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APRESENTAÇÃO
Além de um breve histórico, este trabalho é composto de três partes

principais. Na primeira, são enumerados os 11 Capítulos que compõem o texto.
Na segunda, é apresentado um índice sistemático do conjunto dos artigos, com
resumo sintético de cada um. Na terceira, são oferecidos, em linguagem acessível,
inúmeros comentários sobre o conteúdo de cada um dos artigos, explicando o
objetivo do legislador ao estabelecer cada uma das novas regras.

O texto da Lei, que resultou da conversão da Medida Provisória nº 627/
2013, é extenso e complexo, estando distribuído ao longo dos 11 capítulos e 119
artigos. Basicamente, dois temas ocupam a maior parte dos dispositivos: a extinção
do RTT – Regime Tributário de Transição e a Tributação em Bases Universais.
Porém, por ocasião da sua passagem pelo Congresso Nacional, os parlamentares
acrescentaram outros temas que, posteriormente, ficaram conhecidos como
“penduricalhos”. Esses acréscimos, na sua grande maioria, ou não foram incluídos
na versão final, ou foram vetados pela Presidente da República.

Esta não é uma obra de natureza doutrinária. A principal intenção é aclarar
os conceitos e esmiuçar o sentido de cada dispositivo, de modo a permitir que o
leitor obtenha, ao final, uma visão geral do conteúdo do diploma legal, inclusive
dando condições de a empresa optar, se quiser, pela aplicação das regras já em
2014, ou deixa-las para 2015. Sobre esta opção, esclareça-se que a manifestação
do contribuinte, pela opção para 2014, deverá ser efetuada na DCTF referente ao
mês de maio de 2014, que será apresentada em julho de 2014 (veja ALERTA).

Paralelamente à edição impressa, este livro também tem uma edição
eletrônica, que estará disponibilizada no site da CPA e pode ser consultada a
qualquer momento e por qualquer dispositivo, por todos os assinantes do sistema
de assinaturas.

A versão eletrônica tem uma grande vantagem em relação à sua similar
impressa, pois pode ser atualizada a qualquer momento. Como se pode perceber,
ao longo do texto da Lei, a Receita Federal do Brasil deverá expedir muitos atos
regulamentadores, atos esses que serão incluídos na versão eletrônica
imediatamente após a sua publicação no Diário Oficial. Além disso, destaque-se
que, nessa versão eletrônica, será possível linkar a legislação citada com os textos
legais respectivos.

Espero que este trabalho tenha, para os leitores, a utilidade imaginada.

O autor.

(julho de 2014)
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ALERTA SOBRE A OPÇÃO PARA 2014
Embora, como regra geral, a Lei somente entre em vigor no dia 1º de

janeiro de 2015 (art. 119), a pessoa jurídica poderá optar pela aplicação da maioria
dos seus dispositivos já a partir de 1º de janeiro de 2014. Se exercida, esta opção
abrangerá os seguintes dispositivos da Lei nº 12.973/2014: art. 1º (tributos tratados
na Lei), 2º (21 alterações no texto do Decreto-Lei nº 1.598/1977); e os arts. 4º ao
70 (dispositivos gerais da Lei). Também, como determina o art. 96, será possível a
opção em relação aos arts. 76 a 92 (Tributação em Bases Universais).

Segundo a Instrução Normativa RFB nº 1.469/2014, de 29.05.2014, a
opção, que é irretratável, poderá ser exercida na DCTF (Declaração de Débitos e
Créditos Tributários Federais) referente aos fatos geradores ocorridos no mês de
maio de 2014, que será apresentada à RFB até o dia 21 de junho de 2014.

Eis mais algumas outras regras, que constam da mencionada Instrução
Normativa:

a) No caso de início de atividade ou de surgimento de nova pessoa
jurídica em razão de fusão ou cisão, no ano-calendário de 2014, as
opções deverão ser manifestadas na DCTF referente aos fatos
geradores ocorridos no 1º (primeiro) mês de atividade.

b) As regras gerais da opção não se aplicam na hipótese de o 1º (primeiro)
mês de início de atividade ou de surgimento de nova pessoa jurídica
em razão de fusão ou cisão ocorrer no período de janeiro a abril de
2014, devendo, nesse caso, as opções serem exercidas na DCTF
referente aos fatos geradores ocorridos no mês de maio de 2014.

c) O exercício ou cancelamento da opção não produzirá efeito quando a
entrega da DCTF ocorrer fora do prazo.

Convém mencionar que, na ECF - Escrituração Contábil Fiscal (SPED),
que será apresentada pela primeira vez em julho de 2015, há um campo para que
o contribuinte informe a respeito da opção, ou não, pela aplicação em 2014.

Quanto à conveniência da opção, o contribuinte deve procurar absorver o
máximo de conhecimento sobre as novas regras, pois este é o único caminho que
lhe permitirá, após o cotejo com a situação da empresa, uma escolha consciente
e segura.

ABREVIATURAS UTILIZADAS NESTETRABALHO
CC - Código Civil (Lei nº 10.406/2002)

CF/1988 - Constituição da República Federativa do Brasil/1988

CFC - Conselho Federal de Contabilidade

Cofins - Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social

CPC - Comitê de Pronunciamentos Contábeis

CSLL - Contribuição Social sobre o Lucro Líquido

DL - Decreto-Lei

DL 1598 - Decreto-Lei nº 1.598/1976

IFRS - International Financial Reporting Standard

IN - Instrução Normativa

IRPF - Imposto de Renda da Pessoa Física

IRPJ - Imposto de Renda da Pessoa Jurídica

Lei das  SAs - Lei das Sociedades por Ações (Lei nº 6.404/1976)

MP - Medida Provisória

NLC - Nova Lei Contábil

PIS - Programa de Integração Social

PL - Patrimônio Líquido

RFB - Receita Federal do Brasil

Selic - Sistema de Liquidação e Custódia
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Ainda em relação a essa opção, há um ponto de precisará ser
urgentemente esclarecido pela Receita Federal do Brasil. A questão é a seguinte:
se o contribuinte fizer a opção, deverá obedecer, a partir de 1º de janeiro de 2014,
a todas as regras constantes dos dispositivos legais citados acima. Ocorre que,
dentre estes, existem alguns artigos que alteram a base de cálculo das
contribuições para o PIS e para a Cofins. Ora, segundo o § 6º do art. 195 da
Constituição Federal/1988, as contribuições sociais somente poderão ser exigidas
APÓS DECORRIDOS NOVENTA DIAS DA DATA DA PUBLICAÇÃO DA LEI (princípio
nonagesimal). Se considerarmos que a Medida Provisória nº 627/2013 foi publicada
no DOU do dia 12.11.2013, segue-se que, se a aplicação das novas regras do PIS
e da Cofins, constantes na nova Lei, vier a causar aumento do valor das
contribuições dos meses de janeiro e fevereiro de 2014, esse aumento somente
poderá entrar em vigor a partir do dia 10 de fevereiro de 2014, isto é, 90 dias após
a publicação da Lei. Aliás, a CSLL - Contribuição sobre o Lucro Líquido também se
encontrará nessa situação, nos casos da estimativa do Lucro Real, do Lucro Real
Trimestral e da contribuição devida no Lucro Presumido/Arbitrado, em relação ao
período mencionado.

Sobre essas dúvidas, aguarda-se o pronunciamento oficial da Receita
Federal do Brasil.
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BREVE HISTÓRICO
O início de tudo

Em edição extra, o Diário Oficial da União (DOU) do dia 28 de dezembro
de 2007 publicou o texto integral da Lei nº 11.638/2007, que deu início à
convergência das regras contábeis brasileiras às normas internacionais (também
conhecidas como IFRS - International Financial Reporting Standard). Após a edição
desse diploma legal, seguiram-se vários outros atos legislativos, dentre eles a
Medida Provisória nº 449/2008 (DOU de 04.12.2008), posteriormente convertida
na Lei nº 11.941/2009 (DOU de 28.05.2009), e também um grande número de
atos baixados pelos vários órgãos envolvidos. O Conselho Federal de Contabilidade
(CFC), com base nos inúmeros pronunciamentos expedidos pelo Comitê de
Pronunciamentos Contábeis (CPC), editou dezenas de Resoluções, todas
regulamentando as novas regras.

Assim, a partir de 1º de janeiro de 2008, as empresas brasileiras deveriam
adotar as regras internacionais, começando naquela data pelas grandes (aquelas
que tiveram, no exercício social anterior, ativo superior a R$ 240 milhões ou receita
bruta anual superior a R$ 300 milhões), seguindo-se, em 2010, pelas médias não
enquadradas como grandes  (posteriormente, o CTG 1000/2013 permitiu, em casos
excepcionais, a adoção, pelas médias empresas, somente a partir de 2013), e,
mais recentemente, a partir de 2012, pelas microempresas e empresas de pequeno
porte definidas na Lei Complementar nº 123/2006.

A neutralidade tributária e o surgimento do RTT

Com a adoção dos novos métodos e critérios contábeis, era natural e
compreensível que o resultado apurado pelas empresas, através da DRE -
Demonstração do Resultado do Exercício, fosse diferente daquele previsto nas
leis tributárias. Desta forma, as regras tributárias vigentes em 31.12.2007 deveriam
ser adaptadas às novas normas contábeis, como, aliás, já tinha acontecido nos
anos de 1976 e 1977, quando também ocorreu uma mudança do padrão contábil
em consequência da aprovação da Lei nº 6.404/1976 (Lei das SAs). Na época, a
adaptação foi feita através do Decreto-Lei nº 1.598/1977.

Porém, agora em 2008, esta adaptação não ocorreu com a presteza
anterior, causando turbulência na área tributária, principalmente no aspecto

de comoção nacional, por duas razões: 1ª - ninguém admitia que as empresas
tivessem que manter duas contabilidades (ECD e ECF), somente para
operacionalizar a neutralidade tributária; 2ª - a posição radical da RFB, com base
no Parecer nº 202/2013 da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional - PGFN - sobre
a questão do cálculo dos lucros e dividendos que poderiam ser distribuídos com
isenção do IR e dos juros de capital próprio que poderiam ser remunerados aos
sócios ou acionistas. Naquela ocasião, a RFB expressou o entendimento de que o
lucro que poderia ser distribuído com isenção era o “fiscal”, enquanto que muitos
contribuintes entendiam que deveria ser o “societário”. Não se pode esquecer
que a IN RFB nº 1.397/2013, grande responsável por um considerável tumulto
tributário, não foi revogada até o presente momento (junho de 2014) com exceção
de alguns pontos que tratam da ECF (regulamentada novamente pela IN RFB nº
1.422/2013).

A edição da Medida Provisória nº 627/2013

A pressão foi tão intensa, envolvendo inclusive entidades de classe, que a
Receita Federal teve de recuar, procurando alternativas que resolvessem os
problemas criados pela IN RFB nº 1.397/2013. Depois de algum tempo de intensa
movimentação, veio à luz a Medida Provisória nº 627/2013, assinada pela Presidente
Dilma Rousseff no dia 11 de novembro de 2013 e publicada no Diário Oficial da
União (DOU) do dia seguinte, 12 de novembro de 2013, com vigência inicial de 60
dias, prorrogada por mais 60 dias pelo Ato do Presidente da Mesa do Congresso
Nacional nº 1, de 12.02.2014. Imediatamente, notou-se que a MP já não tratava
somente da extinção do RTT, pois foram adicionados vários artigos a respeito da
Tributação em Bases Universais (Capítulos VII e IX, artigos 75 a 92), um tema que já
estava sendo discutido, há algum tempo, entre o Poder Executivo e os empresários
com investimentos no exterior., mas que não tinha nada a ver com o RTT.

No dia 15 de abril de 2014 a MP, com alguma demora (quase 180 dias), e
com várias alterações, foi aprovada no Congresso Nacional e o seu texto
encaminhado à Presidência da República, para sanção em 15 dias úteis (CF/1988,
art. 66, § 1º). Para ter uma ideia do efeito da passagem da MP no Congresso
Nacional, é interessante notar que o texto original, encaminhado pelo Poder
Executivo, tinha 10 Capítulos e 100 Artigos. Ao ser remetido para a Presidente da
República, para sanção, o texto aprovado pelo Congresso Nacional já contava
com 11 Capítulos e 119 Artigos. Constatou-se, então, que, aos dois temas principais
iniciais (RTT e Tributação em Bases Universais), foram acrescidos inúmeros outros,
resultantes do lobby dos parlamentares (aeródromos, planos de saúde, dispensa
de honorários advocatícios, Refis da Crise, etc.), muitos deles vetados pela
Presidente da República. Note-se que, para apreciar os vetos, o Congresso Nacional,
conforme determina o art. 66 § 4º da CF/1988, terá que realizar, dentro de trinta
dias do recebimento, uma sessão conjunta (Câmara dos Deputados mais o Senado
Federal), só podendo haver rejeição pelo voto da maioria absoluta dos Deputados
e Senadores.
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arrecadatório, pois, em princípio, não se sabia se, em consequência da aplicação
das novas normas, haveria um acréscimo ou um decréscimo da receita tributária.
Na dúvida - e por clara pressão do Poder Executivo - optou-se por criar a chamada
“neutralidade tributária”, isto é, um conjunto de regras pelo qual a aplicação da
nova lei seria totalmente “neutra” em relação à arrecadação tributária. Em outras
palavras: com a referida adoção, o Tesouro Nacional não arrecadaria nenhum
centavo a mais - nem a menos. Para viabilizar a operacionalização da desejada
neutralidade, a Lei nº 11.941/2009 criou o RTT - Regime Tributário de Transição,
iniciativa legal saudada, à época, como bastante original, consagrando o já famoso
“jeitinho brasileiro” de resolver rapidamente  as coisas complicadas. Como
consequência do RTT, surgiu o FCont, um controle das operações sujeitas ao RTT
que, após o seu preenchimento, desaguaria no Lalur, através do mecanismo de
adições e exclusões.

O surgimento de problemas com a adoção do RTT

Como era previsível, a iniciativa acabou não dando totalmente certo, pois
o RTT, que deveria ter vigência somente até quando fosse aprovada, no Congresso
Nacional, uma lei que fizesse a adaptação das regras tributárias às novas normas
contábeis, acabou permanecendo por mais tempo. Embora a previsão inicial da
durabilidade do RTT fosse de apenas dois anos (2008 e 2009), período no qual a
sua adoção era facultativa, a solução paliativa acabou tendo uma longa vigência
de seis anos (2008 até 2013), ou até 2014, dependendo da opção da empresa
(arts. 75 e 96 desta Lei).

Diante dos percalços encontrados, no final de 2012 o Poder Executivo fez
a sua primeira tentativa de mudar o quadro já um tanto caótico, quando deu à luz
uma minuta (na verdade, um rascunho) do que seria uma possível Medida
Provisória, que extinguiria o malsinado RTT. Embora aquele longo texto
(aproximadamente 60 páginas) tivesse o mérito de tratar exclusivamente da
extinção do RTT, tendo sido divulgado intensamente pelas redes sociais, a iniciativa
não vingou e a extinção do RTT foi novamente postergada.

A polêmica criada pela Instrução Normativa RFB nº 1.397/2013

Em 16 de setembro de 2013, ainda em plena vigência do RTT, a Receita
Federal do Brasil editou a Instrução Normativa nº 1.397/2013, com dois objetivos
principais: 1º) instituir a ECF - Escrituração Contábil Fiscal; e 2º) deixar clara a sua
posição em relação à neutralidade tributária, principalmente no que se referia a
dois aspectos principais (distribuição de lucros isentos do IR e cálculo dos juros
sobre o capital próprio), que já estavam criando inúmeras dificuldades de
interpretação e aplicação, tanto na área administrativa, como na área judiciária.
Para surpresa da Receita Federal do Brasil, a indigitada IN RFB nº 1.397/2013
causou, entre as empresas e os profissionais que atuavam na área, uma espécie

A conversão na Lei nº 12.973/2014

O Diário Oficial da União, em sua edição do dia 14 de maio de 2014,
estampou o texto completo da Lei nº 12.973/2014, resultante da conversão da
Medida Provisória nº 627/2013, contendo vários vetos da Presidente da República.
Todos os artigos da Lei serão comentados neste trabalho.
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ÍNDICE DOS CAPÍTULOS DA LEI Nº12.973/2014
O texto da Lei nº 12.973/2014 é dividido em 11 Capítulos, compostos por

119 artigos, que são os seguintes:

CAPÍTULO I - DO IRPJ E DA CSLL (art. 2º a 51)

CAPÍTULO II - DO PIS/PASEP E DA COFINS (art. 52 a 57)

CAPÍTULO III - DAS DEMAIS DISPOSIÇÕES RELATIVAS À LEGISLAÇÃO
TRIBUTÁRIA (art. 58 a 63)

CAPÍTULO IV - DA ADOÇÃO INICIAL (art. 64 a 70)

CAPÍTULO V - DAS DISPOSIÇÕES ESPECÍFICAS RELATIVAS ÀS INSTITUIÇÕES
FINANCEIRAS E DEMAIS AUTORIZADAS A FUNCIONAR PELO BANCO CENTRAL
DO  BRASIL (art. 71)

CAPÍTULO VI - DAS DISPOSIÇÕES RELATIVAS AO RTT (art. 72 a 74)

CAPÍTULO VII - DA OPÇÃO PELOS EFEITOS EM 2014 (art. 75)

CAPÍTULO VIII - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS SOBRE A TRIBUTAÇÃO EM BASES
UNIVERSAIS (art. 76)

CAPÍTULO IX - DA TRIBUTAÇÃO EM BASES UNIVERSAIS DAS PESSOAS
JURÍDICAS (art. 77 a 92)

CAPÍTULO X - DO PARCELAMENTO ESPECIAL (art. 93)

CAPÍTULO XI - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS (art. 94 a 119)

OBSERVAÇÕES:

Ao longo do texto, a Lei refere-se à necessidade de que a Receita Federal do
Brasil edite vários atos para regulamentar determinadas matérias. Com efeito,
isto ocorre 18 vezes, o que significa que a RFB ainda vai ter de se pronunciar
muito sobre a matéria.

