa de trabalho deve recolher a 

contribuição previdenciária de 20% (vinte 

por cento) sobre o montante da 

remuneração recebida ou creditada em 

decorrência do serviço, observados os 

limites mínimo e máximo do salário de 

contribuição.  



SOLUÇÃO DE CONSULTA COSIT 152/2015 

 Com base no exposto, conclui-se: 

a) O Supremo Tribunal Federal (STF), ao julgar o 

Recurso Extraordinário nº 595.838/SP, no âmbito 

da sistemática do art. 543-B do Código de 

Processo Civil (CPC), declarou a 

inconstitucionalidade do inciso IV, do art. 22, da 

Lei nº 8.212, de 1991, que previa a incidência de 

contribuição previdenciária de 15% sobre o valor 

de notas fiscais ou faturas de serviços prestados 

por cooperados, por intermédio de cooperativas 

de trabalho; 



SOLUÇÃO DE CONSULTA COSIT 152/2015 

 Com base no exposto, conclui-se: 

b) Em razão do disposto no art. 19 da Lei nº 10.522, 

de 2002, na Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 1, de 

2014, e na Nota PGFN/CASTF nº 174, de 2015, a 

Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) 

encontra-se vinculada ao referido entendimento, 

de forma que a contribuição não mais é devida, e 

os pagamentos já efetuados são considerados 

indevidos, passíveis, portanto, de restituição ou 

compensação, sujeitos à análise concreta do 

efetivo direito; e 



SOLUÇÃO DE CONSULTA COSIT 152/2015 

 Com base no exposto, conclui-se: 

c) Independentemente da ação judicial em 

comento, o direito de pleitear restituição tem o 

seu prazo regulado pelo art. 168 do CTN, com 

observância dos prazos e procedimentos 

constantes da Instrução Normativa RFB nº 

1.300, de 20 de novembro de 2012, com 

destaque, no caso, para os arts. 56 a 59, no 

que toca à compensação. 



ADE CODAC nº 14, de 02/06/15 

Art. 1º 

§ 1º A cooperativa de trabalho preencherá a Guia 

de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo 

de Serviço e Informações à Previdência Social 

(GFIP) relativa a seus cooperados com indicação 

das categorias abaixo, para as quais o Sistema 

Empresa de Recolhimento do Fundo de Garantia 

do Tempo de Serviço e Informações à Previdência 

Social (Sefip) utiliza a alíquota de 20% (vinte por 

cento) para cálculo do desconto da contribuição 

previdenciária devida: 

 



ADE CODAC nº 14, de 02/06/15 

• I código 24: Contribuinte individual – 

Cooperado que presta serviços a entidade 

beneficente de assistência social isenta da cota 

patronal ou a pessoa física, por intermédio da 

cooperativa de trabalho; ou  

• II código 25: Contribuinte individual – 

Transportador cooperado que presta serviços a 

entidade beneficente de assistência social 

isenta da cota patronal ou a pessoa física, por 

intermédio da cooperativa de trabalho. 



PRAZOS DO E-SOCIAL  

 Resolução Comitê Gestor nº 01, de 24.06.2015: 

 Conforme disposto no art. 1º do decreto nº 8.373, de 11 de 

dezembro de 2014, a implantação do eSocial se dará conforme o 

seguinte cronograma: 

 I - A transmissão dos eventos do empregador com 

faturamento no ano de 2014 acima de r$ 78.000.000,00 

(setenta e oito milhões reais) deverá ocorrer: 

 a)A partir da competência setembro de 2016, obrigatoriedade de 

prestação de informações por meio do eSocial, exceto as 

relacionadas na alínea (b); 

 b)A partir da competência janeiro de 2017, obrigatoriedade da 

prestação de informação referente à tabela de ambientes de 

trabalho, comunicação de acidente de trabalho, monitoramento 

da saúde do trabalhador e condições ambientais do trabalho. 



PRAZOS DO E-SOCIAL  

 Resolução Comitê Gestor nº 01, de 24.06.2015: 

 II - A transmissão dos eventos para os demais 

obrigados ao eSocial deverá ocorrer: 

a)A partir da competência janeiro de 2017, obrigatoriedade 

de prestação de informações por meio do eSocial, exceto 

as relacionadas na alínea (b); 

 b)A partir da competência julho de 2017, obrigatoriedade da 

prestação de informação referente à tabela de ambientes 

de trabalho, comunicação de acidente de trabalho, 

monitoramento da saúde do trabalhador e condições 

ambientais do trabalho. 



RETENÇÕES PIS/COFINS/CSLL  

 Com a alteração introduzida pela Lei nº 13.137, de 19 de 

junho de 2015, as atividade sujeitas à retenção do 

PIS/COFINS/CSLL e fature acima de R$ 215,05, estará 

sujeita a retenção dos referidos Tributos:  

 LEI Nº 13.137, DE 19 DE JUNHO DE 2015 

 Art. 24.  Os arts. 31 e 35 da Lei no 10.833, de 29 de 

dezembro de 2003, passam a vigorar com as seguintes 

alterações: 

 “Art. 31.  ................................................. 

 § 3º  Fica dispensada a retenção de valor igual ou inferior 

a R$ 10,00 (dez reais), exceto na hipótese de Documento 

de Arrecadação de Receitas Federais - DARF eletrônico 

efetuado por meio do Siafi. 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei 13.137-2015?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei 13.137-2015?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei 13.137-2015?OpenDocument


E-FINANCEIRA  

 IN RFB Nº 1.571, DE 2 DE JULHO DE 2015 

 Art. 4º Ficam obrigadas a apresentar a e-Financeira: 

 Instituições Financeiras; 

 Seguradoras; 

 Fundos de Aposentadoria; 

 Consórcios, etc... 

 Entra em vigor em 1º de dez/15; 

 A entrega será semestral: Fevereiro ref. 2º semestre e 

Agosto ref. 1º semestre; 

 Excepcionalmente, ref. dez/15 o prazo de entrega será 

até o último dia útil de mai/16. 



PRORELIT  

 MP 685, DE 21 DE JULHO DE 2015 
 Institui o Programa de Redução de Litígios Tributários –PRORELIT e cria a obrigação 

de informar à administração tributária federal as operações e atos ou negócios 

jurídicos que acarretem supressão, redução ou diferimento de tributo e autoriza o 

Poder Executivo federal a atualizar monetariamente o valor das taxas que indica. 

 Art. 7º  O conjunto de operações realizadas no ano-calendário anterior que envolva 

atos ou negócios jurídicos que acarretem supressão, redução ou diferimento de 

tributo deverá ser declarado pelo sujeito passivo à Secretaria da Receita Federal do 

Brasil, até 30 de setembro de cada ano, quando: (Rejeitado) 

 I - os atos ou negócios jurídicos praticados não possuírem razões extratributárias 

relevantes; 

 II - a forma adotada não for usual, utilizar-se de negócio jurídico indireto ou 

contiver cláusula que desnature, ainda que parcialmente, os efeitos de um contrato 

típico; ou 

 III - tratar de atos ou negócios jurídicos específicos previstos em ato da Secretaria da 

Receita Federal do Brasil. 