ÍNDICE DOS ARTIGOS DA LEI Nº12.973/2014
(com resumo sintético do conteúdo de cada um)

Art. 1º - Tributos abrangidos

CAPÍTULO I – DO IRPJ e da CSLL (art. 2º a 51)

Art. 2º - Vinte e uma alterações no texto do Decreto-Lei nº 1.598/1977 (7º, 8º, 8-A,
12, 13, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24-A, 24-B, 25, 27, 29, 31, 33, 38-A e 38-B)

- Art. 2º - Art. 7º - Escrituração contábil digital

- Art. 2º - Art. 8º - Escrituração contábil fiscal

- Art. 2º - Art. 8-A - Multas da escrituração contábil fiscal

- Art. 2º - Art. 12 - Alteração do conceito de receita bruta

- Art. 2º - Art. 13 - Custo - Depreciação de bens do arrendamento mercantil

- Art. 2º - Art. 15 - Bens de Pequeno Valor

- Art. 2º - Art. 17 - Receitas e despesas financeiras, inclusive associadas à
aquisição de bens

- Art. 2º - Art. 19 - Lucro da Exploração

- Art. 2º - Art. 20 - Obrigação de avaliar investimento pelo patrimônio líquido

- Art. 2º - Art. 21 - Como proceder à avaliação pelo patrimônio líquido

- Art. 2º - Art. 22 - Ajuste com base no patrimônio líquido da investida

- Art. 2º - Art. 23 - Contrapartidas do ajuste de investimento em sociedades
estrangeiras

- Art. 2º - Art. 24-A - Reflexo do valor justo na equivalência patrimonial - ajuste
positivo

- Art. 2º - Art. 24-B - Reflexo do valor justo na equivalência patrimonial - ajuste
negativo
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Os dispositivos que ainda dependem de regulamentação pela RFB são os
seguintes: ARTIGOS: 2º (8º § 3º, 20 § 7º, 24-A, 24-B, 27, 31), 12, 13, 14, 18, 54 §
único, 55, 58 § 4º, 64, 71 § 2º, 80 § único, 95 § 2º e 97.

- Art. 2º - Art. 25 - Substituição das expressões ágio/deságio por mais/menos-
valia

- Art. 2º - Art. 27 - Atividade imobiliária - Permuta

- Art. 2º - Art. 29 - Atividade imobiliária - Vendas a prazo ou em prestações

- Art. 2º - Art. 31 - Ganhos ou perdas de capital

- Art. 2º - Art. 33 - Ganho ou perda por variação na porcentagem de participação

- Art. 2º - Art. 38-A - Custos associados às transações para obter recursos

- Art. 2º - Art. 38-B - Dispêndios incorridos para emissão de instrumentos de
capital

- Art. 3º - Condomínios - Isenção do IRPF, no caso de recebimento de recursos
financeiros

- Art. 4º - Ajuste a Valor Presente - Elementos do ativo (Seção I)

- Art. 5º - Ajuste a Valor Presente - Elementos do passivo

- Art. 6º - Cinco alterações na Lei nº 9.430/1996 (arts. 2º, 25, 27, 29 e 54)

- Art. 6º - Art. 2º - Pagamento do IRPJ do lucro real por estimativa

- Art. 6º - Art. 25 - Pagamento do IRPJ do lucro presumido

- Art. 6º - Art. 27 - Pagamento do IRPJ do lucro arbitrado

- Art. 6º - Art. 29 - Pagamento da CSLL

- Art. 6º - Art. 54 - Mudança do lucro real para o lucro presumido

- Art. 7° - Custo de empréstimos no presumido/lucro arbitrado - Ganhos de capital-
(Seção II)

- Art. 8º - Presumido e arbitrado - receitas financeiras relativas à variação - AVP

- Art. 9º - Seis alterações na Lei nº 9.249/1995 (9º, 10, 13, 15, 20 e 21)

- Art. 9º - Art. 9º - Juros sobre o capital próprio - contas do patrimônio líquido

- Art. 9º - Art. 10 - Quotas ou ações distribuídas em aumento de capital com lucros

- Art. 9º - Art. 13 - Depreciação de bem de arrendamento mercantil pela
arrendatária

- Art. 9º - Art. 15 - Percentual do presumido para serviços de construção -
concessão

- Art. 9º - Art. 20 - CSLL-BC lucro real - Estimativa mensal/recolhimento trimestral

- Art. 9º - Art. 21 - Incorporação, fusão e cisão - Balanço pela legislação comercial

- Art. 10 - Duas alterações na Lei nº 8.981/1995 (arts. 32 e 51)
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- Art. 10 - Art. 32 - Ganho de capital - AVP e AVJ

- Art. 10 - Art. 51 - Arbitrado - critério de arbitramento pelas compras

- Art. 11 - Despesas pré-operacionais e despesas pré-industriais (Seção III)

- Art. 12 - Variação cambial - Ajuste a Valor presente (Seção IV)

- Art. 13 - Avaliação a valor justo - Ganho (Seção V - Subseção I)

- Art. 14 - Avaliação a valor justo - Perda (Seção V - Subseção II)

- Art. 15 - RFB vai disciplinar os arts. 5º, 13 e 14

- Art. 16 - Ajuste a valor justo-mudança do presumido p/o real (Seção VI,
Subseção I)

- Art. 17 - Ajuste a valor justo-ganho subscrição de ações (Seção VI, Subseção I)

- Art. 18 - Ajuste a valor justo-perda subscrição de ações (Seção VI, Subseção II)

- Art. 19 - RFB vai disciplinar os arts. 17 e 18

- Art. 20 - Incorporação, fusão ou cisão - Mais valia (Seção VII, Subseção I)

- Art. 21 - Incorporação, fusão ou cisão - Menos-valia (Seção VII, Subseção II)

- Art. 22 - Incorporação, fusão ou cisão - Goodwill (Seção VII, Subseção III)

- Art. 23 - Incorporação, fusão ou cisão-Ganho compra vantajosa (S. VII, Subseção
IV)

- Art. 24 - Aplicação do disposto nos arts. 20,21, 22 e 23

- Art. 25 - Definição de partes dependentes, para efeito do disposto nos arts. 19
e 21

- Art.  26 - Incorporação, Fusão ou Cisão-Transferência p/ a sucessora (Seção VII,
Subseção V)

- Art. 27 - Ganho por compra vantajosa (Seção VII, Subseção VIII)

- Art. 28 - Tratamento tributário do goodwill (Seção IX)

- Art. 29 - Contratos de longo prazo - critério (Seção X)

- Art. 30 - Subvenções para investimento (Seção XI)

- Art. 31 - Prêmio na emissão de debêntures (Seção XII)

- Art. 32 - Teste de recuperabilidade - Impairment (Seção XIII)

- Art. 33 - Pagamento baseado em ações (Seção XIV)

- Art. 34 - Pagamento baseado em ações liquidadas por instrumentos patrimoniais

- Art. 35 - Contratos de concessão de serviços públicos (Seção XV)

- Art. 54 - Art. 3º - Alterações nos critérios da tomada de créditos

- Art. 54 - Art. 8º - VETADO o inciso X sobre as Sociedades de Advogados

- Art. 55 - Três alterações na Lei nº 10.833/2003, Cofins não cumulativa (arts. 1º,
3º e 10)

- Art. 55 - Art. 1º - Alterações na base de cálculo

- Art. 55 - Art. 3º - Créditos

- Art. 55 - Art. 10 - Permanência na cumulatividade-VETADO inciso XIII “a” -
Advogados

- Art. 56 - Contrato de concessão de serviços públicos

- Art. 57 - Arrendamento mercantil - arrendadora (Seção I)

CAPÍTULO III - DAS DEMAIS DISPOSIÇÕES RELATIVAS À LEGISLAÇÃO
TRIBUTÁRIA (art. 58 a 63)

- Art. 58 - Modificação ou adoção de métodos e critérios

- Art. 59 - Provisões

- Art. 60 - Reservas de reavaliação

- Art. 61 - Falta de registro, na escrituração, de receitas e despesas

- Art. 62 - Moeda diferente

- Art. 63 - Avaliação a valor justo de investimentos (Seção I)

CAPÍTULO IV - DA ADOÇÃO INICIAL (art. 64 a 70)

- Art. 64 - Adoção inicial - permanência da neutralidade tributária

- Art. 65 - Incorporação, fusão e cisão - registro do ágio

- Art. 66 - Ativo pela Lei 6.404 e métodos e critérios de 31.12.2007 - diferença
positiva

- Art. 67 - Ativo pela Lei 6.404 e métodos e critérios de 31.12.2007 - diferença
negativa

- Art. 68 - RFB vai disciplinar os arts. 60 a 63

- Art. 69 - Concessão de serviços públicos

- Art. 70 - Prejuízos não operacionais - compensação do saldo
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- Art. 36 - Contrato de concessão de serviços públicos - Lucro decorrente da
receita de obras

- Art. 37 - Aquisição de participação societária em estágios (Seção XVI)

- Art. 38 - Aquisição em estágios - Incorporação, fusão ou cisão (Subseção I)

- Art. 39 - Incorporação, fusão ou cisão-Não controlada na qual se detinha
participação

- Art. 40 - Depreciação - exclusão no e-Lalur (Seção XVII)

- Art. 41 - Amortização do intangível (Seção XVIII)

- Art. 42 - Gastos com inovação

- Art. 43 - Prejuízos não operacionais (Seção XIX)

- Art. 44 - Contrato de concessão de serviços públicos - lucro presumido (Seção
XX)

- Art. 45 - Custos estimados de desmontagens (Seção XXI)

- Art. 46 - Arrendamento mercantil - Arrendadora (XXII)

- Art. 47 - Arrendamento mercantil - Arrendatária - Bens intrinsicamente
relacionados

- Art. 48 - Arrendamento mercantil-Financeiras do leasing na arrendatária–
Indedutíveis

- Art. 49 - Contratos não tipificados como arrendamento mercantil

- Art. 50 - CSLL - aplicam-se as regras dos arts. 2º a 7º e 9 a 40, 42 a 47 (Seção
XXIII)

- Art. 51 - CSLL - Exclusão da base de cálculo dos lucros e dividendos

CAPITULO II – DO PIS e da COFINS (art. 52 a 57)

- Art. 52 - PIS/COFINS cumulativos-altera art. 3º da L. nº 9.718/1998 , base de
cálculo

- Art. 53 - Duas alterações na L. nº 10.865/2004 (arts. 15 e 27) - Importação

- Art. 53 - Art. 15 - PIS/Cofins - créditos - AVP

- Art. 53 - Art. 27 - Redução ou restabelecimentos alíquotas do PIS e da Cofins -
AVP

- Art. 54 - Três alterações na Lei nº 10.637/2002, PIS não cumulativo (arts. 1º, 3º
e 8º)

- Art. 54 - Art. 1º - Alterações na base de cálculo

CAPÍTULO V -  DISPOSIÇÕES ESPECÍF ICAS RELATIVAS ÀS
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS E DEMAIS AUTORIZADAS A FUNCIONAR
PELO BANCO CENTRAL DO BRASIL (art. 71)

- Art. 71 - Escrituração das instituições financeiras

CAPÍTULO VI - DISPOSIÇÕES RELATIVAS AO RTT - DISPOSIÇÕES
RELATIVAS AO REGIME DE TRIBUTAÇÃO TRANSITÓRIO (art. 72 a 74)

- Art. 72 - Lucros ou dividendos apurados entre 2008 e 2013 - não incidência

- Art. 73 - Juros sobre o capital próprio de 2008 a 2014 - calcular pelo PL da Lei
6.404

- Art. 74 - Avaliar investimento coligada/controlada, entre 2008 e 2014, pela Lei
nº 6.404

CAPÍTULO VII - DA OPÇÃO PELOS EFEITOS EM 2014 (art. 75)

- Art. 75 - Opção para que os efeitos dos arts. 1º e 2º e 4º a 70 ocorram em 2014.

CAPÍTULO VIII - DISPOSIÇÕES GERAIS SOBRE A TRIBUTAÇÃO EM
BASES UNIVERSAIS (art. 76)

- Art. 76  - Controladora no Brasil registrará resultado contábil dos lucros/prejuízos
no exterior

CAPÍTULO IX - DA TRIBUTAÇÃO EM BASES UNIVERSAIS DAS PESSOAS
JURÍDICAS (art. 77 a 92)

- Art. 77 - Tributação no ano-calendário em que foram apurados (Seção I)

- Art. 78 - Consolidação dos resultados

- Art. 79 - Quando não houver consolidação dos resultados

- Art. 80 - Aplicação, também, à coligada equiparada

- Art. 81 - Investimento em coligadas (Seção II)

- Art. 82 - Descumprimento, pela coligada, de determinadas condições

- Art. 83 - Coligada equiparada à controladora (Seção III)

- Art. 84 - Definições para fins de aplicação das novas regras (Seção IV)

- Art. 85 - Deduções permitidas para apuração do IR (Seção V)
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- Art. 86 - Deduções - Preços de transferência

- Art. 87 - Dedução do IR pago no exterior

- Art. 88 - Dedução do IR pago no exterior, permitida à coligada no Brasil

- Art. 89 - Dedução do IR retido na fonte, de rendimentos recebidos de filial ou
sucursal

- Art. 90 - Pagamento do IRPJ /CSLL, na proporção dos lucros distribuídos (Seção
VI)

- Art. 91 - Opção pelo pagamento - Condição

- Art. 92 - Resultado obtido por filial ou sucursal

CAPÍTULO X - DO PARCELAMENTO ESPECIAL (art. 93)

Art. 93 - Parcelamento especial - Condições e prazo para solicitar

CAPÍTULO XI - DISPOSIÇÕES FINAIS (art. 94 a 119)

- Art. 94 - PF e PJ deverão manter documentação hábil e idônea

- Art. 95 - Apuração de lucros segundo as normas do país do domicílio

- Art. 96 - A PJ pode optar pelas disposições dos arts. 76 a 92 para 2014

- Art. 97 - Beneficiário do exterior - Isenção - Rendimentos de fundos de
investimento

- Art. 98 - Aeródromos - VETADO

- Art. 99 - Não aplicação do prazo previsto no § 4º do art. 1º da Lei nº 9.532/1997

- Art. 100 - Duas alterações na Lei nº 9.532/1997 (arts. 64 e 64-A)

- Art. 100 - Art. 64 - Arrolamento de bens

- Art. 100 - Art. 64-A - Arrolamento de bens

- Art. 101 - Planos de Saúde - VETADO

- Art. 102 - Crédito Presumido do IPI

- Art. 103 - PIS/Cofins de fabricantes de veículos do Centro-Oeste

- Art. 104 - CSLL - Compensação - Alíquota de 15% para as instituições financeiras

- Art. 105 - AFRMM - Aproveitamento de crédito - VETADO

- Art. 106 - Ganhos auferidos por residente no exterior-Fundos de investimento

- Art. 107 - Dispensa de honorários advocatícios da sucumbência - VETADO

COMENTÁRIOS SOBRE CADA UM DOSARTIGOS
Art. 1º - Tributos abrangidos

O art. 1º da Lei esclarece quais são os tributos incluídos ao longo do
texto. Na discriminação, são quatro tributos, todos eles federais, a saber: IRPJ -
Imposto de Renda da Pessoa Jurídica; CSLL - Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido; PIS - Contribuição para o PIS/PASEP; e COFINS - Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social.

Interessante notar que, embora não declare neste artigo, o texto legal
inclui também dois outros tributos: o IRPF - Imposto de Renda da Pessoa Física e
o IPI - Imposto sobre Produtos Industrializados. No primeiro caso, IRPF, o art. 3º da
Lei concede uma isenção do IRPF, até determinado limite, aos contribuintes
condôminos que estiverem na situação ali mencionada. Já o art. 102, que trata do
IPI, prorroga o prazo, até 31 de dezembro de 2020, da possibilidade de se tomar o
crédito presumido previsto no § 3º da Lei nº 9.826/1999 (produção de veículos na
ZFM - Zona Franca de Manaus).

CAPÍTULO I – DO IRPJ e da CSLL (art. 2º a 51)

Art. 2º - Vinte e uma alterações no texto do Decreto-Lei nº 1.598/1977 (7º, 8º, 8-A,
12, 13, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24-A, 24-B, 25, 27, 29, 31, 33, 38-A e 38-B)

O art. 2º da Lei, o mais longo de todos, introduz inúmeras alterações ao
texto do Decreto-Lei nº 1.598/1977. Este Decreto-Lei, quando foi editado em 1977,
tratou especificamente do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica e, mais
especificamente ainda, das empresas submetidas ao regime de tributação pelo
Lucro Real. O Decreto-Lei nº 1.598/1977 teve, à época, o mesmo objetivo desta
Lei: adaptar as regras tributárias às novas normas contábeis.

Art. 2º - art. 7º (DL 1598) - Escrituração contábil digital

Uma das alterações inseridas pelo artigo 2º da Lei atingiu o artigo 7º do
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- Art. 108 - Parcelamento de débitos vencidos até 30.06.2013 (Refis da Crise) -
VETADO

- Art. 109 - Inativas desde 2009 ou em condições especiais-não há limite
compensação

- Art. 110 - Art. 43 da Lei nº 12.431/2011 - Precatório federal - Utilização

- Art. 111 - Operações de crédito rural - VETADO

- Art. 112  - Operações de crédito rural - VETADO

- Art. 113 - Duas alterações na Lei nº 11.051/2004 (arts. 30-A e 30-B)

- Art. 113 - Art. 30-A - PIS/Cofins - Cooperativas de radio táxi e culturais

- Art. 113 - Art. 30-B - PIS/Cofins - Remissão de créditos tributários do art. 30-A

- Art. 114 - Isenção de produtos da ZFM - VETADO

- Art. 115 - Parcelamento especial dos débitos da CC da Criação do Cavalo Nacional

- Art. 116 - RFB deverá regulamentar a aplicação desta Lei

- Art. 117 - Dez revogações

- Art. 118 - Revogação do art. 55 da Lei nº 10.637/2002 - Crédito - Mercosul

- Art. 119 - Vigência a partir de 1º.01.2015, com algumas exceções

referido DL, que tratou especificamente da obrigatoriedade, por parte do
contribuinte, de escrituração elaborada com observância das leis comerciais e
fiscais. A grande novidade é que a escrituração prevista neste artigo 7º deverá ser
entregue à Receita Federal do Brasil em meio digital. Isto quer dizer que o
procedimento passa a ser parte integrante do SPED - Sistema Público de
Escrituração Digital.