 Parágrafo único.  O sujeito passivo apresentará uma declaração para cada conjunto 

de operações executadas de forma interligada, nos termos da regulamentação. 

 



GANHO DE CAPITAL  

 O governo enviou ao Congresso Nacional a Medida 

Provisória 692/15, que eleva a tributação dos ganhos de 

capital para pessoas físicas. A alíquota atual de 15% do 

Imposto de Renda será substituída por quatro alíquotas 

(15%, 20%, 25% e 30%), que vão incidir conforme o valor do 

ganho. 

 

 
Alíquota Base de cálculo sobre a parcela dos ganhos 

15% Até R$ 1 milhão 

20% Acima de R$ 1 milhão até R$ 5 milhões 

25% Acima de R$ 5 milhões até R$ 20 milhões 

30% Acima de R$ 20 milhões 



CSLL – LEI nº 13.169/2015  

 Art. 3o  A alíquota da contribuição é de:  

 I - 20% (vinte por cento), no período compreendido entre 1o de 

setembro de 2015 e 31 de dezembro de 2018, e 15% (quinze por 

cento) a partir de 1o de janeiro de 2019, no caso das pessoas 

jurídicas de seguros privados, das de capitalização e das 

referidas nos incisos I a VII e X do § 1o do art. 1o da Lei 

Complementar no 105, de 10 de janeiro de 2001;  

 II - 17% (dezessete por cento), no período compreendido 

entre 1o de outubro de 2015 e 31 de dezembro de 2018, e 

15% (quinze por cento) a partir de 1o de janeiro de 2019, no 

caso das pessoas jurídicas referidas no inciso IX do § 1º do 

art. 1º da Lei Complementar nº 105, de 10 de janeiro de 2001; 

 III - 9% (nove por cento), no caso das demais pessoas jurídicas.  

http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/LEIS/LCP/Lcp105.htm#art1§1i
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/LEIS/LCP/Lcp105.htm#art1§1x
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/LEIS/LCP/Lcp105.htm#art1§1x
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/LEIS/LCP/Lcp105.htm#art1§1x
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http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/LEIS/LCP/Lcp105.htm#art1§1x
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/LEIS/LCP/Lcp105.htm#art1§1x
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/LEIS/LCP/Lcp105.htm#art1§1x
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/LEIS/LCP/Lcp105.htm#art1§1x
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/LEIS/LCP/Lcp105.htm#art1§1x
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/LEIS/LCP/Lcp105.htm#art1§1x
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/LEIS/LCP/Lcp105.htm#art1§1x
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/LEIS/LCP/Lcp105.htm#art1§1x
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/LEIS/LCP/Lcp105.htm#art1§1x
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/LEIS/LCP/Lcp105.htm#art1§1xi
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/LEIS/LCP/Lcp105.htm#art1§1xi
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/LEIS/LCP/Lcp105.htm#art1§1xi
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/LEIS/LCP/Lcp105.htm#art1§1xi
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/LEIS/LCP/Lcp105.htm#art1§1xi


PIS E COFINS INSTITUIÇÕES DE ENSINO  

 Em julgamento de recurso especial repetitivo, a Primeira Seção do 

Superior Tribunal de Justiça (STJ) firmou o entendimento de que a 

receita das mensalidades pagas pelos alunos de instituições de ensino 

sem fins lucrativos, por ser decorrente de atividades próprias da 

entidade, desfrutam da isenção fiscal estabelecida no artigo 14, X, da 

Medida Provisória 2.158-35/01. 

 Lei nº 9.532, de 10 de dezembro de 1997: 

 Art. 12. Para efeito do disposto no art. 150, inciso VI, alínea "c", da 

Constituição, considera-se imune a instituição de educação ou de 

assistência social que preste os serviços para os quais houver sido 

instituída e os coloque à disposição da população em geral, em caráter 

complementar às atividades do Estado, sem fins lucrativos. 

 § 2º Para o gozo da imunidade, as instituições a que se refere este 

artigo, estão obrigadas a atender aos seguintes requisitos: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituiçao.htm#art150vic
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituiçao.htm#art150vic


ICMS – EFD – BLOCO K  

 O Ajuste SINIEF nº 8/2015 alterou o Ajuste SINIEF nº 

2/2009, que dispõe sobre a Escrituração Fiscal Digital 

- EFD, relativamente à escrituração do Livro de 

Registro de Controle da Produção e do Estoque (Bloco 

K), por meio da EFD, com efeitos a partir de 

1º.11.2015. 

 Foi definido novo cronograma: 

 A partir de 1º.01.2016: os estabelecimentos industriais 

classificados nas divisões 10 a 32 da Classificação 

Nacional de Atividades Econômicas (CNAE) 

pertencentes a empresa com faturamento anual igual 

ou superior a R$300.000.000,00. 

http://checkpoint.thomsonreuters.com.br/maf/app/document?stid=st-rql&marg=LGL-2015-8091
http://checkpoint.thomsonreuters.com.br/maf/app/document?stid=st-rql&marg=LGL-2009-12657
http://checkpoint.thomsonreuters.com.br/maf/app/document?stid=st-rql&marg=LGL-2009-12657


ICMS – EFD – BLOCO K  

 b) os estabelecimentos industriais de empresa 

habilitada ao Regime Aduaneiro Especial de 

Entreposto Industrial sob Controle Informatizado 

(Recof) ou a outro regime alternativo a este; 

II) 1º.1.2017, para os estabelecimentos industriais 

classificados nas divisões 10 a 32 da CNAE 

pertencentes a empresa com faturamento anual igual 

ou superior a R$78.000.000,00; 

III) 1º.1.2018, para os demais estabelecimentos 

industriais; os estabelecimentos atacadistas 

classificados nos grupos 462 a 469 da CNAE e os 

estabelecimentos equiparados a industrial. 

 



CRÉDITO PRESUMIDO PIS E COFINS - LEITE 

 A Lei nº 13.137, de 19/06/2015, alterou o art. 8º e 

acrescentou o art. 9-A na Lei nº 10.925/2004, 

possibilitando a recuperação dos créditos presumidos 

de PIS e COFINS calculados sobre a aquisição de leite 

in natura na forma de ressarcimento em dinheiro ou 

compensação com outros tributos administrados pela 

RFB. 

 Regulamentação do art. 9-A da Lei nº 10.925/04: 

Decreto nº 8.533/2015. 

 Programa Mais Leite Saudável 



QUEM TEM DIREITO AO CRÉDITO? 