Anteriormente, as empresas do lucro real já estavam obrigadas à remessa,
para o SPED, da sua escrituração contábil, através da ECD - Escrituração Contábil
Digital. Como corolário dessa nova exigência, foi publicada no portal do Sped, na
internet, a Nota Técnica nº 002/2013, de 20 de dezembro de 2013, que altera o
Manual de Orientação do Leiaute do Sped Contábil (ECD). Nessa nova versão,
outras pessoas jurídicas também passaram a ser obrigadas à entrega.

As alterações promovidas decorrem da publicação da Instrução Normativa
RFB nº 1.420, de 19 de dezembro de 2013, que consolidou todas as Instruções
Normativas anteriores relativas à ECD e, além de confirmar a obrigatoriedade para
as empresas do lucro real, ampliou essa obrigação para as pessoas jurídicas
tributadas pelo lucro presumido que distribuírem, a título lucros, sem incidência
do Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) e sem inclusão na declaração anual
de ajuste, parcela dos lucros ou dividendos superior ao valor da base de cálculo
do imposto, diminuída de todos os impostos e contribuições. Também ficaram
obrigadas à ECD as entidades imunes e isentas. As novas regras - inclusive para
as pessoas jurídicas ao lucro presumido e para as entidades imunes e isentas -
aplicam-se a partir de 1º de janeiro de 2014.

Art. 2º - art. 8º (DL 1598) - Escrituração contábil fiscal

Uma novidade trazida por esta Lei é que, além da obrigatoriedade atual,
que prevê a necessidade da demonstração do lucro real, que é base de cálculo
do IRPJ, o contribuinte terá que apresentar também a demonstração da
apuração do valor do próprio imposto sobre a renda. No sistema atual, parte-
se do lucro líquido (contábil), procedem-se às adições, exclusões e
compensações previstas legalmente e chega-se ao lucro real (tributável). O
que este novo dispositivo obriga é que o próprio contribuinte acresça as
informações a respeito da apuração do imposto sobre a renda, multiplicando a
base de cálculo pela alíquota vigente e, se for o caso, determinando o adicional.
Tal obrigatoriedade alcança, também, o valor da CSLL - Contribuição Social
sobre o Lucro Líquido, por força do disposto no art. 48 da Lei.

Outra determinação que decorre do art. 2º, nesta alteração do artigo 8º, é
que, quando completar a ocorrência de cada fato gerador do imposto, o contribuinte
terá necessariamente que fazer a elaboração dessa determinação de forma integrada
às escriturações comercial e fiscal. Assim, neste aspecto, a lei está estabelecendo
uma inovação, ao exigir a integração entre a escrituração comercial e a escrituração
fiscal.

Além disso, os registros dos ajustes do lucro líquido (ajustes que vão
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alterar o lucro líquido para se chegar à base de cálculo do lucro real tributável)
serão feitos com identificação de contas analíticas do plano de contas e indicação
discriminada por lançamento correspondente na escrituração comercial, quando
presentes. É oportuno lembrar que esta conta analítica, a que se refere o dispositivo,
é aquela que registra em último nível os lançamentos contábeis.

Há outra novidade decorrente da nova redação do artigo 8º do DL, que é
a obrigatoriedade da discriminação das deduções legais do imposto de renda.
Assim, as deduções legais previstas para que se reduza o Imposto de Renda
também terão que ser informadas aqui.

Finalmente, ressalte-se que o contribuinte deverá fornecer,
obrigatoriamente, as demais informações econômico-fiscais da pessoa jurídica.

Para regulamentar este artigo, a RFB expediu a IN RFB nº 1.422/2013,
que criou a ECF - Escrituração Contábil Fiscal.

Todas essas alterações, segundo o parágrafo 3º do artigo 8º, em sua
nova redação, já foram disciplinadas pelo Ato que foi publicado no DOU de
23.12.2013, o Ato Declaratório Executivo COFIS nº 98, de 20 de dezembro de
2013, que aprova o Manual de Orientação do Leiaute da Escrituração Contábil
Fiscal (ECF). Referido manual contém informações sobre a importação do arquivo,
regras de validação aplicáveis aos campos e registros, tabelas de códigos internas
utilizadas e regras de retificação da ECF e está disponível para download no site
da RFB, no endereço www.receita.fazenda.gov.br/sistemas/ecf/legislacao.htm

O art. 5º da aludida IN estabelece que as pessoas jurídicas, obrigadas à
apresentação da ECF, ficam dispensadas, em relação aos fatos ocorridos a partir
de 1º de janeiro de 2014, da escrituração do Lalur e da entrega da DIPJ.

Art. 2º - Art. 8-A (DL 1598) - Multas da escrituração contábil fiscal

Este é um artigo novo e foi introduzido no texto do Decreto-Lei pelo artigo
2º desta Lei. O artigo 8°-A trata especificamente das multas em relação à falta de
entrega ou ao atraso na entrega da escrituração em meio digital

No início do art. 8°-A está dito que o contribuinte que deixar de apresentar
a escrituração em meio digital nos prazos fixados pela Receita Federal, ou que a
apresentar com inexatidões, incorreções ou omissões, ficará sujeito às seguintes
multas:

I - equivalente a 0,25% (vinte e cinco centésimos por cento), por mês-
calendário ou fração, do lucro líquido antes do Imposto de Renda da
Pessoa Jurídica e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, no
período a que se refere a apuração, limitada a 10% (dez por cento)
relativamente às pessoas jurídicas que deixarem de apresentar ou
apresentarem em atraso o livro; e

II - 3% (três por cento), não inferior a R$ 100,00 (cem reais), do valor
omitido, inexato ou incorreto.

Art. 2º - Art. 12 (DL 1598) - Alteração do conceito de receita bruta

A Lei alterou a redação do art. 12 do Decreto Lei nº 1598/1977, que
estabelece o conceito de receita bruta. Este novo conceito ficou assim:

A receita bruta compreende:

1° - O produto da venda de bens nas operações de conta própria.

2° - O preço da prestação de serviços em geral.

3° - O resultado auferido nas operações de conta alheia.

4° - As receitas da atividade ou objeto principal da pessoa jurídica, não
compreendidas nas hipóteses anteriores.

A grande novidade da nova definição da receita bruta está no item 4 acima,
quando diz que a receita bruta compreende as “receitas da atividade ou objeto
principal da pessoa jurídica, que não estiverem compreendidas nas hipóteses
anteriores”.

Esta definição introduzida pela Lei procura dotar o dispositivo de um
alcance mais amplo em relação à receita bruta. Fala-se que um dos objetivos
dessa alteração foi atingir as instituições financeiras, porque elas têm determinados
tipos de receitas que não se encaixam como produto de venda de bens, nem
como prestação de serviços e, muito menos, como resultado de conta alheia.

Como exemplo das situações acima, em relação às instituições financeiras,
temos a venda de talões de cheques ou a cobrança pela emissão de extratos.
Enfim, há determinados tipos de atividade e outras receitas, que acabam não
encontrando um enquadramento preciso nos três itens anteriores. Então, o
legislador preferiu incluir essa inovação, que são as receitas da atividade ou objeto
principal da pessoa jurídica, quando não estiverem compreendidas nas três
hipóteses anteriores. A receita da locação de bens imóveis e móveis, sem nenhuma
prestação de serviços, é também uma das situações englobadas.

O § 1° dessa nova redação do artigo 12 diz que a receita líquida será a
receita bruta (tal como discriminada nos quatro itens anteriores), mas diminuída
das devoluções e das vendas canceladas, dos descontos concedidos
incondicionalmente e dos tributos sobre elas incidentes e também dos valores
decorrentes do ajuste ao valor presente de que trata o artigo 183 da Lei nº 6.404/
1976.

Outra novidade está no inciso 4°, em que a lei reconhece o AVP (Ajuste ao
Valor Presente) e manda inclui-lo na receita, consagrando, assim, o princípio da
“neutralidade tributária”, princípio esse que será repetido inúmeras vezes ao longo
de todo o texto desta Lei.

O § 4° do art. 12 diz que nessa receita bruta não se incluem os tributos
não cumulativos cobrados destacadamente do comprador, como é o caso, por
exemplo, do IPI.
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§ 1º A multa de que trata o inciso I do caput será limitada em:

I - R$ 100.000,00 (cem mil reais) para as pessoas jurídicas que, no ano-
calendário anterior, tiverem auferido receita bruta total igual ou inferior
a R$ 3.600.000,00 (três milhões e seiscentos mil reais);

II - R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais) para as pessoas jurídicas
que não se enquadrarem na hipótese de que trata o inciso I.

§ 2º A multa de que trata o inciso I do caput será reduzida:

I - em 90% (noventa por cento), quando o livro for apresentado em até
30 (trinta) dias após o prazo;

II - em 75% (setenta e cinco por cento), quando o livro for apresentado
em até 60 (sessenta) dias após o prazo;

III - à metade, quando o livro for apresentado depois do prazo, mas antes
de qualquer procedimento de ofício; e

IV - em 25% (vinte e cinco por cento), se houver a apresentação do livro
no prazo fixado em intimação.

§ 3º A multa de que trata o inciso II do caput:

I - não será devida se o sujeito passivo corrigir as inexatidões,
incorreções ou omissões, antes de iniciado qualquer procedimento
de ofício; e

II - será reduzida em 50% (cinquenta por cento), se forem corrigidas as
inexatidões, incorreções ou omissões, no prazo fixado em intimação.

§ 4º Quando não houver lucro líquido, antes do Imposto de Renda e da
Contribuição Social, no período de apuração a que se refere a
escrituração deverá ser utilizado o lucro líquido, antes do Imposto de
Renda e da Contribuição Social, do último período de apuração
informado, atualizado pela taxa Selic, até o termo final de
encerramento do período a que se refere a escrituração.

§ 5º Sem prejuízo das penalidades previstas neste artigo, aplica-se o
disposto no art. 47 da Lei nº 8.981/1995 (arbitramento do lucro), à
pessoa jurídica que não escriturar o e-Lalur de acordo com as
disposições da legislação tributária.

Em relação às multas acima discriminadas há um impasse, que precisa
ser resolvido pela Receita Federal do Brasil. O problema deve-se ao seguinte fato:
com base no art. 8º do DL 1.598/1977 (vide dispositivo anterior), a RFB instituiu a
ECF - Escrituração Contábil Fiscal, através da Instrução Normativa RFB nº 1.422/
2013. No art. 6º daquela IN são fixadas as multas para as hipóteses de atraso ou
falta de entrega da escrituração contábil fiscal (ECF). Aquelas multas são de valores
completamente diferentes daqueles acima relacionados, pois a IN baseou-se, para
fixar o valor das multas, no art. 57 da Medida Provisória nº 2.158-35/2001.

O § 5°, no final na nova redação, diz que na receita bruta devem ser
incluídos os tributos sobre ela incidentes (ICMS, por exemplo) e os valores
decorrentes de ajuste ao valor presente, de acordo com esta nova definição (outra
vez, aqui, em relação ao AVP, dá-se a aplicação do princípio da “neutralidade
tributária”).

Um aspecto importante deve ser ressaltado: houve uma padronização
na utilização desse novo conceito de receita bruta a partir da vigência da Lei (em
2015 ou, por opção, em 2014), pois o uso será aplicado a todos os tributos federais
envolvidos (IRPJ, CSLL, PIS e COFINS).

Art. 2º - Art. 13 (DL 1598) - Custo - Depreciação de bens do arrendamento mercantil

A empresa que contrata arrendamento mercantil financeiro, na qualidade
de arrendatária,  passou a fazer a depreciação, porque a nova lei contábil exige a
classificação do valor do bem no ativo não circulante. Porém, a lei tributária, ainda
em vigor, permite que a empresa lance na apuração dos tributos o valor da
contraprestação do leasing, que for pago para a arrendadora. Esta dualidade de
tratamento causou a necessidade da introdução deste § 3°, para dizer que a
depreciação (e é uma regra que vale também para a amortização e exaustão), se
for relativa a um bem objeto de arrendamento mercantil financeiro, não será
considerada como despesa ou custo da pessoa jurídica arrendatária.

Lembre-se que o § 4º, que é novo e foi introduzido agora, diz que, no
caso do § 3°, a pessoa jurídica deverá proceder ao ajuste do lucro líquido, para
fins de apuração do lucro real (tributável) no período de apuração em que o encargo
de depreciação ou amortização foi apropriado para o custo de produção.

Resumindo: a empresa arrendatária lança o valor do bem no ativo
imobilizado e faz a sua depreciação. Para a contabilidade, tudo bem, pois o
procedimento está de acordo com as normas internacionais. Mas, para a lei
tributária, o que a empresa deve lançar é o valor do pagamento da contraprestação
do arrendamento mercantil (do pagamento mensal).

Assim, a empresa registra na contabilidade a depreciação e a exclui do
lucro líquido, para inserir a despesa da contraprestação do leasing. A lei societária,
que estabelece as regras contábeis, estará sendo obedecida, porque tem a
depreciação lançada, enquanto que a regra fiscal também estará sendo obedecida,
porque, no e-Lalur, fez-se o competente ajuste, expurgando o valor da depreciação
e, ao mesmo tempo, inserindo o valor da contraprestação do leasing.

Este procedimento já estava previsto no FCONT, controle esse que deixará
de existir na medida em que houver a extinção do RTT - Regime Tributário de
Transição.

Art. 2º - Art. 15 (DL 1598) - Bens de Pequeno Valor

Uma importante alteração efetuada pelo art. 2° desta Lei no texto do DL
1598 está no art. 15. Este dispositivo declara que o custo de aquisição de bens do
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ativo não circulante imobilizado e intangível não poderá ser deduzido como despesa
operacional, salvo se o bem adquirido tiver valor unitário não superior a R$ 1.200,00
(mil e duzentos reais) ou prazo de vida útil não superior a um ano.

Então, nesta nova redação, o valor é de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais)
para cada bem. A alteração está exatamente no valor, porque o valor anterior é de
R$ 326,61 (trezentos e vinte e seis reais e sessenta e um centavos).

Lembre-se que este novo limite (R$ 1.200,00) somente estará em vigor a
partir de 1º de janeiro de 2014, para quem fizer a opção do art. 75, ou a partir de 1º
de janeiro de 2015, para quem não fizer a citada opção.

Esta alteração não está diretamente ligada à problemática do RTT - Regime
Tributário de Transição, mas, na nova redação do artigo, percebe-se que a redação
anterior citava apenas os bens do ativo imobilizado. Agora, o texto novo refere-se
ao ativo não circulante imobilizado e, também, ao intangível, acompanhando a
nomenclatura das normas internacionais.

Dessa forma, podemos entender que esse dispositivo está trazendo uma
grande vantagem para a empresa, no sentido de que não seja obrigada a imobilizar
e controlar valores de pequena monta. Então, o contribuinte pode, no momento
da aquisição, escolher entre imobilizar aquele bem ou senão lançá-lo como despesa
operacional, desde que unitariamente não ultrapasse o valor de R$ 1.200,00 (mil e
duzentos reais).

Porém, repita-se que essa nova regra só será aplicada a partir de 1° de
janeiro de 2015, ou, excepcionalmente, para aqueles contribuintes que fizerem a
opção, a partir de 1° de janeiro de 2014.

Convém lembrar que essa possibilidade de dedutibilidade de bens de
pequeno valor já existe há muito tempo, desde 1977. E os valores foram pouco a
pouco se transformando até ficarem em R$ 326,61 (trezentos e vinte e seis reais
e sessenta e um centavos), agora atualizados para R$ 1.200,00 (mil e duzentos
reais).

Mas, esta questão envolve uma série de regras que devem ser obedecidas,
como, por exemplo, aquela que determina que, para que um bem de pequeno
valor possa ser lançado como despesa (mesmo que tenha todas as características
de um bem do ativo imobilizado) é necessário que tenha uma utilidade individual
para a empresa. Não se pode, por exemplo, lidar com bens de valores menores
do que o limite legal, mas que tenham, para a empresa, uma utilidade em conjunto.
Exemplo, num auditório que tenha 30 cadeiras, cada cadeira pode custar menos
de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), mas não podem ser tratadas como despesa,
porque a utilidade daquelas cadeiras é em conjunto e não individualmente.

Temos esta situação também no caso das empresas que trabalham com
engradados de bebidas. O valor de cada um desses engradados pode não superar,
individualmente, os R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), porém, a necessidade da
utilização em conjunto é que não permite que cada um deles seja lançado como

Lucro da exploração é a figura tributária relativa ao resultado apurado por
uma pessoa jurídica beneficiária de um incentivo fiscal, resultado esse que se
refira exclusivamente à apuração da atividade principal, isto é, aquela atividade
que o legislador houve por bem incentivar.

Existem incentivos fiscais calculados e concedidos com base no resultado
da pessoa jurídica nas áreas regionais (Norte e Nordeste do País), na área de
turismo, na área de informática, etc. Enfim, são vários os incentivos fiscais que
beneficiam as empresas que se dedicam a essa atividade ou a uma atividade em
determinadas regiões. Porém, o incentivo fiscal, segundo a lei que o instituiu,
deve alcançar tão somente o lucro da exploração daquela atividade especifica e
não o lucro obtido pela pessoa jurídica em relação a outras atividades que não
estejam ligadas às áreas incentivadas.

Um exemplo pode identificar bem a situação: imagine uma empresa que
tem um projeto na área de turismo (construção de um hotel em determinada
região do País), projeto esse que é beneficiário do incentivo fiscal em relação ao
Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (de isenção ou de redução). Porém, a empresa
que se dedica àquela atividade de turismo certamente terá outras receitas, como,
por exemplo, resultados financeiros, isto é, mais receitas financeiras do que
despesas financeiras, e também receitas advindas de atividades não operacionais
(vendas de bens no ativo imobilizado, por exemplo).

Os resultados obtidos, tanto das receitas financeiras, como das receitas
não operacionais, evidentemente não são lucros da “exploração da atividade
incentivada”. Em virtude de se originarem de outras atividades, que não aquelas
beneficiadas por este determinado incentivo, entende-se que o lucro da exploração
(essa expressão se refere ao “lucro da exploração da atividade incentivada”) é
somente o lucro dessas atividades, pois comporá a base de cálculo do incentivo
fiscal.

A figura do lucro da exploração já existe há muito tempo, pois já estava
prevista no art. 19 do DL 1598 desde 1977. Agora, em função das normas
internacionais de contabilidade, que o Brasil adotou a partir de 1º de janeiro de
2008, foram necessárias algumas adaptações ao texto então vigente, para que
sejam acolhidas essas modificações trazidas especificamente por essas normas.

Basicamente, temos duas grandes alterações:

Primeira: está dito no novo texto que será excluído do cálculo do lucro da
exploração o valor das subvenções para investimento, mediante redução ou isenção
de impostos concedidos à implantação e expansão de empreendimentos
econômicos e também as doações feitas pelo poder público. Pelas novas normas
internacionais, essas subvenções e doações devem ser registradas como receita
(antes, eram registradas diretamente no Patrimônio Líquido, sem transitar pelas
contas de resultado). Assim, essas receitas devem ser excluídas, para efeito de
apuração do lucro da exploração.
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despesa, mas sim como imobilizado. Esta é, também, a mesma situação dos
gastos de construção civil, dos  botijões de gás e dos vasilhames.

Outra regra importante é a seguinte: quando o contribuinte se depara
com uma situação dessas, isto é, quando adquire um bem cujo valor não supere
os R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), terá que se decidir naquele momento se vai
lançar como despesa ou como imobilizado. O que não pode é, por exemplo,
pretender lançar no imobilizado e, posteriormente, baixá-lo como despesa. Ou
lançar como despesa e, posteriormente, querer registrar como ativo imobilizado.

A decisão sobre a dedutibilidade ou não, imobilização ou não, deve se dar
exatamente na data da aquisição do bem. E essa decisão de imobilizar ou não
será sempre definitiva e irretratável, sendo que o bem terá o tratamento que lhe
for atribuído pela empresa no exato momento da aquisição.

Art. 2º - Art. 17 (DL 1598) - Receitas e despesas financeiras, inclusive associadas
à aquisição de bens

Dentre as várias mudanças introduzidas pela Lei no texto do DL 1598
estão aquelas do art. 17, que trata especificamente das receitas e despesas
financeiras incorridas pelas empresas do lucro real.

O objetivo legal é adaptar este dispositivo (art. 17) à nova lei contábil.
Mas, basicamente, é repetida a condição de que a receita ou a despesa financeira
será tributada ou dedutível através do critério pro rata temporis, isto é, do rateio
através do tempo.

Uma alteração significativa está na letra “b” deste art. 17, que aborda
especificamente os  juros e outros encargos, quando associados a empréstimos
contraídos pelo contribuinte para financiar a aquisição, a construção ou a produção
de bens classificados como estoque de longa maturação, propriedade para
investimentos, ativo imobilizado ou ativo intangível. E o dispositivo diz que esses
encargos podem ser registrados como custo do ativo, desde que incorridos até o
momento em que os referidos bens estejam prontos para o seu uso ou para sua
venda.

O § 2° deste art. 17, na sua nova redação, diz que é considerado como
encargo, associado a esse tipo de empréstimo, aquele em que o tomador dos
recursos deve necessariamente incorrer para o fim de obtenção desses recursos.

E o § 3°, também na nova redação, oferece uma alternativa ao contribuinte.
Essa alternativa é que esses juros ou outros encargos possam ser excluídos na
apuração do lucro real quando incorridos, devendo ser adicionados quando o
respectivo ativo for realizado, inclusive mediante depreciação, amortização, exaustão,
alienação ou baixa.

Art. 2º - Art. 19 (DL 1598) - Lucro da Exploração

Uma alteração importante introduzida pelo art. 2º da Lei no texto do DL
1598 é aquela relativa ao art. 19, que se refere ao lucro da exploração.

Estas receitas, por não se referirem à atividade incentivada, não se
beneficiam do incentivo fiscal na área do Imposto de Renda. Exatamente por isso
é que a lei, em seu texto novo, manda excluí-las da base de cálculo do incentivo
fiscal.

A segunda exclusão, que também surgiu em função das normas
internacionais, são os ganhos ou perdas decorrentes de avaliação do ativo ou
passivo com base no valor justo. Sabe-se que a figura do valor justo veio
especificamente com a norma internacional adotada a partir de 1º de janeiro de
2008. Em alguns casos, a legislação determina que a empresa faça um
reconhecimento desse valor justo, e esta diferença (valor justo menos valor contábil)
certamente comporá o resultado, no período da apuração.

Só que, neste caso, não se trata do lucro da exploração. O valor justo é o
valor criado pela própria empresa em determinadas situações permitidas ou
obrigatórias por lei, mas não se refere à exploração, por exemplo, do turismo ou
da informática, ou da atuação em determinadas regiões. Este fenômeno tem a
ver, portanto, com a nova contabilidade adotada pelo País.

Exatamente por isso fez-se necessário que o texto do art. 19 do DL 1598
fosse adaptado, para que se acolhessem essas alterações em decorrência do
IFRS.

Existem outras alterações neste art. 19. Alguns aperfeiçoamentos na
redação do art. 19 também estão nas determinações do art. 2º da Lei, como a
questão da exclusão na diferença entre as receitas e as despesas financeiras do
Ajuste ao Valor Presente (AVP). Recorde-se que o Ajuste a Valor Presente também
surgiu em função da nova lei contábil. Então, a Lei está anulando o efeito do
reconhecimento desse ajuste no cálculo do lucro da exploração, em obediência
ao princípio da neutralidade tributária.

Registre-se que algumas alterações nos §§ 8º e 9º do art. 19, referido
anteriormente, têm a ver com a questão da reserva de incentivos fiscais e foi
constituída em função do aproveitamento desse incentivo fiscal, sendo que a
reserva deve ser obrigatoriamente incorporada ao capital e não pode ser distribuída
para os sócios.

Em algumas situações pode ocorrer que, no período calendário, haja uma
reserva do incentivo fiscal, mas existem outros resultados que não estão dentro
da situação e que acabam absorvendo o valor desta reserva. O que o § 9º do art.
19 do DL 1598, da nova redação determinada pelo art. 2º da Lei, diz é que, na
medida em que não haja reserva em valor suficiente, o total da reserva deve ser
recomposto com os lucros que forem apurados em períodos subsequentes.

Art. 2º - Art. 20 (DL 1598) - Obrigação de avaliar investimento pelo patrimônio
líquido

Quando uma sociedade adquire participação no capital de outra sociedade
e esta aquisição é de 20% ou mais, tem uma participação em coligada. Se a
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participação é de mais de 50%, então o investimento é em controlada. Nas duas
hipóteses, o contribuinte fica obrigado a avaliar esse investimento pelo valor do
patrimônio líquido da investida, por ocasião da aquisição.

Esta regra está no art. 20 do Decreto-Lei 1598/1977, dispositivo esse que
sofreu algumas modificações redacionais por esta Lei.

As alterações são de duas naturezas. Primeiro, que a investidora, por
ocasião da aquisição, tem que avaliar o investimento pelo patrimônio líquido
da investida, mas deve desdobrar o custo de aquisição em 3 itens, assim: 1.
valor do patrimônio líquido com base no balanço da investida. 2, mais ou menos-
valia, que corresponde à diferença entre o valor justo (laudo de avaliação) e os
ativos líquidos da investida, na proporção da participação que a investidora
tem no seu capital; 3. ágio por rentabilidade futura (expressão em inglês:
“goodwill”), que corresponde à diferença entre o custo de aquisição do
investimento e a soma do valor do patrimônio liquido, mais ou menos valia
(obtido através de laudo de avaliação).

Esta passagem do artigo 20, que sofreu algumas alterações por esta Lei,
traz como novidade a troca das expressões ágio e deságio por mais ou menos-
valia, que são expressões utilizadas pelas normas internacionais de contabilidade.
Afinal de contas, não se pode esquecer que um dos principais objetivos desta Lei
é adaptar a legislação tributária às normas internacionais de contabilidade.

Assim, a investidora (Sociedade A) deve registrar o investimento
desdobrando em: a) valor do patrimônio líquido da investida (Sociedade B),
proporcionalmente à sua participação; b) mais-valia ou menos-valia (valor justo,
constatado pelo laudo de avaliação); e c) goodwill (parcela do valor pago a maior
que a soma dos dois anteriores).

Os registros contábeis deverão ser feitos em subcontas distintas. Na
primeira conta estará o valor do patrimônio líquido; na segunda estará a mais-valia
ou menos-valia; e na terceira estará o ágio por rentabilidade futura ou, como está
sendo chamado na Lei, “goodwill”.

Uma modificação interessante nesse art. 20 é que, na situação anterior, a
empresa tinha que demonstrar esse ágio e deságio e manter essa demonstração
no arquivo da empresa para ser disponibilizado para o Fisco. Agora, o parágrafo 3º
do art. 20 exige que a apuração da mais-valia ou da menos-valia seja baseada em
laudo, elaborado por perito independente. O laudo deverá ser protocolado na
Receita Federal do Brasil, ou arquivado no cartório de títulos e documentos. Para
realizar o protocolo ou arquivamento há um prazo que vai até o último dia útil do
13º mês subsequente à aquisição da participação.

Além das alterações comentadas até aqui, temos outras, como o § 5º do
art. 20 do DL 1598, que ficou com a seguinte redação: “ A aquisição de participação
societária sujeita a avaliação pelo patrimônio liquido exige o reconhecimento e a
mensuração primeiro dos ativos identificáveis adquiridos e dos passivos assumidos

ocorrido no período entre o balanço da investidora e o balancete/
balanço da investida.

4º - O prazo de dois meses, aqui estabelecido, aplica-se, também, aos
balanços e balancetes das sociedades nas quais a investida participe.
Caso a investida participe do capital de outras sociedades, ela terá
que fazer esse registro da equivalência com base em balanços ou
balancetes de no máximo 60 dias.

5º - O valor do investimento do investidor será determinado mediante
aplicação, sobre o valor do patrimônio ajustado de acordo com os
números anteriores, da porcentagem da participação do contribuinte
na investida.

Portanto, o art. 21 descreve um roteiro de como essa equivalência
patrimonial deve ser calculada, nos balanços subsequentes àquele em que se
deu a aquisição da participação societária. Com base nesse roteiro, a investidora
registrará, anualmente, em cada balanço, o resultado da equivalência patrimonial
do seu investimento na empresa investida.

Art. 2º - Art. 22 (DL 1598) - Ajuste com base no patrimônio líquido da investida

O art. 22 do DL 1598 estabelece que o valor do investimento pertencente
à investidora, na data do balanço, deverá ser ajustado ao valor do patrimônio líquido
da investida, determinado de acordo com o disposto no art. 21, mediante
lançamento da diferença a débito ou a crédito da conta de investimento.

Ao registrar o resultado do cálculo na equivalência patrimonial, com base
na sua participação, a investidora constatará se houve um ganho ou uma perda. É
evidente que, se no patrimônio líquido da investida houver lucros, esses lucros
acabarão por se refletirem no valor do investimento. Ao contrário, se ocorrer
prejuízo, esse resultado também vai acabar se refletindo na contabilização, pela
investidora, daquele investimento.

Então, após o cálculo desta equivalência, seguindo estritamente o roteiro
estabelecido no art.  21, o art. 22 manda que se determine exatamente qual é o
valor e esta diferença será reconhecida contabilmente a débito ou a crédito da
conta de investimento.

Com este lançamento, tem-se o reconhecimento contábil da chamada
equivalência patrimonial, isto é, o valor que a investidora apurar na sua conta de
investimento corresponderá, exatamente, à sua participação no patrimônio líquido
da investida.

Uma regra importante está no parágrafo único do art. 22, que diz que
os lucros ou dividendos que forem posteriormente distribuídos pela investida
deverão ser contabilizados pela investidora como diminuição no valor do
investimento e não influenciarão as suas contas do resultado. É compreensível,
pois se a investidora já procedeu à equivalência patrimonial, deve ter refletido



NEWTON GOMES NEWTON GOMES3840

ao valor justo. E, segundo, do ágio por rentabilidade futura “goodwill” ou do ganho
por compra vantajosa”.

Prosseguindo no art. 20, nota-se que existem mais dois parágrafos
onde ocorreram alterações. O primeiro é o § 6º, onde a Lei declara que o ganho
proveniente de compra vantajosa (aquela compra que é feita por valor menor
que o patrimônio líquido da investida, já considerada a mais ou a menos-valia)
que corresponde ao excesso de valor justo dos ativos da investida,
evidentemente na proporção da participação adquirida em relação ao custo de
aquisição do investimento, este ganho será computado na determinação do
lucro real da investidora no período da apuração da alienação ou da baixa do
investimento.

O segundo é o § 7º do artigo 20, esclarecendo que a Receita Federal
disciplinará o disposto neste artigo, podendo estabelecer formas alternativas de
registro e apresentação do laudo anteriormente referido. Isso quer dizer que as
disposições novas inseridas no artigo 20 no DL 1598 por esta Lei ainda dependem
de regulamentação da RFB.

Assim, o art. 20 do DL 1598 estabelece a obrigatoriedade de a investidora
em coligada ou controlada reconhecer na sua contabilidade o valor do investimento,
com base no patrimônio líquido da investida. Essa obrigatoriedade deve ser
cumprida no momento da aquisição, exatamente quando a investidora faz a
aquisição da participação em coligada ou controlada.

Art. 2º - Art. 21 (DL 1598) - Como proceder à avaliação pelo patrimônio líquido.

O art. 21 traz um roteiro completo de como esta avaliação deve ser feita
nos balanços subsequentes da investidora. Após o registro original, já com a
equivalência, em todos os demais balanços subsequentes em que esta situação
permanecer, a investidora terá que fazer novas avaliações.

Este art. 21 sofreu várias alterações, através desta Lei. Eis um resumo do
que está neste artigo 21:

1º - O valor do patrimônio líquido da investida será determinado com base
em balanço patrimonial ou balancete de verificação, que tenha sido
levantado na mesma data do balanço da investidora ou, no máximo,
até dois meses antes desta data;

2º - Se, porventura, os critérios adotados pela investida e pela investidora
não forem uniformes (não forem os mesmos) a investidora deverá
fazer, no balanço ou balancete da investida, os ajustes necessários
para eliminar as diferenças relevantes que decorrem dessa diversidade
de critérios;

3º - O balanço ou balancete da investida, levantado em data anterior à do
balanço da investidora, deverá ser ajustado para registrar eventuais
efeitos relevantes de fatos extraordinários, que porventura tenham

na sua contabilidade o valor do lucro que estava no patrimônio líquido da
investida.

Art. 2º - Art. 23 (DL 1598) - Contrapartidas do ajuste de investimento em sociedades
estrangeiras

Essa alteração que a Lei efetuou no parágrafo único do art. 23 envolve
uma questão redacional.

A redação original, que foi estabelecida pelo Decreto-Lei nº 1.648/1998,
era a seguinte:

“Parágrafo único - Não serão computadas na determinação do lucro real
as contrapartidas de ajuste do valor do investimento ou da amortização do ágio ou
deságio na aquisição, nem os ganhos ou perdas de capital derivados de
investimentos em sociedades estrangeiras coligadas ou controladas que não
funcionem no País.”

Agora, a Lei fez uma pequena alteração nesta redação, ficando assim:

“Parágrafo único - Não serão computadas na determinação do lucro real
as contrapartidas de ajuste do valor de investimento ou da redução dos valores de
que tratam os incisos II e III do caput do art. 20 derivados de investimentos em
sociedades estrangeiras que não funcionem no país”.

Comparando-se a redação anterior com a atual, nota-se que foi necessário
mudar tendo em vista a utilização dos termos “ágio” ou “deságio” na lei antiga.
Essas expressões já não estão mais consagradas na nova redação do DL 1598,
pois foram substituídos pelas expressões “mais-valia” e “menos-valia”.

Art. 2º - Art. 24-A (DL 1598) - Reflexo do valor justo no cálculo da equivalência
patrimonial - ajuste positivo

Um novo conceito foi introduzido pela atual lei contábil, que não existia
anteriormente. Trata-se do valor justo. Segundo o Glossário do CFC (Resolução nº
1.255/2010), valor justo é o “valor pelo qual um ativo pode ser trocado, um passivo
liquidado, ou um instrumento patrimonial concedido, entre partes conhecedoras
e dispostas a isso, em uma transação em que não haja relação de privilégio entre
elas”.

Embora a expressão “valor justo” pareça guardar alguma similitude com o
conceito do “valor de mercado”, há diferenças fundamentais, tanto que a utilização
da expressão “valor de mercado” foi quase que totalmente abandonada pela nova
legislação. Uma das razões dessas diferenças é que, para a constatação do valor de
mercado, utiliza-se o mecanismo do mercado formal (bolsa de valores, bolsa de
mercadorias, tabela de preços de veículos, imóveis, etc.).  O valor justo é mais
abrangente e não está, necessariamente, vinculado à existência de um mercado
formal. Assim, o conceito do valor justo é bastante amplo, como se percebe na
definição anteriormente citada. O valor justo é aplicável a todos bens e direitos, haja
ou não um mercado formal.
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Ao introduzir a figura do valor justo, que veio no bojo das normas
internacionais, a contabilidade brasileira de algumas empresas sofreu  significativas
alterações. Por exemplo: em todas as normas contábeis introduzidas pelas Leis
nºs. 11.638/2007 e 11.941/2009 e pelos pronunciamentos do CPC - Comitê de
Pronunciamentos Contábeis, a utilização desse novo conceito é bastante comum,
envolvendo inúmeras situações.

Várias situações indicam que a empresa tem que utilizar o seu valor justo.
Podemos citar, por exemplo, a avaliação dos ativos biológicos, que são os produtos
agrícolas, agropecuários, etc., cujo reconhecimento deve ser feito na contabilidade
pelo seu valor justo.

Outra situação é o reconhecimento do custo atribuído (“deemed cost”),
que é uma oportunidade única oferecida, pela lei, para determinadas empresas,
de realizarem e registrarem uma única vez o custo atribuído (uma espécie de
reavaliação), desde que seja a primeira demonstração contábil que venha a adotar
as normas internacionais.

O valor justo também é aplicado a determinados instrumentos financeiros,
à propriedade para investimentos, às operações de incorporação, fusão ou cisão,
às permutas de bens imóveis pelas empresas imobiliárias, e assim por diante.
São, portanto, várias situações em que a empresa se utiliza do valor justo para
alterar o valor que tem na sua contabilidade ou para avaliar aquisição de
participações societárias, etc.

Quando a empresa utiliza o valor justo para registrar determinado bem,
dependendo do resultado da avaliação, haverá um acréscimo ou um decréscimo,
que será contabilizado. Com base nisso, o patrimônio líquido da empresa sofre
alteração, seja para mais, no caso da apuração de mais-valia, seja para menos, no
caso da apuração de menos-valia.