 Decreto nº 8.533/2015: 

 Art. 4º  A pessoa jurídica, inclusive cooperativa, 
poderá descontar créditos presumidos da 
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins em 
relação à aquisição de leite in natura utilizado 
como insumo, conforme disposto no inciso II 
do caput do art. 3º da Lei nº 10.637, de 30 de 
dezembro de 2002, e no inciso II do caput do art. 
3º da Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003, 
na produção de produtos destinados à 
alimentação humana ou animal classificados nos 
códigos da Nomenclatura Comum do Mercosul -
 NCM mencionados no caput do art. 8º da Lei 
nº 10.925, de 23 de julho de 2004. 
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ALÍQUOTAS: Art. 4º do Decreto 
Parágrafo único.  Os créditos presumidos de que trata o caput serão apurados 
mediante aplicação dos seguintes percentuais das alíquotas da Contribuição para o 
PIS/Pasep e da Cofins, respectivamente: 

I - cinquenta por cento da alíquota prevista no caput do 
art. 2º da Lei nº 10.637, de 2002, e da alíquota prevista 
no caput do art. 2º da Lei nº 10.833, de 2003, para o leite in 
natura adquirido por pessoa jurídica, inclusive cooperativa, 
regularmente habilitada, provisória ou definitivamente, 
no Programa Mais Leite Saudável; 

 

II - vinte por cento da alíquota prevista no caput do art. 
2º da Lei nº 10.637, de 2002, e da alíquota prevista 
no caput do art. 2º da Lei nº 10.833, de 2003, para o leite in 
natura adquirido por pessoa jurídica, inclusive cooperativa, 
não habilitada no Programa Mais Leite Saudável. 
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 Foi publicada a IN RFB nº 1.590/2015, que dispõe sobre a 
aplicação do art. 9º-A da Lei nº 10.925, de 23 de julho de 
2004, que dispõe sobre o crédito presumido 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 relativo à aquisição de leite in natura. 

 

 Também foi publicada a IN RFB nº 1.593/2015, que altera a 
Instrução Normativa RFB nº 1.300, de 20 de novembro de 
2012, que estabelece normas sobre restituição, 
compensação, ressarcimento e reembolso, no âmbito da 
Secretaria da Receita Federal do Brasil, definindo regras 
em relação ao ressarcimento e/ou compensação do crédito 
presumido do PIS e COFINS sobre o leite in natura. 

 Ver texto IN 1.590/2015. 
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ALÍQUOTAS: Exemplo... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Custo da Matéria-Prima 2,77% maior para PJ Não habilitada 

 
 

 

  Cooperativa Habilitada Coop. Não Habilitada 

Valor Aquisição Leite In Natura 

                      

3.000.000,00  

                  

3.000.000,00  

Alíquota PIS 0,825% 0,33% 

Alíquota COFINS 3,800% 1,52% 

Crédito Presumido PIS 

                            

24.750,00  

                           

9.900,00  

Crédito Presumido COFINS 

                          

114.000,00  

                        

45.600,00  

TOTAL DO CRÉDITO 

                          

138.750,00  

                        

55.500,00  
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COMO UTILIZAR OS CRÉDITOS? 
Decreto nº 8.533/2015: 

Art. 5º - Dedução da própria contribuição apurada. 
OU 

Art. 6º  Os créditos presumidos apurados na forma 
prevista no inciso I do parágrafo único do 
art. 4º poderão ser utilizados para: 

I - compensação com débitos próprios, vencidos 
ou vincendos, relativos a tributos administrados 
pela Secretaria da Receita Federal do Brasil - 
RFB, observada a legislação aplicável à matéria; ou 

II - ressarcimento em dinheiro, observada a 
legislação aplicável à matéria. 
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REQUISITOS PARA HABILITAÇÃO 
 

Art. 7º  São requisitos para habilitação no Programa Mais Leite Saudável e para 
fruição de seus benefícios: 

I - a aprovação de projeto elegível ao Programa Mais Leite Saudável pelo 
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento; 

II - a realização, pela pessoa jurídica interessada, de investimentos no projeto 
aprovado no âmbito do Programa Mais Leite Saudável, na forma prevista nos 
arts. 12 a 16;(No mínimo 5% do crédito efetivamente compensado com outros 
tributos ou ressarcido) 

III - a regular execução do projeto aprovado no âmbito do Programa Mais Leite 
Saudável, nos termos estabelecidos pela pessoa jurídica interessada e 
aprovados pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento; 

IV - o cumprimento das obrigações acessórias estabelecidas pelo Ministério da 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento ou pela RFB para viabilizar a 
fiscalização da regularidade da execução do projeto aprovado no âmbito do 
Programa; e 

V - a regularidade fiscal da pessoa jurídica em relação aos tributos 
administrados pela RFB. 
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PROJETO DE INVESTIMENTOS 
 Projetos de realização de investimentos destinados a auxiliar 

produtores rurais de leite no desenvolvimento da qualidade e 

da produtividade de sua atividade que atendam aos requisitos 

estabelecidos no decreto nº 8.533/15; 

 Duração máxima de trinta e seis meses; 

 PJ regularmente registrada como produtora de produtos de 

origem animal, conforme a Lei nº 1.283/1950; 

 Investimento no projeto de, no mínimo, cinco por cento do 

somatório dos valores dos créditos presumidos de que trata o 

art. 6º efetivamente compensados com outros tributos ou 

ressarcidos em dinheiro no mesmo ano-calendário. 
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PROJETO DE INVESTIMENTOS 
Qual o foco das atividades do projeto? 

Art.15 do Decreto 8.533/2015: 

Consideram-se atividades destinadas a auxiliar produtores rurais de 

leite no desenvolvimento da qualidade e da produtividade de sua 

atividade: 

 I - fornecimento de assistência técnica voltada prioritariamente 

para gestão da propriedade, implementação de boas práticas 

agropecuárias e capacitação de produtores rurais; 

 II - criação ou desenvolvimento de atividades que promovam o 

melhoramento genético dos rebanhos leiteiros; e 

 III - desenvolvimento de programas específicos para promoção da 

educação sanitária na pecuária. 
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HABILITAÇÃO PROVISÓRIA 

 

 

 

 

 

 

 

 
Art. 20 Verificada qualquer irregularidade relativa aos requisitos de que 
trata o art. 18, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento notificará 
a pessoa jurídica interessada para adequação no prazo de trinta dias, sob 
pena de indeferimento do projeto ou do requerimento de habilitação provisória. 
Prazo máximo para apreciação pelo MAPA: 30 dias 

 

 
 

 

Protocolo 
do Projeto 
no MAPA 

Regularidad
e Fiscal 
(CND) 

Habilitação 
Provisória 
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HABILITAÇÃO DEFINITIVA 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Projeto 
Aprovado 
pelo MAPA 

PJ deve requerer à RFB 
a Habilitação Definitiva, 
no prazo de 30 dias após 

aprovação do MAPA. 