Na aplicação do cálculo da equivalência patrimonial, isto é, quando o valor
do patrimônio líquido da investida se reflete no valor do patrimônio líquido da
investidora, seja por ocasião da aquisição da participação societária, seja na
elaboração das demonstrações contábeis subsequentes, haverá sempre a
apuração de um resultado. Então, é claro, se a investida havia registrado,
anteriormente à avaliação, o valor justo, a parcela desse valor justo, estando inserida
no patrimônio da investida, também se refletirá, proporcionalmente, no patrimônio
da investidora.

Esta situação nova, causada pela introdução das normas internacionais
de contabilidade, obrigou o legislador a instituir uma regra tributária específica,
que está delineada em dois artigos novos, introduzidos pelo Decreto Lei 1598.
Esses artigos são os de números 24-A e 24-B. Note-se que as letras A e B, agregadas
após o número do artigo, indicam que esses artigos são novos, já que não estavam
na redação original do mencionado DL.

O artigo 24-A trata especificamente da contrapartida do ajuste “positivo”,

A nova redação do art. 25 do Decreto-Lei 1598 ficou assim: “A contrapartida
da redução dos valores de que tratam os incisos II e III do caput do artigo 20 não
será computada na determinação do lucro real ressalvado disposto no artigo 33”.
Os incisos II e III, aqui citados,  são a mais/menos-valia e o goodwill.

A leitura que se pode fazer desse dispositivo, na sua nova redação, é que
não foram utilizadas aqui as expressões ágio e deságio, que constavam da redação
original. Como a nova lei trata de mais valia ou menos-valia, reservou para o ágio
a situação em que ocorre o goodwill, que é o ágio por rentabilidade futura.

Embora esta mudança na denominação nos institutos tenha obrigado a
utilização de uma nova redação do art. 25, a filosofia da Lei, em relação ao tema,
continua a mesma, isto é: a contrapartida do reconhecimento contábil do resultado
da equivalência patrimonial não será computada na determinação do lucro real.
Isto já acontecia e vai continuar acontecendo, ressalvado, no final, o disposto no
art. 33, que é a apuração de ganho ou perda de capital na alienação de participação
societária.

Portanto, a nova redação do art. 25 do Decreto-Lei 1598, introduzida
também pelo art. 2º da Lei nº 12.973/2014, mantém o conceito de que o resultado
da equivalência patrimonial seja positivo ou negativo, não será computado na
determinação do lucro real.

Art. 2º - Art. 27 (DL 1598) - Atividade imobiliária - Permuta

O art. 2º da Lei faz mais uma alteração no texto do Decreto Lei 1598.
Dessa vez, a mudança  refere-se ao art. 27 do DL 1598, que trata da atividade
imobiliária. A questão envolvida neste dispositivo é a operação de permuta.

A mudança consiste no acréscimo de dois parágrafos ao art. 27 que não
existiam anteriormente e foram inseridos pela esta Lei.

O § 3º, que é o primeiro daqueles que foram inseridos, diz que, na hipótese
das operações de permuta envolvendo unidades imobiliárias, a parcela do lucro
bruto decorrente da avaliação ao valor justo das unidades permutadas será
computada na determinação do lucro real no período da ocorrência da operação.

Portanto, o § 3º está regulando a questão da computação no lucro real
dos resultados das operações de permuta. Porém, o § 4º aí inserido, que também
é novo, diz que a parcela do lucro bruto de que trata o parágrafo anterior poderá
ser computada na determinação do lucro real quando a unidade recebida na
permuta for alienada, baixada ou incorporada ao custo de produção de outras
unidades imobiliárias ou quando, a qualquer tempo, o seu valor for classificado no
ativo não circulante, investimentos ou imobilizado.

O § 4º dá um tratamento específico para essa questão da permuta e nos
remete à seguinte solução: o contribuinte que receber unidade numa operação
de permuta e tiver um resultado, esse resultado poderá ser tributado somente
quando, em relação à unidade recebida em permuta, houver a alienação, baixa,
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que se dá em função do valor justo existente na investida e que se reflete
diretamente na contabilidade da investidora.

Os dois artigos (24-A e 24-B) cuidam de tornar esse efeito absolutamente
neutro em relação aos tributos, mediante a aplicação do princípio da “neutralidade
tributária”. Ao refletir na sua contabilidade, tanto no ajuste positivo como o ajuste
negativo, há uma alteração do resultado da investidora, mudança essa que é
admitida somente do ponto de vista contábil.

É interessante notar que os dois artigos criam a possibilidade de que a
empresa registre o seu ganho (no caso de ajuste positivo) ou a sua perda (no caso
de ajuste negativo) em uma subconta vinculada àquela participação societária,
em que haja uma discriminação total e completa do bem ou direito ou da obrigação
da investida.

Isso significa dizer que a investidora, quando fizer o registro, deve
necessariamente alocar esse valor numa subconta específica, subconta essa que
deve conter uma discriminação completa do bem ou direito ou da obrigação que
acabou causando este aumento ou esta diminuição, via equivalência patrimonial.
A subconta e toda a discriminação deverão permanecer na contabilidade pelo
menos enquanto permanecerem os bens, direitos e obrigações que acabaram
gerando esta diferença, através da equivalência patrimonial.

O § 4º do art. 24-A determina que a Secretaria da Receita Federal deverá
disciplinar o controle em subcontas de que trata este artigo, de uma forma tal que
haja um acompanhamento bastante rígido em relação ao controle das subcontas
que venham a ser utilizadas na aplicação das regras dos artigos 24-A e 24-B.

Art. 2º - Art. 24-B (DL 1598) - Reflexo do valor justo no cálculo da equivalência
patrimonial - ajuste negativo

No segundo caso (24-B), ocorre um ajuste “negativo” em função do valor
justo adotado pela investida.

Assim, exatamente da forma como ocorre no art. 24-A, só que em relação
ao ajuste “negativo”, o art. art. 24-B cria a possibilidade de que a empresa registre
a sua perda (no caso de ajuste negativo) em uma subconta vinculada àquela
participação societária, em que haja uma discriminação total e completa do bem,
direito ou da obrigação da investida, que geraram a diferença na equivalência
patrimonial.

Essa subconta e toda a discriminação deverão permanecer na
contabilidade pelo menos enquanto ali permanecerem os bens, direitos e
obrigações que acabaram gerando esta diferença, via equivalência patrimonial.

A Receita Federal do Brasil irá regulamentar a utilização das mencionadas
subcontas (§ 5º do art. 24-B).

Art. 2º - Art. 25 (DL 1598) - Substituição das expressões ágio/deságio por mais/
menos-valia

incorporação ao custo de produção, ou quando o valor for classificado no ativo
não circulante investimento ou imobilizado.

Pela nova lei, nas operações de permuta, o valor das unidades permutadas
deverá ser apurado pelo valor justo. Assim, será muito comum o aparecimento de
lucro na operação, o que obrigaria a inclusão, por ocasião da data da operação, na
base de cálculo do lucro real. Porém, a empresa poderá computar esse lucro
bruto somente quando a unidade recebida for alienada, ou tiver qualquer outro
destino previsto na Lei. É uma espécie de postergação do pagamento do imposto.

O § 5º, também novo, diz que esta alteração será disciplinada pela Receita
Federal do Brasil.

Art. 2º - Art. 29 (DL 1598) - Atividade imobiliária. Vendas a prazo ou em prestações

O art. 29 também foca a atividade imobiliária. Aqui a situação é quando
uma empresa, que se dedica à atividade imobiliária, vende unidade imobiliária a
prazo ou em prestações e o pagamento somente se completará após o término
do período de apuração da venda. Por este dispositivo, a empresa poderá, para
efeito de determinar o lucro real, reconhecer o lucro bruto proporcionalmente à
receita da venda recebida. Isso quer dizer que, quando ocorre uma venda a prazo
ou em prestações e o prazo dos valores a receber atinge outros anos-calendários,
além do período da apuração da venda, a empresa poderá reconhecer o lucro
bruto, para efeito de apuração do lucro real, proporcionalmente à receita que for
sendo recebida.

Este esquema já era assim, mas, com a extinção da conta de resultados
futuros, a novidade é a inserção do inciso V, que determina que os ajustes
pertinentes ao reconhecimento do lucro bruto, na forma aqui resenhada, deverão
ser realizados no Lalur.

Art. 2º - Art. 31 (DL 1598) - Ganhos ou perdas de capital

As duas mudanças seguintes, incluídas também pelo art. 2º da Lei,
atingem os arts. 31 e 33 do Decreto-Lei 1598. Os mencionados arts. 31 e 33
fazem parte do capítulo dos resultados não operacionais e dos ganhos e perdas
de capital.

No artigo 31, estão as regras para efeito de classificação de ganhos e
perdas de capital para determinação do lucro real na alienação de bens. Como,
pela nova lei contábil, existem novas regras para a classificação de bens e, também,
novas denominações das contas, a lei foi alterada apenas para incluir, no caput do
art. 31, as expressões investimentos, imobilizado e intangível.

No § 2º do art. 31 existe uma regra, que já está valendo, mas é apenas uma
alteração redacional. Este parágrafo já se referia ao fato de que, na ocorrência de
ganhos de capital na venda de bem do ativo permanente, para recebimento do
preço, no todo em parte, após o término do exercício social seguinte ao da
contratação, o contribuinte poderia, para efeito de determinar o lucro real, reconhecer
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o lucro na proporção da parcela do preço recebida em cada período de apuração.
Esta regra não sofreu nenhuma alteração, a não ser em relação ao aspecto redacional,
pois o texto anterior referia-se às vendas de bens do “ativo permanente” e, agora, o
mesmo texto se refere às vendas de bem no ativo não circulante classificados
como investimentos, imobilizado e intangível.

Nesse particular, a Receita Federal do Brasil também deverá disciplinar,
como determina o § 7º da nova redação.

Art. 2º - Art. 33 (DL 1598) - Ganho ou perda por variação na porcentagem de
participação

O art. 33, que também se insere no contexto dos ganhos e perdas de
capital, sofreu algumas pequenas modificações redacionais, tudo isso em
consequência das novas contas dos grupos do balanço. Inclusive neste artigo 33
há um parágrafo, que foi mantido apenas com algumas alterações redacionais, e
diz que não será computado na determinação do lucro real o acréscimo ou a
diminuição do valor do patrimônio liquido do investimento, quando este acréscimo
ou diminuição decorrer de ganho ou perda por variação na porcentagem da
participação do contribuinte no capital social da investida.

Art. 2º - Art. 38-A (DL 1598) - Custos associados às transações para obter recursos

A penúltima mudança introduzida pelo art. 2º no texto do DL 1598 é a
inserção do artigo 38-A. Com essa letra A no final, percebe-se que este art. 38 é
totalmente novo, pois não estava no texto original do Decreto-Lei nº 1.598/1977.

O art. 38-A diz o seguinte: “os custos associados às transações destinadas
a obtenção de recursos próprios mediante a distribuição primária de ações ou
bônus de subscrição contabilizados no patrimônio líquido poderão ser excluídos
na determinação do lucro real quando incorridos”.

Note-se que a lei estabelece um mecanismo, uma espécie de incentivo
fiscal, de uma forma tal que as empresas que se dispuserem a lançar ações ou
bônus de subscrição para captar recursos financeiros no mercado possam ter os
custos lançados no patrimônio líquido excluídos na determinação do lucro real. Um
esclarecimento: como o texto se refere a “custos lançados no patrimônio líquido”,
isto deve ser entendido como o reconhecimento dos referidos custos em conta
redutora do patrimônio líquido, junto à conta representativa do capital social.

Com essa vantagem, espera o legislador, é possível que mais empresas,
que necessitam captar recursos financeiros, se disponham a ter estes gastos,
pois são projetos caríssimos que envolvem muitas providências até que a CVM -
Comissão de Valores Mobiliários aprove a operação.

Os custos relativos a esta operação poderão ser excluídos do lucro líquido,
para efeito de apuração do lucro real.

Art. 2º - Art. 38-B (DL 1598) - Dispêndios incorridos para emissão de instrumentos
de capital

condômino, ou total, para todos os condôminos? 2ª - Se o condomínio receber, no
ano, valor superior a esse limite de R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais), os
condôminos gozarão da isenção até o limite, ou sobre todo o valor?

Finalmente, convém lembrar que os condôminos pessoas jurídicas não
gozarão desse benefício, que é destinado exclusivamente aos condôminos pessoas
físicas.

Art. 4º - Ajuste a Valor Presente - Elementos do ativo (Seção I)

O art. 4º trata do ajuste a valor presente. A figura do ajuste a valor presente
foi incluída na legislação contábil através da Lei 11.638/2007, a mesma que
introduziu no País as normas internacionais de contabilidade. Eis o conceito do
valor presente, constante do Glossário do CFC (Resolução CFC nº 1.255/2010):
“Valor presente: estimativa do valor presente descontado de fluxos de caixa líquidos
no curso normal dos negócios”. Basicamente, o esquema consiste em trazer,
para o presente, um fluxo de caixa que somente ocorrerá no futuro (direitos e
obrigações a longo prazo ou, desde que relevantes, a curto prazo).

O ajuste a valor presente, quando contabilizado, altera o resultado contábil
da empresa ao trazer, para o presente, fluxos de caixa que somente ocorrerão no
futuro, tais como direitos ou obrigações de longo prazo, ou de curto prazo, desde
que relevantes.

Porém, a legislação tributária não acompanhou essa evolução e, em
decorrência do RTT, tinha-se que fazer um ajuste no Regime Tributário de Transição,
através do FCont.

Com o fim do RTT, o ajuste a valor presente passa a não compor o resultado
fiscal, exatamente como determina este art. 4º que, textualmente, diz: “Os valores
decorrentes do ajuste a valor presente relativos a cada operação somente serão
considerados na determinação do lucro real no mesmo período de apuração em
que a receita e o resultado deva ser oferecido a tributação”.

Dessa forma, constata-se que o valor do ajuste a valor presente só irá
interferir na tributação à medida que, no mesmo período, a receita e o resultado
da operação forem oferecidos à  tributação. Portanto, é um mecanismo que, do
ponto de vista tributário, torna inócuo o AVP, porque, vindo da nova lei contábil,
não foi acolhido pela lei tributária.

Art. 5º - Ajuste a valor presente - Elementos do passivo

O art. 5º continua tratando do ajuste a valor presente, agora em relação
aos elementos do passivo. Basicamente, as regras são as mesmas, mas com
alguns detalhes importantes, que seguem abaixo:

a) Em algumas hipóteses (incisos I, II e III do art. 5º), os valores do AVP
deverão ser evidenciados contabilmente em subconta vinculada ao
ativo;
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Esta é a última alteração que o art. 2º da Lei faz no texto do Decreto-Lei
1.598. O art. 38-B é novo, como denuncia a letra “B” inserida após o número. O
dispositivo trata especificamente da possibilidade da exclusão, para efeito da
apuração da base de cálculo do IRPJ e da CSLL, dos dispêndios incorridos
(encargos, despesas e demais custos) pelas pessoas jurídicas que são obrigadas
a realizar a emissão de instrumentos de capital ou de dívida subordinada.
Basicamente, são gastos necessários à captação de recursos, mediante a emissão
de títulos consagrados no mercado financeiro, exceto na forma de ações.

No caso específico das instituições financeiras, há uma regra própria em
relação às contribuições para o PIS e a Cofins, pois os valores correspondentes
aos dispêndios poderão ser excluídos ou deduzidos como despesas de operações
de intermediação financeira.

O disposto neste artigo não se aplica às ações emitidas pelas sociedades
por ações.

Caso o valor dos gastos tenha sido, originariamente, contabilizado no
patrimônio líquido e, posteriormente, por qualquer razão, tenha ocorrido estorno
em contrapartida de conta de patrimônio líquido, os valores mencionados,
deduzidos anteriormente, deverão ser adicionados às respectivas bases de cálculo.

Art. 3º - Condomínios - Isenção do IRPF, no caso de recebimento de  recursos
financeiros

A partir deste art. 3º, a Lei interrompe a série de alterações promovidas
no texto do DL 1598 e passa a determinar novas regras sobre outros temas. Este
art. 3º não estava na redação original da MP 627, mas foi inserido por ocasião da
passagem do projeto no Congresso Nacional. A isenção é um antigo pleito dos
condomínios residenciais (Lei nº 4.591/1964), no sentido de que determinados
recursos recebidos, que sejam revertidos em benefício do condomínio, não estejam
sujeitos ao IR da pessoa física, até um limite específico.

Explicando melhor: na situação atual, quando um condomínio residencial
recebe determinados rendimentos (exemplos: a - Uso, aluguel ou locação de partes
comuns; b - Multas por inobservância das regras do condomínio; ou c - Alienação
de ativos detidos pelo condomínio), o valor desses rendimentos deve ser tributado
na declaração de pessoa física de cada um dos condôminos, na proporção da sua
respectiva participação.

Assim, o objetivo deste artigo é, claramente, conceder uma isenção do
IR para os condôminos pessoas físicas, até o limite anual de R$ 24.000,00 (vinte e
quatro mil reais), desde que os recursos obtidos sejam revertidos em benefício do
condomínio, para cobertura de gastos previstos na convenção condominial e não
sejam distribuídos aos condôminos.

Em relação a essa isenção, remanescem duas dúvidas que precisam ser
urgentemente  esclarecidas pela RFB, pois as regras já estão em vigor: 1ª -  O
limite de R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais) é individual, isto é, vale para cada

b) Os valores decorrentes do AVP não poderão ser considerados na
determinação do lucro real:

- caso o valor realizado não seja dedutível (III);

- caso a despesa não seja dedutível (IV);

- nas três hipóteses (I, II e III), caso os valores do AVP não tenham sido
evidenciados em subconta vinculada ao ativo.

Art. 6º - Cinco alterações na Lei nº 9.430/1996 (arts. 2º, 25, 27, 29 e 54)

Art. 6º - Art. 2º (Lei 9.430) - Pagamento do IRPJ do lucro real por estimativa

A nova redação deste art. 2º justifica-se tendo em vista o novo conceito
de receita bruta que consta do art. 12 do DL 1598. Assim, as empresas do lucro
real que fazem o pagamento do IRPJ pelas estimativas mensais calcularão o valor
aplicando este novo conceito de receita bruta.

Art. 6º - Art. 25 (Lei  9.430) - Pagamento do IRPJ do lucro presumido

O art. 25 refere-se às empresas que estão sujeitas à tributação pelo lucro
presumido. A tributação pelo lucro presumido toma por base a receita bruta, e,
como temos o novo conceito de receita bruta o art. 12 do DL 1598, o texto do art.
25 foi adaptado para acolher este novo conceito. Além desta alteração, o art. 25,
quando trata dos ganhos de capital das empresas do lucro presumido, determina
a inclusão, ao valor das operações, do ajuste a valor presente. Também
desconsidera, nas operações que geram ganhos de capital, os valores decorrentes
da avaliação de ativo ou passivo com base no valor justo. Por oportuno, eis o
conceito de valor justo, que consta do Glossario do CFC (Resolução nº 1.255/
2010): “Valor justo: : : : : Valor pelo qual um ativo pode ser trocado, um passivo liquidado,
ou um instrumento patrimonial concedido, entre partes conhecedoras e dispostas
a isso, em uma transação em que não haja relação de privilégio entre elas”.

Art. 6º - Art. 27 (Lei 9.430) - Pagamento do IRPJ do lucro arbitrado

Este artigo regula a determinação do lucro arbitrado. Como um dos
componentes da base de cálculo desta modalidade de tributação é a receita bruta,
houve necessidade de se alterar o texto original, para ser inserido o novo conceito
de receita bruta, advindo da redação do art. 12 do DL 1598.

Art. 6º - Art. 29 (Lei 9.430)  - Pagamento da CSLL

A alteração da redação do art. 29 da Lei nº 9.430/1996 tem a mesma
justificativa das mudanças anteriormente analisadas, agora, porém, em relação à
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido. Assim, neste particular, a lei está
determinando que o cálculo da CSLL incidente sobre as receitas financeiras e
demais receitas seja efetuado considerando-se os respectivos valores decorrentes
do ajuste a valor presente.

Art. 6º - Art. 54 (Lei 9.430) - Mudança do lucro real para o lucro presumido
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A pessoa jurídica que, até o ano-calendário anterior, houver sido tributada
com base no lucro real, que mudar para o presumido/arbitrado, deverá oferecer à
tributação no 1º trimestre do ano-calendário da mudança da opção, os valores
que tinha diferido anteriormente. Esta regra já existe há muito tempo. A novidade,
porém, é a inserção da seguinte expressão incluída no final do art. 54 da Lei nº
9.430/1966: “...independentemente da necessidade de controle no livro de que
trata o inciso I do caput do art. 8º do Decreto-Lei nº 1.598, de 26 de dezembro de
1977.” O livro aqui referido é o e-Lalur. Assim, como a pessoa jurídica era tributada
pelo lucro real (e mantinha o e-Lalur), ao optar pelo lucro presumido ou arbitrado,
deverá oferecer à tributação os valores cuja tributação havia diferido. Como, porém,
nas modalidades de presumido ou arbitrado, não há obrigatoriedade do e-Lalur,
esta Lei obriga a tributação independentemente do referido controle do imposto
de renda, correspondente ao primeiro período de apuração no qual houver optado
pela tributação com base no lucro presumido/arbitrado. Releva notar que, a partir
de 1º.01.2014, as empresas do lucro/presumido também estão obrigadas à
elaboração e apresentação, à RFB, da ECF - Escrituração Contábil Fiscal (IN RFB
nº 1.422/2013), procedimento esse que contém o e-Lalur e, certamente, terá um
controle dos valores diferidos.

Art. 7° - Custo de empréstimos no lucro presumido e no lucro arbitrado - Ganhos
de capital (Seção II)

Para fins de determinação do ganho de capital, previsto na legislação que
tributa o lucro presumido e o lucro arbitrado, é vedado o cômputo de qualquer
parcela a título de encargos associados a empréstimos e registrado com custo da
aquisição de determinados bens do ativo, na forma dos §§ 1º e 2º do art. 17 do DL
1598.

Os dispositivos legais aqui referidos permitem que, em algumas hipóteses,
a pessoa jurídica possa tomar os encargos financeiros ocorridos até a
implementação da compra e contabilizá-los juntamente com o valor de custo do
bem.

Porém, se a empresa exercer esse direito, mas for do lucro presumido ou
do lucro arbitrado, quando alienar o bem e apurar o ganho de capital, não poderá
computar no custo do bem que está sendo alienado o custo dos empréstimos
que contabilizou por ocasião da compra.

Art. 8º - Presumido e arbitrado - receitas financeiras relativas à variação monetária
- AVP

No caso de pessoa jurídica tributada pelo lucro presumido ou lucro
arbitrado, as receitas financeiras relativas à variação monetária dos direitos de
crédito e das obrigações do contribuinte, em função da taxa de câmbio,
normalmente compõem a base de cálculo. Porém,  se essas variações forem
originadas dos saldos de valores a apropriar decorrentes de ajuste ao valor presente,
esses valores não integrarão a base de cálculo do imposto sobre a renda.

reconhece os encargos; do ponto de vista tributário, a empresa registra a
contraprestação do arrendamento mercantil.

Art. 9º - Art. 15 (Lei 9.249) - Percentual do presumido para serviços de construção
- concessão

O art. 9° fez outra alteração na Lei 9249, agora no art. 15, que trata da
apuração da base de cálculo do lucro presumido e também repete a aplicação do
art. 12 do DL 1598, que é o novo conceito de receita bruta. Além dessa alteração
meramente redacional, a lei determinou que as empresas do lucro presumido,
que se dediquem à atividade de prestação de serviços de construção, recuperação,
reforma, ampliação ou melhoramento da infraestrutura vinculados a contrato de
concessão de serviço público, deverão utilizar, no cálculo da presunção, o
percentual de 32% (trinta e dois por cento).

Art. 9º - Art. 20 (Lei 9.249) - CSLL - base de cálculo - lucro real - Estimativa mensal/
recolhimento trimestral

Esta alteração repete a redação original do Art. 20, porém, ao se referir à
receita bruta, encampa o novo conceito estabelecido pelo art. 12 da DL 1598,
conceito este já discutido neste trabalho, quando foram feitos comentários a
respeito daquele artigo (12), que foi alterado pelo Art. 2º desta Lei.

Art. 9º - Art. 21 (Lei 9.249) - Incorporação, fusão e cisão - Balanço pela legislação
comercial

Art. 21 - A pessoa jurídica que tiver parte ou todo o seu patrimônio absorvido em
virtude de incorporação, fusão ou cisão deverá levantar balanço específico para
esse fim, observada a legislação comercial.

A redação anterior fazia referência ao valor contábil ou de mercado. Havia,
portanto, uma alternativa. A partir da vigência do novo texto, o balanço deve
observar somente a legislação comercial.

É interessante notar que a Lei nº 6.404/1976 (Lei das SAs), no 3º do art.
226, determina que, nas operações de incorporação, fusão ou cisão, realizadas
entre partes independentes, os ativos e passivos serão contabilizados pelo seu
valor de mercado.

Art. 10 - Duas alterações na Lei nº 8.981/1995 (arts. 32 e 51)

Art. 10 - Art. 32 - Ganho de capital - AVP e AVJ

O ganho de capital nas alienações de bens ou direitos classificados,
segundo a nova lei contábil, como investimento, imobilizado ou intangível e de
aplicações em ouro, não tributadas na forma do art. 72 da Lei nº 8.981/1995 (ganho
de renda variável), corresponderá à diferença positiva verificada entre o valor da
alienação e o respectivo valor contábil.

Na apuração do ganho de capital, deverão ser considerados os respectivos
valores decorrentes do ajuste a valor presente (AVP).
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Art. 9º - Seis alterações na Lei nº 9.249/1995 (9º, 10, 13, 15, 20 e 21)

Art. 9º - Art. 9º (Lei 9.249) - Juros sobre o capital próprio - contas do patrimônio
líquido

O artigo 9° da Lei 9249 permite que a empresa possa deduzir os juros
sobre capital próprio,  calculados segundo as várias regras que existem na lei.

Porém, com a introdução da nova lei contábil, ocorreram alguns problemas
de classificação no patrimônio líquido, mediante o qual são calculados os juros
sobre o capital próprio. Neste art. 9° há uma relação exaustiva das contas do
patrimônio líquido que deverão compor o saldo para efeito do  cálculo do juros de
capital próprio.

No § 8° estão listadas as contas do patrimônio líquido que servirão de
base para o cálculo dos juros. São as seguintes: capital social, reservas de capital,
reservas de lucros, ações em tesouraria e prejuízos acumulados.

Art. 9º - Art. 10 (Lei 9.249) - Quotas ou ações distribuídas em aumento de capital
com lucros

No caso de quotas ou ações distribuídas em decorrência de aumento de
capital por incorporação de lucros apurados, a partir do mês de janeiro de 1996,
ou de reservas constituídas com esses lucros, o custo de aquisição será igual à
parcela do lucro ou reserva capitalizado, que corresponder ao sócio ou acionista.

A não incidência aqui prevista inclui os lucros ou dividendos pagos ou
creditados a beneficiários de todas as espécies de ações previstas no art. 15 da
Lei nº 6.404/1976 (ações ordinárias, preferenciais ou de fruição), ainda que a ação
seja classificada em conta de passivo ou que a remuneração seja classificada
como despesa financeira na escrituração comercial.

Não são dedutíveis na apuração do lucro real e da base de cálculo da
CSLL os lucros ou dividendos pagos ou creditados a beneficiários de qualquer
espécie de ação prevista no art. 15 da Lei nº 6.404/1976 (ações ordinárias,
preferenciais ou de fruição), ainda que classificados como despesa financeira na
escrituração comercial.”(NR)

Art. 9º - Art. 13 (Lei 9.249) - Depreciação de bem objeto de arrendamento mercantil
pela arrendatária

Outra alteração do art. 9° desta Lei foi no art. 13 da Lei nº 9.249/1995, o
qual determina que a depreciação, a amortização e a exaustão geradas por bem
objeto de arrendamento mercantil, pela arrendatária, não serão dedutíveis.

A razão da indedutibilidade é a seguinte: a arrendatária, pela nova lei
contábil, deve contabilizar o bem no ativo não circulante. Portanto, pode registrar
contabilmente os encargos de depreciação. Ao reconhecer esses encargos na
contabilidade, pode considerar, pela lei tributária, a contraprestação do
arrendamento mercantil. Resumindo: do ponto de vista contábil, a pessoa jurídica

Os ganhos decorrentes de avaliação de ativo ou passivo com base no
valor justo não integrarão a base de cálculo do imposto, no momento em que
forem apurados.

Os ganhos e perdas decorrentes de avaliação do ativo com base em valor
justo não serão considerados como parte integrante do valor contábil, a menos
que tenham sido anteriormente computados na base de cálculo do imposto.

Art. 10 - Art. 51 - Arbitrado - critério de arbitramento pelas compras

Um dos critérios legais do arbitramento do lucro é a utilização do valor
das compras. Com esta alteração, as compras serão consideradas pelos valores
totais das operações, devendo ser incluídos, nos cálculos, os valores decorrentes
do ajuste a valor presente (AVP).

Art. 11 - Despesas pré-operacionais e despesas pré-industriais (Seção III)

O art. 11 trata de despesas pré-operacionais ou pré-industriais e determina
que, para fim de apuração do lucro real, não serão computadas no período de
apuração em que incorrerem, inclusive as despesas de expansão das atividades
industriais.

Porém, o parágrafo único desse artigo 11 determina que estas despesas
poderão ser excluídas para fins de determinação do lucro real, em cotas fixas
mensais e no prazo mínimo de 5 anos a partir do início das operações ou da
utilização das instalações ou, senão, do início das atividades das novas instalações.

A razão desta mudança é a extinção, a partir de 2008, do grupo de contas
do Ativo Diferido.

Art. 12 - Variação cambial - Ajuste a valor presente (Seção IV)

O artigo 12 desta Lei determina que as variações monetárias apuradas
em razão da taxa de câmbio referentes aos saldos de valores a apropriar,
decorrentes do ajuste a valor presente, não serão computadas na determinação
do lucro real.

Aqui, mais uma vez, a Lei repete a aplicação do princípio da neutralidade
tributária do ajuste a valor presente. Sempre convém lembrar que o ajuste a valor
presente é uma figura que nasceu no bojo da Lei 11.638/2007, naquela alteração
que foi efetuada na Lei 6404. Então, o ajuste a valor presente é uma novidade na
contabilidade, mas que não foi recepcionada na legislação tributária.

Assim, com a extinção do RTT, não há mais ajuste. Daí, a Lei está
determinando que esta variação apurada em função da taxa de câmbio no AVP
não será computada na determinação do lucro real.

Art. 13 - Avaliação a valor justo - Ganho (Seção V - Subseção I)

Diversos artigos da Lei tratam da figura do valor justo. Em determinadas
situações, a empresa é obrigada, legalmente, a avaliar os seus bens por esse
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valor justo, como, por exemplo, no reconhecimento de ativos biológicos, nas
operações de incorporação, fusão ou cisão, no registro dos direitos de concessão
de serviços públicos, etc. Nessas hipóteses, ocorrerá uma diferença entre o valor
contabilizado e o seu valor justo.

Esse fenômeno da avaliação pelo valor justo pode gerar tanto um ganho
de capital como uma perda de capital. Ora, este ganho ou esta perda de capital
será considerado na contabilidade societária, mas não influenciará na sua situação
tributária.

A Lei não aceita que esta diferença do valor justo, nos casos que essa
avaliação tem que ser feita, interfira na apuração dos tributos.

Antes, com o RTT, fazia-se a exclusão ou adição dessa diferença do valor
justo. A partir de agora, esta diferença será incluída ou excluída automaticamente.
Porém, o art. 12 determina que se essa diferença de valor justo for contabilizada
numa conta especial (vinculada), é possível que não haja uma tributação naquele
momento da apuração do valor justo.

Posteriormente, quando houver realização do bem ou quando houver
alienação ou baixa por algum motivo, esse valor será devidamente tributado ou
será considerado no lucro real, inclusive na hipótese de que não venha a ser
evidenciado de forma distinta, em conta especial (vinculada), como se esclareceu
anteriormente.

Há regras especiais para as operações de permuta, que envolvam troca
de ativo ou passivo. O ganho decorrente da avaliação com base no valor justo
poderá ser computado na determinação do lucro real na medida da realização do
ativo ou passivo recebido na permuta.

Art. 14 - Avaliação a valor justo - Perda (Seção V - Subseção II)

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.

A perda aqui referida não será computada na determinação do lucro real
caso o valor realizado, inclusive mediante depreciação, amortização, exaustão,
alienação ou baixa, seja indedutível.

Na hipótese de não ser evidenciada por meio de subconta vinculada ao
ativo ou passivo, a perda será considerada indedutível na apuração do lucro real.

Art. 15 - RFB vai disciplinar os arts. 5º, 13 e 14

A Receita Federal do Brasil irá disciplinar o controle em subcontas previsto
nos arts. 5º, 13 e 14.

razão de 1/60 (um sessenta avos), no mínimo, para cada mês do
período de apuração.

Na hipótese de não ser evidenciado por meio de subconta na forma
prevista no caput, o ganho será tributado.

Na hipótese anterior (não ser evidenciado por meio de subconta), o ganho
não poderá acarretar redução de prejuízo fiscal do período, e deverá, nesse caso,
ser considerado em período de apuração seguinte em que exista lucro real antes
do cômputo do referido ganho.

Na hipótese de a subscrição de capital social ser feita por meio da entrega
de participação societária, será considerada realização a absorção do patrimônio
da investida, em virtude de incorporação, fusão ou cisão, pela pessoa jurídica que
teve o capital social subscrito por meio do recebimento da participação societária.

O disposto acima deve ser aplicado, inclusive, quando a investida absorver,
em virtude de incorporação, fusão ou cisão, o patrimônio da pessoa jurídica que
teve o capital social subscrito por meio do recebimento da participação societária.

Art. 18 - Ajuste a valor justo - perda subscrição de ações (Seção VI, Subseção II)

A perda decorrente de avaliação com base no valor justo de bem do ativo
incorporado ao patrimônio de outra pessoa jurídica, na subscrição em bens de
capital social, ou de valores mobiliários emitidos por companhia, somente poderá
ser computada na determinação do lucro real caso a respectiva redução no valor
do bem do ativo seja evidenciada contabilmente em subconta vinculada à
participação societária ou aos valores mobiliários, com discriminação do bem objeto
de avaliação com base no valor justo, em condições de permitir a determinação
da parcela realizada em cada período, e:

I - na alienação ou na liquidação da participação societária ou dos
valores mobiliários, pelo montante realizado;

II - proporcionalmente ao valor realizado, no período-base em que a
pessoa jurídica que houver recebido o bem realizar seu valor, inclusive
mediante depreciação, amortização, exaustão, alienação ou baixa,
ou com ele integralizar capital de outra pessoa jurídica;  ou

III - na hipótese de bem não sujeito a realização por depreciação,
amortização ou exaustão,  que não tenha sido alienado, baixado ou
utilizado na integralização do capital de outra pessoa jurídica, a perda
poderá ser amortizada nos balanços correspondentes à apuração
de lucro real, levantados durante os 5 (cinco) anos-calendário
subsequentes à subscrição em bens de capital social, ou de valores
mobiliários emitidos por companhia, à razão de 1/60 (um sessenta
avos), no máximo, para cada mês do período de apuração.

Na hipótese de não ser evidenciada por meio de subconta vinculada à
participação, a perda será considerada indedutível na apuração do lucro real.
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Art. 16 - Ajuste a valor justo - mudança do presumido p/ o real (Seção VI,
Subseção I)

A pessoa jurídica tributada pelo lucro presumido que, em período de
apuração imediatamente posterior, passar a ser tributada pelo lucro real, deverá
incluir na base de cálculo do imposto apurado pelo lucro presumido os ganhos
decorrentes de avaliação com base no valor justo, que façam parte do valor contábil,
e na proporção deste, relativos aos ativos constantes em seu patrimônio.

A tributação dos ganhos poderá ser diferida para os períodos de apuração
em que a pessoa jurídica for tributada pelo lucro real, desde que observados os
procedimentos e requisitos previstos no art. 13 (evidenciação contábil em subconta
vinculada ao ativo ou passivo).

As perdas verificadas somente poderão ser computadas na determinação
do lucro real dos períodos de apuração posteriores, na medida em que o ativo for
realizado, ou quando o passivo for liquidado ou baixado, e desde que a redução
seja evidenciada contabilmente em subconta vinculada ao ativo ou passivo.