Habilitação 
Definitiva 
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MANUTENÇÃO DA HABILITAÇÃO DEFINITIVA 

§3º art. 9-A Lei nº 10.925/04 
 

§ 3o  A habilitação definitiva de que trata o § 2o fica condicionada: 

I - à regularidade fiscal da pessoa jurídica em relação aos tributos administrados pela 
Secretaria da Receita Federal do Brasil do Ministério da Fazenda; 

II - à realização pela pessoa jurídica interessada, no ano-calendário, de investimento 
no projeto de que trata o inciso III correspondente, no mínimo, a 5% (cinco por cento) do 
somatório dos valores dos créditos presumidos de que trata o § 3o do art. 8o efetivamente 
compensados com outros tributos ou ressarcidos em dinheiro no mesmo ano-calendário; 

III - à aprovação de projeto pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento para 
a realização de investimentos destinados a auxiliar produtores rurais de leite no 
desenvolvimento da qualidade e da produtividade de sua atividade; 

IV - à regular execução do projeto de investimento de que trata o inciso III nos termos 
aprovados pelo Poder Executivo; 

V - ao cumprimento das obrigações acessórias estabelecidas pelo Poder Executivo 
para viabilizar a fiscalização da regularidade da execução do projeto de investimento de 
que trata o inciso III. 
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COMO CONTABILIZAR OS CRÉDITOS? 

• Redução do custo de aquisição do leite; 

• Segregar créditos em contas específicas 

no ativo; 

• Para cooperativa habilitada no Programa 

Mais Leite Saudável, observar obrigação 

de investir 5% no projeto; 

 Ver anexo. 
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Contabilização Crédito Presumido Lei 13.137_2015.xlsx
Contabilização Crédito Presumido Lei 13.137_2015.xlsx
Contabilização Crédito Presumido Lei 13.137_2015.xlsx
Contabilização Crédito Presumido Lei 13.137_2015.xlsx


COMO CONTABILIZAR OS CRÉDITOS? 

 

 
 

Efeito dos 
Créditos não 

realizados nas 
sobras 

Alterar Estatuto Social, 
criando Reserva de Créditos 

Fiscais a Realizar 

Administração propor à 
AGO para destinar créditos 
para Reserva de Créditos 

Fiscais a Realizar 

Manter os créditos nas 
sobras para livre 

deliberação pela AGO 
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COMO CONTABILIZAR OS INVESTIMENTOS? 

Manter registros contábeis dos gastos com o projeto de 

investimento em contas de resultado ou centro de custo 

específico no resultado. 

 

 

Sugestão de algumas contas contábeis 

Salários e Ordenados 

Encargos - INSS 

Encargos - FGTS 

Encargos - Outros 

Serviços Prestados por Pessoa Jurídica 

Serviços Prestados por Pessoa Física sem Vínc. Empregatócio 

Encargos s/serviços prestados por PF sem vínculo Empregatício 

Depreciação Veículos ATER 

Material Educativo/Informativo 

Despesa com sêmen e Embriões 

Despesa com Vacinas Veterinárias 

Despesas Alimentação dias de campo e palestras 
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FIM DO LIMITE AO DÉBITO DO CRÉDITO PRESUMIDO SOBRE AQUISIÇÃO 
DE LEITE IN NATURA 
 

Art. 9o O direito ao crédito presumido de que trata o art. 8o da Lei no 10.925, de 23 
de julho de 2004, calculado sobre o valor dos bens referidos no inciso II do caput do 
art. 3o das Leis nos 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de 
dezembro de 2003, recebidos de cooperado, fica limitado para as operações de 
mercado interno, em cada período de apuração, ao valor da Contribuição para o 
PIS/Pasep e da Cofins devidas em relação à receita bruta decorrente da venda de 
bens e de produtos deles derivados, após efetuadas as exclusões previstas no art. 15 
da Medida Provisória no 2.158-35, de 24 de agosto de 2001. 

 

Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se também ao crédito presumido de 
que trata o art. 15 da Lei no 10.925, de 23 de julho de 2004. 

§ 1º. O disposto neste artigo aplica-se também ao crédito presumido de que trata 
o art. 15 da Lei no 10.925, de 23 de julho de 2004. 

 

§ 2o  O disposto neste artigo não se aplica no caso de recebimento, por 
cooperativa, de leite in natura de cooperado.   (Incluído pela Lei nº 13.137, de 
2015) 
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SIMULAÇÃO COOPERATIVA X NÃO COOPERATIVA ATÉ 30/09/2015 

 COOPERATIVA NÃO COOPERATIVA

RECEITA TOTAL 9.696.767,21       9.696.767,21                  

( - ) Receita Alíquota Zero 9.632.636,22       9.632.636,22                  

( - ) Receita de Vendas com suspensão

( - ) Receita de Exportação

BASE DE CÁLCULO 64.130,99             64.130,99                       

( - ) Repasse a Cooperados 22.595,56             -                                   

BASE APÓS EXCLUSÕES 41.535,43             64.130,99                       

PIS 1,65% e COFINS 7,6% 3.842,03               5.932,12                          

CRÉDITO PRESUMIDO

Compra de Leite in natura 3.416.504,90       3.416.504,90                  

PIS e COFINS - Presumido (0,99+4,56) 189.616,02           189.616,02                     

Estorno Limite Débito 185.773,99           -                                   

Crédito Presumido PIS e COFINS 3.842,03               189.616,02                     
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MONETIZAÇÃO DO SALDO DE CRÉDITO  

Art. 9-A Lei nº 10.925/2004 
“Art. 9o-A.  A pessoa jurídica poderá utilizar o saldo de créditos 
presumidos de que trata o art. 8o apurado em relação a custos, 
despesas e encargos vinculados à produção e à comercialização de 
leite, acumulado até o dia anterior à publicação do ato de que trata o § 
8o deste artigo ou acumulado ao final de cada trimestre do ano-
calendário a partir da referida data, para: 

I - compensação com débitos próprios, vencidos ou vincendos, 
relativos a tributos administrados pela Secretaria da Receita 
Federal do Brasil, observada a legislação aplicável à matéria; ou 

II - ressarcimento em dinheiro, observada a legislação aplicável à 
matéria. 

 

 

CRÉDITO PRESUMIDO PIS E COFINS - LEITE 



MONETIZAÇÃO DO SALDO DE CRÉDITO 
 

§ 1o  O pedido de compensação ou de ressarcimento do saldo de créditos de que 
trata o caput acumulado até o dia anterior à publicação do ato de que trata o § 
8o somente poderá ser efetuado: 

 

I - relativamente aos créditos apurados no ano-calendário de 2010, a partir da data 
de publicação do ato de que trata o § 8o; (A partir do Decreto 8.533 de 01/10/2015.) 

II - relativamente aos créditos apurados no ano-calendário de 2011, a partir de 
1o de janeiro de 2016; 

III - relativamente aos créditos apurados no ano-calendário de 2012, a partir de 
1o de janeiro de 2017; 

IV - relativamente aos créditos apurados no ano-calendário de 2013, a partir de 
1o de janeiro de 2018; 

V - relativamente aos créditos apurados no período compreendido entre 1o de 
janeiro de 2014 e o dia anterior à publicação do ato de que trata o § 8o, a partir de 
1o de janeiro de 2019. 

 

A Compensação ou ressarcimento do saldo de créditos independe de habilitação no 
Programa Mais Leite Saudável. Art. 33, §2º Decreto nº 8.533/2015 

CRÉDITO PRESUMIDO PIS E COFINS - LEITE 



ECD x ECF 

 

 

 

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 (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. 



RECUPERABILIDADE DE ATIVOS 

 Identificação da existência de ativos desvalorizados 

 Um ativo está desvalorizado quando seu 
valor contábil excede seu valor recuperável.  