Esta disposição aplica-se, também, à hipótese de avaliação com base no
valor justo de passivos relacionados a ativos ainda não totalmente realizados na
data de transição para o lucro real.

Art. 17 - Ajuste a valor justo - ganho subscrição de ações (Seção VI, Subseção I)

O ganho decorrente de avaliação com base no valor justo de bem do
ativo incorporado ao patrimônio de outra pessoa jurídica, na subscrição em bens
de capital social, ou de valores mobiliários emitidos por companhia, não será
computado na determinação do lucro real, desde que o aumento no valor do
bem do ativo seja evidenciado contabilmente em subconta vinculada à
participação societária ou aos valores mobiliários, com discriminação do bem
objeto de avaliação com base no valor justo, em condições de permitir a
determinação da parcela realizada em cada período.

O ganho evidenciado por meio da subconta referida acima será computado
na determinação do lucro real:

I - na alienação ou na liquidação da participação societária ou dos
valores mobiliários, pelo montante realizado;

II - proporcionalmente ao valor realizado, no período-base em que a
pessoa jurídica que houver recebido o bem realizar seu valor, inclusive
mediante depreciação, amortização, exaustão, alienação ou baixa,
ou com ele integralizar capital de outra pessoa jurídica; ou

III - na hipótese de bem não sujeito a realização por depreciação,
amortização ou exaustão que não tenha sido alienado, baixado ou
utilizado na integralização do capital de outra pessoa jurídica, nos  5
(cinco) anos-calendário subsequentes à subscrição em bens de
capital social, ou de valores mobiliários emitidos por companhia, à

Na hipótese da subscrição de capital social aqui tratada ser feita por meio
da entrega de participação societária, será considerada realização a absorção do
patrimônio da investida, em virtude de incorporação, fusão ou cisão pela pessoa
jurídica que teve o capital social subscrito por meio do recebimento da participação
societária.

A disposição acima deve ser aplicada, inclusive, quando a investida
absorver, em virtude de incorporação, fusão ou cisão, o patrimônio da pessoa
jurídica que teve o capital social subscrito por meio do recebimento da participação
societária.

Art. 19 - RFB vai disciplinar os arts. 17 e 18

A Receita Federal do Brasil irá disciplinar o controle em subcontas de que
tratam os arts. 17 e 18.

Art. 20 - Incorporação, fusão ou cisão - Mais valia (Seção VII, Subseção I)

Nos casos de incorporação, fusão ou cisão, o saldo existente na
contabilidade, na data da aquisição da participação societária, referente à mais-
valia de que trata o inciso II do caput do art. 20 do Decreto-Lei nº 1.598, de 26 de
dezembro de 1977, decorrente da aquisição de participação societária entre partes
não dependentes (a definição de partes dependentes está no art. 25), poderá ser
considerado como integrante do custo do bem ou direito que lhe deu causa, para
efeito de determinação de ganho ou perda de capital e do cômputo da depreciação,
amortização ou exaustão.

Se o bem ou direito que deu causa ao valor de que trata o caput não houver
sido transferido, na hipótese de cisão, para o patrimônio da sucessora, esta poderá,
para efeitos de apuração do lucro real, deduzir a referida importância em quotas
fixas mensais e no prazo mínimo de 5 (cinco) anos contados da data do evento.

A dedutibilidade da despesa de depreciação, amortização ou exaustão
está condicionada ao cumprimento da condição estabelecida no inciso III do caput
do art. 13 da Lei nº 9.249, de 26.12.1995 (bens intrinsecamente relacionados com
a produção ou comercialização de bens e serviços).

O contribuinte não poderá se utilizar o disposto deste benefício, quando:

I - o laudo a que se refere o § 3º do art. 20 do Decreto-Lei nº 1.598, de
26.12.1977, não for elaborado e tempestivamente protocolado ou
registrado; ou

II - os valores que compõem o saldo da mais-valia não puderem ser
identificados em decorrência da não observância do disposto no §
3º do art. 37 ou no § 1º do art. 39 (subcontas distintas).

O laudo aqui referido será desconsiderado na hipótese em que os dados
nele constantes apresentem comprovadamente vícios e incorreções de caráter
relevante.
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A vedação relativa à não elaboração e registro do laudo não se aplica para
participações societárias adquiridas até 31 de dezembro de 2013, para os optantes
conforme o art. 75 (opção para 2014), ou até 31 de dezembro de 2014, para os não
optantes.

Art. 21 - Incorporação, fusão ou cisão - Menos-valia (Seção VII, Subseção II)

Nos casos de incorporação, fusão ou cisão, o saldo existente na
contabilidade, na data da aquisição da participação societária, referente à menos-
valia de que trata o inciso II do caput do art. 20 do Decreto-Lei nº 1.598/1977,
deverá ser considerado como integrante do custo do bem ou direito que lhe deu
causa para efeito de determinação de ganho ou perda de capital e do cômputo da
depreciação, amortização ou exaustão.

Se o bem ou direito que deu causa à menos-valia não houver sido transferido,
na hipótese de cisão, para o patrimônio da sucessora, esta poderá, para efeitos de
apuração do lucro real, diferir o reconhecimento da referida importância, oferecendo
à tributação quotas fixas mensais no prazo máximo de 5 (cinco) anos contados da
data do evento.

A dedutibilidade da despesa de depreciação, amortização ou exaustão
está condicionada ao cumprimento da condição estabelecida no inciso III do caput
do art. 13 da Lei nº 9.249, de 26.12.1995 (quando o bem ou direito sejam
intrinsecamente relacionados com a produção ou comercialização dos bens e
serviços).

O valor da menos-valia será considerado como integrante do custo dos
bens ou direitos que forem realizados em menor prazo depois da data do evento,
quando:

I - o laudo a que se refere o § 3º do art. 20 do Decreto-Lei nº 1.598, de
26 de dezembro de 1977, não for elaborado e tempestivamente
protocolado ou registrado; ou

II - os valores que compõem o saldo da menos-valia não puderem ser
identificados em decorrência da não observância do disposto no §
3º do art. 37 ou no § 1º do art. 39 (subcontas).

O laudo referido anteriormente será desconsiderado na hipótese em que
os dados nele constantes apresentem comprovadamente vícios ou incorreções
de caráter relevante.

 A vedação prevista no inciso I do § 3º (não elaboração e registro do laudo)
não se aplica para participações societárias adquiridas até 31 de dezembro de
2013, para os optantes conforme art. 75 (opção para 2014), ou até 31 de dezembro
de 2014, para os não optantes.

Art. 22 - Incorporação, fusão ou cisão - Goodwill (Seção VII, Subseção III)

A pessoa jurídica que absorver patrimônio de outra, em virtude de

Para fins do disposto nos arts. 20 (mais-valia) e 22 (goodwill), consideram-
se partes dependentes quando:

I - o adquirente e o alienante são controlados, direta ou indiretamente,
pela mesma parte ou partes;

II - existir relação de controle entre o adquirente e o alienante;

III - o alienante for sócio, titular, conselheiro ou administrador da pessoa
jurídica adquirente;

IV - o alienante for parente ou afim até o terceiro grau, cônjuge ou
companheiro das pessoas relacionadas no inciso III;  ou

V - em decorrência de outras relações não descritas nos incisos I a IV,
em que fique comprovada a dependência societária.

No caso de participação societária adquirida em estágios, a relação de
dependência entre o(s) alienante(s) e o(s) adquirente(s) aqui tratada deve ser
verificada no ato da primeira aquisição, desde que as condições do negócio estejam
previstas no instrumento negocial.

Art. 26 - Incorporação, Fusão ou Cisão - Transferência p/ a sucessora (Seção VII,
Subseção V)

Nos casos de incorporação, fusão ou cisão, os ganhos decorrentes de
avaliação com base no valor justo na sucedida não poderão ser considerados na
sucessora como integrante do custo do bem ou direito que lhe deu causa para efeito
de determinação de ganho ou perda de capital e do cômputo da depreciação,
amortização ou exaustão.

Os ganhos e perdas evidenciados nas subcontas vinculadas ao ativo ou
passivo, transferidos em decorrência de incorporação, fusão ou cisão terão, na
sucessora, o mesmo tratamento tributário que teriam na sucedida.

Art. 27 - Ganho por compra vantajosa (Seção VII, Subseção VIII)

O ganho decorrente do excesso de valor líquido dos ativos identificáveis
adquiridos e dos passivos assumidos, caso sejam mensurados pelos respectivos
valores justos, em relação à contraprestação transferida, será computado na
determinação do lucro real no período de apuração relativo à data do evento e
posteriores à razão de 1/60 (um sessenta avos), no mínimo, para cada mês do
período de apuração.

Quando o ganho proveniente de compra vantajosa se referir ao valor de
trata o inciso II do § 5º do art. 20 do DL 1.598, deverá ser observado o disposto no
§ 6º do mesmo art. 20 (será computado na determinação do lucro real no período
de apuração da alienação ou baixa do investimento) ou o disposto no art. 22 desta
Lei (exclusão do lucro real em, no máximo, 1/60 (um sessenta avos), para cada
mês do período de apuração).
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incorporação, fusão ou cisão, na qual detinha participação societária adquirida
com ágio por rentabilidade futura (goodwill) decorrente da aquisição de participação
societária entre partes não dependentes, apurado segundo o disposto no inciso
III do caput do art. 20 do Decreto-Lei nº 1.598, de 26 de dezembro de 1977, poderá
excluir para fins de apuração do lucro real dos períodos de apuração subsequentes
o saldo do referido ágio existente na contabilidade na data da aquisição da
participação societária, à razão de um 1/60 (um sessenta avos), no máximo, para
cada mês do período de apuração.

O contribuinte não poderá utilizar o disposto neste artigo, quando:

I - o laudo a que se refere o § 3º do art. 20 do Decreto-Lei nº 1.598, de
26 de dezembro de 1977, não for elaborado e tempestivamente
protocolado ou registrado;

II - os valores que compõem o saldo do ágio por rentabilidade futura
(goodwill) não puderem ser identificados em decorrência da não
observância do disposto no § 3º do art. 37 (subcontas distintas) ou
no § 1º do art. 39 (subcontas distintas).

O laudo aqui referido será desconsiderado na hipótese em que os dados
nele constantes apresentem comprovadamente vícios e incorreções de caráter
relevante.

A vedação prevista em razão da inexistência de laudo não se aplica para
participações societárias adquiridas até 31 de dezembro de 2013, para os optantes
conforme art. 75 (opção para 2014), ou até 31 de dezembro de 2014, para os não
optantes.

Art. 23 - Incorporação, fusão ou cisão - ganho compra vantajosa (S. VII, Subseção
IV)

A pessoa jurídica que absorver patrimônio de outra, em virtude de
incorporação, fusão ou cisão, na qual detinha participação societária adquirida
com ganho proveniente de compra vantajosa (deságio), conforme definido no §
6º do art. 20 do Decreto-Lei nº 1.598, de 26 de dezembro de 1977, deverá computar
o referido ganho na determinação do lucro real dos períodos de apuração
subsequentes à data do evento, à razão de 1/60 (um sessenta avos), no mínimo,
para cada mês do período de apuração.

Art. 24 - Aplicação do disposto nos arts. 20, 21, 22 e 23

O disposto nos arts. 20 (mais-valia), 21 (menos-valia), 22 (goodwill) e 23
(compra vantajosa) aplica-se, inclusive, quando a empresa incorporada, fusionada
ou cindida for aquela que detinha a propriedade da participação societária.

Art. 25 - Definição de partes dependentes, para efeito do disposto nos arts. 19
e 21

Art. 28 - Tratamento tributário do goodwill (Seção IX)

A contrapartida da redução do ágio por rentabilidade futura, que é o
goodwill, inclusive mediante redução do valor recuperável, não será computada
na determinação do lucro real.

Quando a redução se referir ao valor de que trata o inciso III do art. 20
(mais ou menos-valia), deve ser observado o disposto no art. 25 do mesmo Decreto
Lei, isto é, não será computada na determinação do lucro real.

Art. 29 - Contratos de longo prazo - critério (Seção X)

O art. 10 do DL 1598 fixa critérios pelos quais as empresas que mantêm
contratos a longo prazo deverão calcular o valor que deva ser tributado.

Esse artigo 29 confirma essa regra, porém diz o seguinte: “Na hipótese
de a pessoa jurídica utilizar um critério para determinação da porcentagem de
produção executada distinto do previsto no art. 10, e que implique em um resultado
diferente daquele que seria apurado com base nesses critérios, então essa
diferença verificada entre um critério e outro deverá ser adicionada ou excluída,
conforme o caso, quando da apuração do lucro real.

Dessa forma, o critério estabelecido no art. 10 do DL 1598 deve ser sempre
obedecido. Havendo diferença, o valor será adicionado ou excluído, para efeito do
lucro real.

Art. 30 - Subvenções para investimento (Seção XI)

O art. 30 da Lei trata especificamente das subversões para investimentos
recebidas pelo contribuinte, inclusive mediante isenção ou redução de impostos,
que foram concedidos como estimulo à implantação e expansão de
empreendimentos econômicos e, também, às doações que foram feitas pelo poder
público.

No sistema anterior, os valores eram creditados diretamente em uma
conta de reservas, sem nenhum trânsito pelas contas de resultado. Porém, com a
nova lei contábil, isto mudou.

Segundo este art. 30, essas subvenções, embora pela nova lei contábil
devam transitar pelo resultado, não serão computadas na determinação do lucro
real, desde que sejam registradas numa conta de reserva de lucros. Esta conta de
reserva de lucros só poderá ser utilizada para duas destinações:

1ª - absorção de prejuízos anteriores;

2ª - aumento do capital.

O tratamento dado às subvenções para investimento obedece às normas
anteriores, que já se referiam ao fato de que, embora a nova lei contábil obrigue o
registro dessas subvenções numa conta de resultados, como receita, por se tratar
de um acréscimo patrimonial, essas receitas, registradas segundo a nova lei
contábil, não serão consideradas na apuração do lucro real, pelo menos enquanto



EXTINÇÃO DO RTT EXTINÇÃO DO RTT 6361

permanecerem numa conta de reserva de lucros e que, posteriormente, o valor
seja utilizado para absorção de prejuízos ou para aumento de capital social.

Uma regra importante está no § 3° desse art. 30, ao determinar que, se
no período de apuração a pessoa jurídica acumular prejuízo contábil ou lucro líquido
contábil inferior à parcela das doações e subversões governamentais, e, nesse
caso, não puder ser constituída a referida reserva, então essa constituição deverá
ocorrer à medida que forem apurados os lucros subsequentes.

Art. 31 - Prêmio na emissão de debêntures (Seção XII)

Debêntures são títulos emitidos pelas empresas que têm como garantia
o seu próprio patrimônio. É uma espécie de nota promissória com garantia real. O
ônus que atinge o patrimônio deve ser registrado em cartório, ficando cabal e
publicamente comprovado que esses títulos têm a garantia do patrimônio da
empresa emitente.

Normalmente, os títulos são oferecidos ao mercado por um valor de face,
isto é, pelo seu valor nominal. Ocorre, porém, que, em alguns casos, há uma
demanda maior do que a oferta e os adquirentes dos títulos estão dispostos a
pagar um pouco mais pelos títulos – uma espécie de prêmio. Assim, a emitente
acaba recebendo mais do que oferecia ao mercado. Este valor a maior representa
o “prêmio na emissão de debêntures”.

Segundo a nova lei contábil, o prêmio será contabilizado como receita da
empresa emissora e deverá, obrigatoriamente, transitar pelo resultado. No sistema
anterior, os valores eram creditados diretamente a uma conta de reserva, sem
nenhum trânsito pelo resultado.

O problema é que, ao transitar pelo resultado, gera um lucro maior para a
empresa e haveria tributação. Este artigo 31 cuida exatamente disso e busca evitar
que haja uma tributação sobre essa receita. Assim, o dispositivo declara,
expressamente, que a receita obtida na emissão de debentures não integra a
apuração do lucro real.

A reserva não poderá ser distribuída aos sócios, devendo ser utilizada,
tão somente, para o aumento de capital ou a compensação de prejuízos
anteriores.

É bom lembrar que existe uma regra análoga a esta no artigo 30, em
relação à reserva de subvenções ou doações, como visto anteriormente. Se, no
período de apuração da receita de prêmio a emissão de debêntures, a pessoa
jurídica apurar um prejuízo contábil ou um lucro líquido contábil inferior à parcela
decorrente da emissão de debêntures, então a empresa deve formar a reserva à
medida que forem apurados os lucros ou prejuízos subsequentes.

Art. 32 - Teste de recuperabilidade - Impairment (Seção XIII)

A figura da perda por desvalorização veio no bojo da Lei 11.638/2007
(alteração no § 3º do art. 183 da Lei nº 6.404/1976 - Lei das SAs). O procedimento

Este sistema é muito comum em outros países, principalmente nos
Estados Unidos (denominado “stock options”), em que o empregado ou similar
presta serviço à empresa e faz um acordo para que, em vez de receber dinheiro,
receberá ações novas da companhia.

A legislação contábil brasileira reconhece que essa despesa diminui o
resultado daquele período, no regime de competência. Porém, a lei fiscal não tem
um dispositivo análogo, não admitindo  a dedutibilidade desse pagamento baseado
em ações, no momento que houver a apropriação.

O art. 33 determina que o valor somente seja dedutível no período de
apuração em que houver o efetivo pagamento, em que foi efetivamente liquidada
aquela obrigação, isto é, quando realmente o empregado tiver o benefício das
ações (houver o aumento de capital) e, aí sim, quando os títulos forem transferidos
para o empregado, a empresa poderá reconhecer a despesa no âmbito tributário.
Portanto, a dedutibilidade não respeita o princípio da competência (quando o serviço
é prestado), mas o regime de caixa (quando o serviço é pago).

Art. 34 - Pagamento baseado em ações liquidadas por instrumentos patrimoniais

Este dispositivo alcança o cálculo dos juros sobre o capital próprio. Assim,
o art. 34 determina que, na hipótese de aquisição de serviços que forem liquidados
por instrumentos patrimoniais, os pagamentos somente terão efeito no cálculo
dos juros do capital próprio depois da transferência definitiva, para o prestador de
serviços, da propriedade dos referidos instrumentos patrimoniais.

Portanto, tal como no artigo anterior, a dedutibilidade não respeita o
princípio da competência (quando o serviço é prestado), mas o regime de caixa
(quando o serviço é pago).