 A entidade deve avaliar, no mínimo por ocasião 
da elaboração das demonstrações contábeis 
anuais, se há alguma indicação de que seus 
ativos ou conjunto de ativos porventura 
perderam representatividade econômica, 
considerada relevante. Se houver indicação, a 
entidade deve efetuar avaliação e reconhecer 
contabilmente a eventual desvalorização dos 
ativos. 



RECUPERABILIDADE DE ATIVOS 

 Determinação do valor recuperável 

 Considerar as indicações de: 

 Fontes Internas; 

 Fontes Externas. 

 O valor recuperável é definido como o maior 

valor entre o preço líquido de venda do ativo e o 

seu valor em uso.  

 Caso um desses valores exceda o valor contábil 

do ativo, não haverá desvalorização nem 

necessidade de estimar o outro valor. 



RECUPERABILIDADE DE ATIVOS 

 Teste Recuperabilidade: 
 Anualmente deve ser verificado se a vida útil, valor residual e taxas de 

depreciação são adequados; 

 A área contábil deve preparar as informações sobre o imobilizado, 

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 

 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. 74 e 75 da IN RFB nº 1.515/2014 

Do Teste de Recuperabilidade.docx


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.  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2007/Lei/L11638.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2007/Lei/L11638.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L11941.htm


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. 34 à 39 da IN RFB nº 1.515/2014 

Ajuste a Valor Presente de Ativo.docx
Ajuste a Valor Presente de Ativo.docx
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ATIVOS INTANGÍVEIS 

Observar a NBC TG 06, 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 97 a 106); 

 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. 70 e 71 da IN nº 1.515/2014: 
 Art. 70. A amortização de direitos classificados no ativo não circulante 

intangível, registrada com observância das normas contábeis, é dedutível 

na determinação do lucro real, desde que o direito seja intrinsecamente 

relacionado com a produção ou comercialização dos bens e serviços. 

 Art. 71. 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 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. 

 Parágrafo único. Os valores que constituírem exclusão na parte A 

do Lalur, 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. 

 Ver artigos 81 e 82 da IN RFB 1.515/2014 

Da Amortização do Intangível.docx


DESPESAS PRÉ-OPERACIONAIS 

 Art. 72 da IN nº 1.515/2014: 
 Art. 72. Para fins de determinação do lucro real, 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. 

 § 1º As despesas referidas no caput poderão ser excluídas para fins de 

determinação do lucro real, 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. 

 § 2º Os valores não computados no lucro real em decorrência do disposto no 

caput deverão ser adicionados na Parte A do Lalur e registrados na parte B 

para controle de sua utilização conforme previsto no § 1º. 



ARRENDAMENTO MERCANTIL 

 Observar  a NBC TG 06 e Seção 20 da NBC TG 
1.000; 

Arrendamento mercantil é um acordo pelo qual o 
arrendador transmite ao arrendatário em troca de 
um pagamento ou série de pagamentos o direito 
de usar um ativo por um período de tempo 
acordado.  

Arrendamento mercantil financeiro é aquele em 
que há transferência substancial dos riscos e 
benefícios inerentes à propriedade de um ativo. O 
título de propriedade pode ou não vir a ser 
transferido.  



ARRENDAMENTO MERCANTIL 

 A classificação de arrendamento mercantil 
como financeiro ou operacional depende da 
essência da transação e não da forma do 
contrato; 

 Os arrendatários devem reconhecer seus 
direitos e obrigações do arrendamento 
mercantil financeiro como ativo e passivo por 
valores iguais ao valor justo; 

 O arrendamento mercantil financeiro implica 
no registro do bem em conta do ativo, sujeito à 
depreciação pela vida útil do bem; 



ARRENDAMENTO MERCANTIL 

 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. 89 da IN RFB nº 1.515/2014. 
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SUBVENÇÃO E ASSISTÊNCIA GOVERNAMENTAL 

 Observar a NBC TG 07 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. 112 da IN RFB nº 1.515/2015: 

 Art. 112. 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... 

Das Subvenções para Investimento.docx


ESTOQUES 

Observar a NBC TG 16, 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 fazer inventário físico dos estoques 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.  



ESTOQUES: Ajuste a Valor Presente 

A entidade pode adquirir estoques em condições 

de pagamento em data futura. Em alguns casos o 

acordo contém, efetivamente, elemento financeiro 

não declarado, por exemplo, uma diferença de 

compra para termos normais de crédito e o valor 

para pagamento em data futura. Nesses casos, a 

diferença é reconhecida como despesa com juros 

durante o período do financiamento e não somado 

ao custo dos estoques. 

Implicações no RTT, FCONT, ECF... 



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 

1.515/2014 devem ser observadas. 



ATIVO BIOLÓGICO e Produto Agrícola 

A NBC TG 29, 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: 

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. 



ATIVO QUALIFICÁVEL 

Segundo o item 8 da NBC TG 20, 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) 



ATIVO QUALIFICÁVEL 

Art. 73 da IN RFB nº 1.515/2014: 

Art. 73. 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 incisos e parágrafos da IN... 
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INVESTIMENTOS 

Observar a NBC TG 18 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; 

Possibilidade de distribuição dos ganhos; 

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 indevido; 

 Observar as normas que constam na IN RFB 1.515/2014 

Da Avaliação do Investimento.docx


PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTOS 

 Observar a NBC TG 28 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 no RTT/ECF. 

 



PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTOS 

NORMAS DA ANS (Anexo RN 322) 

 9.26 – CPC 28 – Propriedade para Investimento 

 9.26.1 Não serão admitidas reavaliações ou 

avaliação a valor justo como critério de avaliação 

desses ativos. 

 9.26.2 No que não contrariem esta norma e a 

Súmula Normativa nº 18, aplicam-se integralmente 

as disposições e os critérios estabelecidos no 

Pronunciamento CPC 28, emitido pelo Comitê de 

Pronunciamentos Contábeis. 

Ver artigos da IN RFB nº 1.515/2014 
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INSTRUMENTOS FINANCEIROS 

 Escolha da Prática Contábil: 

11.2. A entidade deve escolher aplicar entre: 

 (a) as disposições integrais tanto da Seção 11 e 
da Seção 12 no total, da NBC TG 1.000; 

 (b) as disposições de reconhecimento e 
mensuração de instrumentos financeiros da NBC 
TG 38, 39 e 40 e os requisitos de divulgação das 
Seções 11 e 12, para contabilizar todos os 
Instrumentos Financeiros; 

A escolha da entidade, de (a) ou (b), é uma 
escolha de política contábil. 



INSTRUMENTOS FINANCEIROS 

 Exemplos de Instrumentos Financeiros básicos: 

 Caixa; 

 Depósitos à vista e a prazo fixo; 

 Contas e títulos a receber; 

 Contas e títulos a pagar; 

 Títulos de dívidas e instrumentos 
semelhantes; 

 Investimentos em ações preferenciais não 
conversíveis e em ações ordinárias e ações 
preferenciais não resgatáveis. 
 



INSTRUMENTOS FINANCEIROS 

 Exemplos de Instrumentos Financeiros mais 
complexos: 

 Títulos mobiliários lastreados em ativos, tais 
como hipotecas garantidas, contratos de 
recompra e pacotes de recebíveis garantidos; 

 Opções, direitos, garantias, contratos a termo, 
contratos futuros e swaps de taxa de juros, que 
podem ser quitados em caixa ou pela troca com 
outro instrumento financeiro; 

 Outros, conforme descrito no item 11.6. da NBC 
TG 1.000. 



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 

Regra Anterior  Critério Atual 

Valor do veículo 100.000,00 100.000,00 

Vida útil estimada – para a empresa 4 anos 

Valor residual ao final da vida útil 30.000,00 

Valor depreciável 100.000,00 70.000,00 

Taxa anual de depreciação 20% 25% 

Valor anual da depreciação 20.000,00 17.500,00 



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. 65 à 69 da IN RFB 1.515/14 
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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 Probabilidade Tratamento 

Praticamente Certa Reconhecer o Ativo 

Contingência Ativa Provável Divulgar 

Possível ou Remota Não Divulgar 

Provável – Mensurável 
com suficiente 
segurança 

 

Provisionar 

Contingência Passiva 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 tratar-se 
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 

 Não constituem mudanças nas políticas 
contábeis:  

a) a adoção de política contábil para transações, 
outros eventos ou condições que difiram em 
essência daqueles que ocorriam 
anteriormente; e  

b) a adoção de nova política contábil para 
transações, outros eventos ou condições que 
não ocorriam anteriormente ou eram 
imateriais.  



POLÍTICAS CONTÁBEIS, MUDANÇAS DE 

ESTIMATIVAS E RETIFICAÇÃO DE ERROS 

 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:  

a) créditos de liquidação duvidosa;  

b) obsolescência de estoque;  

c) valor justo de ativos financeiros ou passivos financeiros;  

d) vida útil de ativos depreciáveis ou o padrão esperado de 
consumo dos futuros benefícios econômicos 
incorporados nesses ativos; e  

e) obrigações decorrentes de garantias.  



POLÍTICAS CONTÁBEIS, MUDANÇAS DE 

ESTIMATIVAS E RETIFICAÇÃO DE ERROS 

 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:  

a) por reapresentação dos valores comparativos para o 
período anterior apresentado em que tenha ocorrido o 
erro; ou  

b) 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 – 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 à 50 da IN RFB 1.515/2014 

 

Da Avaliação a Valor Justo.docx


DA ADOÇÃO INICIAL 

Art. 64.  Para as operações ocorridas até 31 de 

dezembro de 2013, para os optantes conforme o art. 75, 

ou até 31 de dezembro de 2014, para os não optantes, 

permanece a neutralidade tributária estabelecida nos 

arts. 15 e 16 da Lei no 11.941, de 27 de maio de 2009, 

e a pessoa jurídica deverá proceder, nos períodos de 

apuração a partir de janeiro de 2014, para os optantes 

conforme o art. 75, ou a partir de janeiro de 2015, para 

os não optantes, aos respectivos ajustes nas bases de 

cálculo do IRPJ, da CSLL, da Contribuição para o 

PIS/Pasep e da Cofins, observado o disposto nos arts. 

66 e 67. 

 Ver artigos da IN RFB nº 1.515/2014 
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LEI Nº 12.973/2014 - Exemplos 
CONTA: AJUSTE A VALOR PRESENTE - POSIÇÃO EM 31/12/2014       

            

  SOCIETÁRIO FISCAL DIFERENÇA     

CLIENTES A RECEBER   2.975.000,00    3.000.000,00  -  25.000,00      

CLIENTES A RECEBER   3.000.000,00    3.000.000,00  0,00        

(-) AJUSTE A VLR PRESENTE -       25.000,00           0,00    -  25.000,00      

            

OPÇÃO 1:       OPÇÃO 2:   

Não pode excluir diferença em 2015       

Controlar em subconta e excluir no 

Lalur em 2015 

  

  

Consequência: Não excluir receita em 2015, impactando em 

aumento da tributação     

IRPJ 15%            3.750,00    

  
CLIENTES A RECEBER    2.975.000,00  

ADICIONAL 10%            2.500,00    CLIENTES A RECEBER    3.000.000,00  

CSLL 9%            2.250,00     (-) AJ. VLR PRESENTE -       25.000,00  

Soma Tributos            8.500,00          

        

            



LEI Nº 12.973/2014 - Exemplos 

CONTA: AJUSTE A VALOR JUSTO - POSIÇÃO EM 31/12/2014 

SOCIETÁRIO FISCAL DIFERENÇA 

ESTOQUE DE ATIVO BIOLÓGICO 
4.700.000,00  4.200.000,00  

CUSTO DE FORMAÇÃO 
   4.200.000,00  4.200.000,00  

ATRIBUIÇÃO DE VALOR JUSTO 
500.000,00  0,00  500.000,00  

OPÇÃO 1: OPÇÃO 2: 

Adicionar diferença positiva no Lalur em 

01/01/2015 

Controlar em Subconta para tributar à medida 

da realização 

IRPJ 15%          75.000,00  ESTOQUE DE ATIVO BIOLÓGICO    4.700.000,00  

ADICIONAL 10%          50.000,00  CUSTO DE FORMAÇÃO    4.200.000,00  

CSLL 9%          45.000,00  ATRIBUIÇÃO DE VALOR JUSTO       500.000,00  

Soma Tributos        170.000,00  



LEI Nº 12.973/2014 - Exemplos 
      CONTA TERRENOS: POSIÇÃO EM 31/12/2014   

    SOCIETÁRIO FISCAL   

    R$ 20.000.000 R$ 5.000.000   

                  

OPÇÃO 1:       OPÇÃO 2:     

Tributar diferença em 01/01/2015   Controlar em Subconta Vinculado ao Ativo 

Diferença Positiva: 15.000.000   Terrenos         20.000.000  

  IRPJ 15%            2.250.000      Valor Aquisição         5.000.000  

  Adicional 10%            1.500.000      Ajuste Aval. Patrim.       15.000.000  

  CSLL 9%            1.350.000            

  Soma tributos            5.100.000            

                  

APURAÇÃO DO RESULTADO - VENDA POR R$ 22.000.000 E CONTABILIZAÇÃO 

                  

D- Clientes     D- Clientes     

C - Rec. Venda Imob          22.000.000    C - Rec. Venda Imob       22.000.000  

                  

D - Custo Venda Imob     D - Custo Venda Imob/Aquis.         5.000.000  

C - Terrenos          20.000.000    D - Custo Venda Imob/AAP         5.000.000  

          C - Terrenos - Vlr Aquis.       15.000.000  

          C - Terrenos - AAP       15.000.000  

                  

Ganho Societário            2.000.000    Ganho Societário         2.000.000  

Ganho Fiscal            2.000.000    Ganho Fiscal         17.000.000  

Reversão do AAP          15.000.000    Reversão do AAP       15.000.000  



LEI Nº 12.973/2014 - Exemplos 
DEPRECIAÇÃO - DIFERENÇA DE TAXAS

CONTA: DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - POSIÇÃO EM 31/12/2014

SOCIETÁRIO FISCAL DIFERENÇA

EQUIP., MÁQUINAS E INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS 137.000,00     135.000,00     2.000,00                                                                                        

VALOR DE AQUISIÇÃO 150.000,00     150.000,00     -                                                                                                  

( - ) DEPRECIAÇÃO VALOR DE AQUISIÇÃO 13.000,00-        15.000,00-        2.000,00                                                                                        

OPÇÃO 1: OPÇÃO 2:

Adicionar diferença positiva no Lalur em 01/01/2015 Controlar em Subconta para tributar à medida da realização

IRPJ 15% 300,00              EQUIP., MÁQUINAS E INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS 137.000,00     

ADICIONAL 10% 200,00              VALOR DE AQUISIÇÃO 150.000,00     

CSLL 9% 180,00              ( - ) DEPRECIAÇÃO VALOR DE AQUISIÇÃO 15.000,00-        

Soma Tributos 680,00              DIF DEPRECIAÇÃO LEI Nº 12.973/2014 2.000,00          

LANÇAMENTO PARA CONTROLE EM SUBCONTTA

D - Dif Depreciação Lei nº 12.973/2014 - R$ 2.000,00

C - ( - ) Depreciação Acum. Valor de Aquisição - R$ 2.000,00



LEI Nº 12.973/2014 - Exemplos 
EXEMPLO PRÁTICO - DEPRECIAÇÃO 

Depreciação mensal bem 9999 no mês 31/01/xx 

Valor de Aquisição: R$ 20.000,00 

Depreciação Normas Contábeis: R$ 1.100,00 

Depreciação conforme taxas admitidas pela RFB: R$ 1.500,00 

Diferença: R$ 400,00 

OPÇÃO 1: OPÇÃO 2: 

Contribuinte pode adotar depreciação escriturada na contabilidade como despesa 

dedutível. 

Excluir no Lalur a diferença até o limite 

da depreciação conforme taxas 

permitidas pela RFB 

D - Despesa de depreciação  - R$ 1.100,00 

Passo 1: Aplicar proporção de atos não 

cooperativos sobre a diferença 

C - ( - ) Depreciação Acumulada - R$ 1.100,00 

400,00*30% = 120,00 



LEI Nº 12.973/2014 - Exemplos 

Passo 2: Excluir 120,00 no LALUR e LACS 

Código para exclusão no LALUR: 161 

Código para exclusão no LACS: 136 

(-)Ajustes referentes a cota de depreciação divergente do § 3o do art. 57 da Lei no 4.506, de 30 de 

novembro de 1964 (art. 57, § 16, da Lei no 4.506, de 30 de novembro de 1964, com redação dada pelo art. 

38, Lei nº 12.973, de 13 de maio de 2014). 

Passo 3: Lançamento Contábil da diferença em subconta no ativo 

D - Dif Depreciação Lei nº 12.973/2014 - R$ 400,00 

C - ( - ) Depreciação Acumu. Valor de Aquisição - R$ 400,00 



LEI Nº 12.973/2014 
APURAÇÃO RESULTADO - VENDA DO BEM EXEMPLO ANTERIOR 

Valor de Venda: R$ 25.000,00 

SITUAÇÃO 1: Contribuinte adotou 

depreciação contábil 

SITUAÇÃO 2: Contribuinte excluir diferença de 

depreciação no Lalur 

D - Clientes 

         

25.000,00  D - Clientes 

         

25.000,00  

C - Rec. Venda Imobilizado 

         

25.000,00  C - Rec. Venda Imobilizado 

         

25.000,00  

D - Custo Bem 

         

20.000,00  D - Custo Bem 

         

20.000,00  

C - Valor de Aquisição Imobilizado 

         

20.000,00  C - Valor de Aquisição Imobilizado 

         

20.000,00  

D - Deprec. Acumulada 

           

1.100,00  D - Deprec. Acumulada 

           

1.500,00  

C - Custo Bem 

           

1.100,00  C - Custo Bem 

           

1.500,00  

D - Custo Bem - Dif Deprecição Lei nº 

12.973/2014 

               

400,00  

C - Dif Depreciação Lei nº 12.973/2014 

               

400,00  



LEI Nº 12.973/2014 

Receita 

         

25.000,00  Receita 

         

25.000,00  

Custo 

         

18.900,00  Custo 

         

18.900,00  

Lucro Contábil 

           

6.100,00  Lucro Contábil 

           

6.100,00  

Adições no LALUR E LACS 

                        

-    Adições no LALUR E LACS 

               

400,00  

Lucro Real Tributável 

           

6.100,00  Lucro Real Tributável 

           

6.500,00  

* Adição no LALUR e LACS na proporção do 

ato não cooperativo 



OUTROS ASPECTOS FISCAIS/TRIBUTÁRIOS  

 

 Apuração do Resultado de Atos 

Cooperativos e Atos Não Cooperativos; 

 Tributação do Ganho das Aplicações 

Financeiras; 

 Apuração do Lucro Real. 
 



NORMAS DA RECEITA FEDERAL 

 PN CST nº 73/1975: 
 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 correlação. 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.  



NORMAS DA RECEITA FEDERAL 

 PN nº 38/1980: 
 Ratifica os critérios de apuração dos resultados 

definidos nos PN CST 155/73 e 73/75; 

 Trata dos limites das operações com terceiros; 

 Resgata o conceito de atos cooperativos e atos não 
cooperativos; 

 O Fisco alerta que, no caso da Escrituração Contábil da 
Cooperativa não oferecer as condições necessárias 
para a apuração do resultado tributável, a escrita será 
imprestável para a apuração do lucro real, sendo, neste 
caso, o resultado tributável, apurado com base no “lucro 
arbitrado”. 



NORMAS DA RECEITA FEDERAL 

 PN CST nº 38/1980: 

 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)... 



NORMAS DA RECEITA FEDERAL 

 PN CST nº 38/1980: 

 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. 

 



RESULTADO 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-de-

contribuição, 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  

 Imposto de Renda na Fonte: 

 No caso do imposto de renda, o artigo 10 da Lei nº 

9.249/95, assim estabelece: 

  

 “Os lucros ou dividendos calculados com base nos 

resultados apurados a partir do mês de janeiro de 1996, 

pagos ou creditados pelas pessoas jurídicas tributadas com 

base no lucro real, presumido ou arbitrado, não ficarão 

sujeitos à incidência do imposto de renda na fonte, nem 

integrarão a base de cálculo do imposto de renda do 

beneficiário, pessoa física ou jurídica, domiciliada no País 

ou no Exterior”. 



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. 

  Ver minuta nova ITG 2004, item 12 

ITG_2004_aud.docx


APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS  

 Conjunto de Demonstrações Contábeis: 

a) balanço patrimonial ao final do período;  

b) demonstração das sobras ou perdas;  

c) demonstração do resultado abrangente do período;  

d) 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.  

Modelo de Demonstração Contábil.xlsx
Modelo de Demonstração Contábil.xlsx


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. 

Notas Explicativas Modelo.docx


RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO 

PREMISSAS PARA ELABORAÇÃO: 

Mensagem; 

 Cenário Macroeconômico; 

 Desempenho Operacional; 

 Novos Negócios; 

 Desempenho Econômico-Financeiro; 

 Gestão; 

 Demais Assuntos; 

 Agradecimentos. 

 Roteiro 

Roteiro para elaboração do relatório de administração.docx


OUTROS ASPECTOS RELEVANTES 

CAIXA E BANCOS 

 Saldo de caixa: Valores disponíveis; 

 Cheques devem ser reclassificados para conta 

específica; 

 Demonstrar a composição do saldo; 

 Realizar contagem física periódica; 

 As contas em Bancos devem ser conciliadas com 

regularidade, mantendo em arquivo os extratos e 

planilhas de conciliação; 

 Tratamento depósitos não identificados. 



OUTROS ASPECTOS RELEVANTES 

APLICAÇÕES FINANCEIRAS 

Manter em disponibilidades apenas as aplicações 

de liquidez imediata; 

As aplicações não disponíveis para resgate devem 

ser classificadas no grupo de créditos ou 

eventualmente no Ativo não Circulante; 

Apropriar os rendimentos rigorosamente pelo 

regime de competência; 

Registrar o IRF das aplicações. 



OUTROS ASPECTOS RELEVANTES 

CRÉDITOS COM ASSOCIADOS E TERCEIROS 

Classificar os créditos conforme vencimento e/ou 

possibilidades de realização, entre o ativo 

circulante e ativo não circulante. Esta classificação 

depende da efetiva possibilidade de realização dos 

créditos; 

Créditos dever ser atualizados, com juros e 

atualização monetária, quando aplicável; 

Efetuar o Ajuste a Valor Presente, quando 

aplicável; 



OUTROS ASPECTOS RELEVANTES 

CRÉDITOS COM ASSOCIADOS E TERCEIROS 

 Prudência e Conservadorismo na avaliação dos créditos 

em físico/produtos; 

 Os créditos de Vendas com preço a fixar devem ser 

ajustadas a valor justo; 

 Créditos de Financiamento de Quotas Partes: 

Classificação, controles e avaliação quanto a efetiva 

realização dos valores;  

 Constituir Provisão para Créditos de Liquidação 

Duvidosa e baixar créditos incobráveis; 

 Observar as novas regras de dedutibilidade das perdas, 

conforme Lei nº 12.973/2014. 



OUTROS ASPECTOS RELEVANTES 

PROVISÃO PARA CLD 

O critério de constituição de provisão para perdas 

deve ser definido com base em relatórios de títulos 

por vencimento e análise criteriosa dos valores a 

receber; 

Observar a inadimplência; 

Histórico das perdas; 

Garantias em relação aos créditos; 

  Segregar Provisão de atos cooperativos e atos 

não cooperativos. 



OUTROS ASPECTOS RELEVANTES 

CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS 

 Classificação adequada entre o ativo circulante e ativo 

não circulante; 

 Créditos do PIS e COFINS, passíveis de realização, 

normalmente são classificados no ativo não-circulante; 

 Crédito Presumido do Leite “in natura”; 

 Avaliar necessidade de constituir provisão para 

perdas; (exceto s/estoques não vendidos) 

 Se for o caso, provisionar honorários para a 

recuperação dos créditos; 

 Situação dos créditos acumulados de ICMS. 



DESTINAÇÕES LEGAIS/ESTATUTÁRIAS 

Art. 87 e 88 da 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. 

 Art. 88. Poderão as cooperativas participar de sociedades 

não cooperativas para melhor atendimento dos próprios 

objetivos e de outros de caráter acessório ou 

complementar. (Redação dada pela Medida Provisória nº 

2.168-40, de 24 de agosto de 2001) 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/MPV/2168-40.htmart13.88
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/MPV/2168-40.htmart13.88
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/MPV/2168-40.htmart13.88
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/MPV/2168-40.htmart13.88


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 

UTILIZAÇÃO DO FATES/RATES 

A Resolução CNC nº 29/86, estabeleceu 

que os resultados das aplicações feitas 

pelas Cooperativas no mercado 

financeiro serão levados à conta de 

resultado, ficando a destinação definitiva 

a critério da Assembleia Geral ou de 

norma estatutária.  

Ver artigo sobre o FATES. 



DESTINAÇÕES LEGAIS/ESTATUTÁRIAS 

Contas
Ato Cooperativo Ato Não Coop. TOTAL

(=) SOBRA E LUCRO LÍQUIDO 4.000.000 1.000.000 5.000.000

(+/-) RESULTADO ABRANGENTE 1.920.000 480.000 2.400.000

     Realização Ajuste de Aval. Patrimonial 1.440.000 360.000 1.800.000

     Reversão do RATES 480.000 120.000 600.000

(=) SALDO A DESTINAR 5.920.000 1.480.000 7.400.000

     (-) Reserva Legal -592.000 0 -592.000

     (-) RATES -296.000 -1.480.000 -1.776.000

     (-) Reserva de Capitalização -1.184.000 0 -1.184.000

     (-) Reserva de Investimento e Desenvol. -1.000.000 0 -1.000.000
SOBRAS A DISPOISÇÃO DA AGO 2.848.000 0 2.848.000

2014



DESTINAÇÕES LEGAIS/ESTATUTÁRIAS 

Contas
Ato Cooperativo Ato Não Coop. TOTAL

(=) SOBRA E LUCRO LÍQUIDO 6.000.000 -1.000.000 5.000.000

(+/-) RESULTADO ABRANGENTE 1.800.000 600.000 2.400.000

     Realização Ajuste de Aval. Patrimonial 1.350.000 450.000 1.800.000

     Reversão do RATES 450.000 150.000 600.000

(=) SALDO A DESTINAR 7.800.000 -400.000 7.400.000

     (-) Reserva Legal -780.000 400.000 -380.000

     (-) RATES -390.000 0 -390.000

     (-) Reserva de Capitalização -1.560.000 0 -1.560.000

     (-) Reserva de Investimento e Desenvol. -1.000.000 0 -1.000.000
SOBRAS A DISPOISÇÃO DA AGO 4.070.000 0 4.070.000

2014



DESTINAÇÕES LEGAIS/ESTATUTÁRIAS 

Contas
Ato Cooperativo Ato Não Coop. TOTAL

(=) SOBRA E LUCRO LÍQUIDO -3.000.000 2.000.000 -1.000.000

(+/-) RESULTADO ABRANGENTE 1.800.000 600.000 2.400.000

     Realização Ajuste de Aval. Patrimonial 1.350.000 450.000 1.800.000

     Reversão do RATES 450.000 150.000 600.000

(=) SALDO A DESTINAR -1.200.000 2.600.000 1.400.000

     (-) Reserva Legal 1.200.000 0 1.200.000

     (-) RATES 0 -2.600.000 -2.600.000
SOBRAS A DISPOISÇÃO DA AGO 0 0 0

2014
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