Art. 35 - Contratos de concessão de serviços públicos (Seção XV)

No caso de contrato de concessão de serviços públicos, em que a
concessionária reconhece como receita o direito de exploração que foi recebido
do poder concedente, o resultado decorrente desse reconhecimento deverá ser
computado no lucro real à medida que incorrer a realização do respectivo ativo
intangível, inclusive mediante amortização, alienação ou baixa.

A situação exposta aqui neste art. 35 explica-se da seguinte forma:

Imagine-se uma empresa que, por concorrência pública, ganhe o direito
de explorar determinado serviço público, como, por exemplo, o transporte
rodoviário de passageiros. O direito relativo a essa concessão vale, por suposição,
um milhão de reais. Segundo a nova Lei contábil, esse valor deve ser reconhecido
contabilmente no ativo intangível da empresa, como um direito. Porém, a lei  fiscal
não consagra esse instituto, razão porque o art. 34 determina que o oferecimento
ou a tributação dessa receita pela concessionária (contrapartida do reconhecimento
do direito) somente se dará no lucro real à medida que ocorrer a realização desse
ativo intangível (dessa concessão), inclusive a amortização, alienação ou baixa.
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prático que permite constatar se a empresa está perdendo em relação ao valor
recuperável dos ativos é denominado “teste de recuperabilidade”. Basicamente,
essa possível perda se dá, por exemplo, nas seguintes circunstâncias: a empresa
tem um bem no ativo imobilizado (uma máquina) registrado por um determinado
valor e o resultado do teste de recuperabilidade permite constatar que a empresa,
no futuro, não terá condições de recuperar aquele valor. O teste se utiliza de dois
conceitos: 1 - valor justo (em princípio, o de mercado); e 2 - valor em uso (o que a
utilização do bem poderá, no futuro, gerar de receita). Entre os dois valores apurados
(valor justo e valor em uso), o maior deles será comparado com o custo contábil e
a diferença representará a perda. Se um dos dois (ou os dois) valores for maior do
que o custo contábil, então não haverá perda a ser reconhecida.

Eis um exemplo prático: se a empresa tiver uma máquina contabilizada
por R$ 100.000,00, mas o teste de recuperabilidade provar que, no futuro, a
empresa não conseguirá recuperar esse valor (avaliação a valor justo, ou ao valor
em uso, aquele que for maior), ocorrerá  uma perda na recuperabilidade (diferença
entre os R$ 100.000,00 e o valor justo ou o valor em uso, o que for maior). Essa
perda deverá ser registrada obrigatoriamente na contabilidade, o que reduzirá o
resultado contábil da pessoa jurídica.

Como esta perda está prevista somente na lei contábil, mas não está
prevista na lei tributária, a empresa, obrigatoriamente, terá que adicionar o valor
da perda ao lucro líquido, para efeito da apuração do lucro real. É exatamente isso
que determina este art. 32.

Ressalte-se que a perda poderá ocorrer em relação a qualquer outro ativo,
como, por exemplo, estoques, instrumentos financeiros, etc.

Deve-se lembrar que, nesse artigo, existe um parágrafo que diz que, no
caso de alienação ou baixa de um ativo que compõe uma unidade geradora de
caixa, isto é, seja um ativo que faz parte de um conjunto de bens, o valor a ser
reconhecido na apuração do lucro real deve ser proporcional à relação entre o
valor contábil e o total da unidade geradora de caixa.

É oportuno notar, também, que a legislação do IRPJ já prevê, há muito
tempo, a figura da perda extraordinária (art. 291 do atual Regulamento do IR/
1999, Lei nº 4.506, de 1964, art. 46, incisos V e VI), mas em circunstâncias
completamente diferentes, com exigências de apuração muito mais rígidas.

Art. 33 - Pagamento baseado em ações (Seção XIV)

O art. 33 trata da dedutibilidade da remuneração paga pela pessoa jurídica
pelos serviços prestados por seus empregados ou similares, quando efetuado
por meio de acordo com pagamento baseado em ações. Eis um exemplo dessa
situação: o empregado tem um salário mensal de R$ 5.000,00 e faz um acordo
com a empresa para receber todo ou parte desse  salário em novas ações da
companhia, que serão emitidas pela empresa. Ou quando, além do salário, são
contratadas outras vantagens (gratificações por produtividade, por exemplo), que
também serão pagas em ações.

Esse é o objetivo do art. 35, isto é, que a empresa obrigatoriamente
reconheça, no ativo, o direito advindo do contrato de concessão, mas que só o
tribute a receita correspondente à medida que aquele ativo venha a ser  realizado,
seja por amortização, alienação ou baixa.

Art. 36 - Contrato de concessão de serviços públicos - Lucro decorrente da receita
de obras

No caso de contrato de concessão de serviços públicos, o lucro decorrente
da receita reconhecida pela construção, recuperação, reforma, ampliação ou
melhoramento da infraestrutura, cuja contrapartida seja ativo financeiro
representativo de direito contratual incondicional de receber caixa ou outro ativo
financeiro, poderá ser tributado à medida do efetivo recebimento (regime de caixa).

Para fins dos pagamentos mensais determinados sobre a base de cálculo
estimada (pessoa jurídica tributada pelo lucro real), a concessionária poderá
considerar como receita o montante efetivamente recebido (regime de caixa).

Art. 37 - Aquisição de participação societária em estágios (Seção XVI)

O art. 37 da Lei declara que, no caso de aquisição de controle de outra
sociedade, na qual a adquirente já detinha participação societária anterior, o
contribuinte deve observar as seguintes regras:

1ª - O ganho decorrente de avaliação de participação anterior com base
no valor justo, mas que foi apurado na data de aquisição, poderá
ser diferido no lucro real. Por seu turno, a perda relacionada à
aquisição somente poderá ser considerada quando houver alienação
ou baixa;

2ª - A perda decorrente de avaliação de participação anterior com base
no valor justo, apurada na data da aquisição, somente poderá ser
considerada quando houver alienação ou baixa;

3ª - O ganho decorrente do excesso de valor justo dos ativos líquidos
da investida, na proporção da participação adquirida em relação ao
valor, também poderá ser diferido, mas deverá ser reconhecido para
fins de apuração do lucro real quando houver alienação ou baixa do
investimento.

Este esquema de deferimento deverá ser objeto de registro no e-Lalur,
com seus aspectos  específicos, para que se controle a tributação do ganho ou da
perda na apuração do lucro real.

O § 3° desse artigo determina que, na contabilidade, deverão ser
registradas em subcontas distintas:

1° - a mais ou menos-valia e o ágio por rentabilidade futura (goodwill)
relativos à participação anterior, existente antes da aquisição do controle
e as variações dos valores em decorrência dessa aquisição; e
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2º - as variações dos valores em decorrência da aquisição do controle.

O § 4° determina que o disposto nesse artigo 37 aplica-se aos demais
casos em que o contribuinte avalia a valor justo a participação societária anterior,
no momento da aquisição de nova participação.

Art. 38 - Aquisição em estágios - Incorporação, fusão ou cisão (Subseção I)

Na hipótese do art. 37, em que existe aquisição de participações societárias
em estágios, mas que haja incorporação, fusão e cisão, são obrigatórios alguns
procedimentos especiais, como, por exemplo, que deve ocorrer a baixa dos valores
controlados no e-Lalur, sem qualquer efeito no lucro real. Também não pode ser
computada na apuração do lucro real a variação da mais-valia ou menos-valia, que
vem a ser considerada contabilmente no custo ativo ou do passivo que lhe deu
causa, ou baixada na hipótese do ativo ou passivo que lhe deu causa não integrar
o patrimônio da sucessora. Também não poderá ser excluída na apuração do lucro
real a variação do ágio por rentabilidade futura, que é o goodwill.

Excetuadas as hipóteses previstas anteriormente, aplica-se ao saldo
existente na contabilidade, na data da aquisição da participação societária referente
a mais ou menos-valia e ao ágio por rentabilidade futura (goodwill), o disposto nos
arts. 20 a 22 desta Lei (amortização em 5 anos).

Art. 39 - Incorporação, fusão ou cisão - Não controlada na qual se detinha
participação

Nas incorporações, fusões ou cisões de empresa não controlada na qual
se detinha participação societária anterior que não se enquadrem nas situações
previstas nos arts. 37 e 38 (aquisição em estágios), não terá efeito na apuração do
lucro real:

I - o ganho ou perda decorrente de avaliação da participação societária
anterior com base no valor justo, apurado na data do evento; e

II - o ganho decorrente do excesso do valor justo dos ativos líquidos da
investida, na proporção da participação anterior, em relação ao valor
dessa participação avaliada a valor justo.

Deverão ser contabilizadas em subcontas distintas:

I - a mais ou menos-valia e o ágio por rentabilidade futura (goodwill)
relativos à participação societária anterior, existentes antes da
incorporação, fusão ou cisão; e

II - as variações nos valores a que se refere o inciso I, em decorrência da
incorporação, fusão ou cisão.

Não deve ser computada na apuração do lucro real a variação da mais-
valia ou menos-valia de que trata o inciso II, que venha a ser:

Art. 41 - Amortização do intangível (Seção XVIII)

O art. 41 trata especificamente da amortização do intangível. A amortização
de direitos classificados no ativo não circulante intangível é considerada dedutível
na determinação do lucro real, desde que esses direitos amortizados sejam
intrinsicamente relacionados com a produção ou comercialização de bens e
serviços. 

Art. 42 - Gastos com inovação

O art. 42 determina que poderão ser excluídos, para fins de apuração do
lucro real, os gastos com desenvolvimento de inovação tecnológica que estão
previstos na Lei 11.196/2005, quando registrados no ativo não circulante intangível
no período em que forem incorridos e observadas as condições previstas nos
arts. 22 a 24 da referida lei (a - controles contábeis;  b - pagos a pessoas residentes
no País; e c - contribuinte com regularidade fiscal).

O parágrafo único deste artigo 42 esclarece que o contribuinte que utilizar
o benefício referido deverá adicionar ao lucro líquido, para fins de apuração do
lucro real, o valor da realização do ativo intangível, inclusive por amortização,
alienação ou baixa.

Art. 43 - Prejuízos não operacionais (Seção XIX)

O art. 43 da Lei determina que os prejuízos decorrentes da alienação de
bens e direitos do ativo imobilizado, investimento e intangível (não operacionais),
ainda que sejam reclassificados para o ativo circulante com intenção de venda,
somente poderão ser compensados com lucros da mesma natureza (não
operacionais).

As expressões “operacional” e “não operacional” não são mais utilizadas
na contabilidade brasileira, em função da adoção das normas internacionais. Porém,
como a lei fiscal não foi alterada, o art. 43 ainda emprega essas expressões.

A regra da limitação da compensação de prejuízos fiscais em 30% já
existe há muito tempo. Posteriormente, foi introduzida mais esta regra restritiva à
compensação, qual seja, aquela que só permite a compensação do prejuízo não
operacional, que decorra da alienação de bens e direitos do ativo não circulante,
com lucros da mesma natureza, isto é, lucros igualmente não operacionais.

O motivo pelo qual esta Lei tratou do tema está na expressão constante
do artigo 43, que diz: “ainda que reclassificados para o ativo circulante com intenção
de venda”. Esta reclassificação está prevista nas normas internacionais de
contabilidade. Porém, quando os contribuintes passaram a atender a esse
dispositivo, muitos entenderam que os prejuízos não seriam mais “não
operacionais”, mas sim “operacionais”, porque os seus valores, pela nova lei
contábil, estavam fora do ativo não circulante.

Portanto, o objetivo deste artigo é evitar a ocorrência desse entendimento
errado, declarando expressamente  que, mesmo reclassificado no ativo circulante,
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I - considerada contabilmente no custo do ativo ou no valor do passivo
que lhe deu causa; ou

II - baixada, na hipótese de o ativo ou o passivo que lhe deu causa não
integrar o patrimônio da sucessora.

Não poderá ser excluída na apuração do lucro real a variação do ágio por
rentabilidade futura (goodwill) de que trata o inciso II.

 Excetuadas as hipóteses previstas nos §§ 2º e 3º do art. 39 desta Lei,
aplica-se ao saldo existente na contabilidade, na data da aquisição da participação
societária, referente a mais ou menos-valia e ao ágio por rentabilidade futura
(goodwill) de que tratam os incisos II e III do caput do art. 20 do Decreto-Lei nº
1.598, de 26 de dezembro de 1977, o disposto nos arts. 20 a 22 (amortização em
5 anos).

Art. 40 - Depreciação - exclusão no e-Lalur (Seção XVII)

A Lei 4.506/1964 admite que a empresa possa registrar na sua
contabilidade as despesas de depreciação dos seus bens do ativo imobilizado.

Essa mesma lei, no artigo 57 § 1°, diz que a quota de depreciação dedutível
na apuração do imposto será determinada mediante aplicação da taxa anual de
depreciação sobre o custo de aquisição do ativo.

Portanto, há uma taxa anual de depreciação com a qual se calcula essa
quota e o valor será admitido como dedutível no resultado da empresa. Porém, o
§ 15, que foi inserido nesse artigo, diz o seguinte: “Caso a quota de depreciação
registrada na contabilidade do contribuinte seja menor do que aquela calculada
no parágrafo terceiro (taxas fixadas pela Receita Federal) a diferença entre um
sistema e outro poderá ser excluída do lucro líquido na apuração do lucro real”
(isto é, no e-Lalur).

Convém lembrar que, a partir do período em que o montante acumulado
nas quotas de depreciação computadas na determinação do lucro real  atingir
o limite previsto de 100%, o valor da depreciação registrado na escrituração
comercial deverá ser adicionado no e-Lalur.

Assim, como está previsto nesta alteração, a empresa, para o cálculo da
depreciação, deve tomar por base a vida útil do bem. Porém, está autorizada a
utilizar a taxa de depreciação fixada pela Secretaria da Receita Federal. A diferença
entre um método e outro será ajustada no e-Lalur. Por oportuno, lembra-se que as
taxas oficiais foram fixadas pela Receita Federal do Brasil através das Instruções
Normativas nºs. 162/1998 e 130/1999.

A diferença entre a depreciação registrada segundo as normas societárias
e aquela registrada segundo as regras fiscais deverá ser controlada na Parte B,
pois se trata de valores que interferirão na apuração da base de cálculo de exercícios
futuros.

a sua alienação, se causar prejuízo (não operacional), somente será compensável
com lucro futuro da mesma natureza (não operacional).

A regra final diz que esta restrição não se aplica em relação às perdas
decorrentes de baixa de bens ou direitos em virtude de terem se tornado
imprestáveis ou obsoletos ou terem caído em desuso, ainda que posteriormente
venham a ser alienados como sucata.

Art. 44 - Contrato de concessão de serviços públicos - lucro presumido (Seção XX)

No caso de contrato de concessão de serviços públicos, a receita
reconhecida pela construção, recuperação, reforma, ampliação ou melhoramento
da infraestrutura, cuja contrapartida seja o ativo intangível representativo de direito
de exploração, não integrará a base de cálculo do imposto sobre a renda, quando
se tratar do IR apurado com base no lucro presumido ou no lucro arbitrado.

Este dispositivo pode ser explicado da seguinte maneira: em algumas
licitações públicas, a empresa vencedora fica obrigada, contratualmente, a realizar
obras de construção, recuperação, reforma, ampliação ou melhoramento da
infraestrutura. Os gastos dessas obras, porém, não serão ressarcidos pela licitante
(as obras são incorporadas ao patrimônio publico) e devem ser contabilizados no
ativo intangível da vencedora, como um direito, juntamente com o direito de
explorar a concessão.

Porém, algumas empresas vencedoras de licitações têm, elas próprias, a
possibilidade de executarem essas obras, que, quando completadas, serão
faturadas contra o poder público, embora não venham a ser recebidas. Assim, a
empresa que executou as obras terá uma receita da prestação dos serviços, que
não integrará a base de cálculo do imposto de renda, quando a apuração se der
pelo lucro presumido ou arbitrado.

O ganho de capital na alienação futura do ativo intangível será a diferença
positiva entre o valor da alienação e o valor dos custos incorridos, deduzida a
correspondente amortização.

Art. 45 - Custos estimados de desmontagens (Seção XXI)

Quando uma empresa pretende construir um prédio em um local onde já
exista outro edifício, que é antigo e precisa ser demolido, automaticamente terá
que fazer gastos de desmontagens. Esta regra também se aplica a máquinas,
equipamentos, aparelhos, etc.

O artigo 45 trata exatamente desses custos de desmontagem e outros
gastos, afirmando que somente serão dedutíveis quando efetivamente incorridos.

Se, porventura, a empresa fizer uma provisão dos gastos de retirada e
desmontagem, a pessoa jurídica deverá proceder a um ajuste do lucro líquido,
para fins de apuração do lucro real,  quando o imobilizado for realizado, inclusive
por depreciação, amortização, exaustão e alienação.



EXTINÇÃO DO RTT EXTINÇÃO DO RTT69 71

Eventuais efeitos contabilizados no resultado, provenientes de ajustes na
provisão referida acima, ou de atualização de seu valor, não serão computados na
determinação do lucro real.

Art. 46 - Arrendamento mercantil - Arrendadora (Seção XXII)

Na hipótese de operações de arrendamento mercantil que não estejam
sujeitas ao tratamento tributário previsto pela Lei nº 6.099, de 12 de setembro de
1974, as pessoas jurídicas arrendadoras deverão reconhecer, para fins de apuração
do lucro real, o resultado relativo à operação de arrendamento mercantil
proporcionalmente ao valor de cada contraprestação, durante o período de vigência
do contrato.

O art. 2º da Lei nº 6.099/1974 tem a seguinte redação: “Art 2º Não terá o
tratamento previsto nesta Lei o arrendamento de bens contratado entre pessoas
jurídicas direta ou indiretamente coligadas ou interdependentes, assim como o
contratado com o próprio fabricante.”

A pessoa jurídica deverá proceder, caso seja necessário, aos ajustes do
lucro líquido para fins de apuração do lucro real, no e-Lalur.

O disposto neste artigo aplica-se somente às operações de arrendamento
mercantil em que haja transferência substancial dos riscos e benefícios inerentes
à propriedade do ativo.

Para efeito do disposto neste artigo, entende-se por resultado a diferença
entre o valor do contrato de arrendamento e o somatório dos custos diretos iniciais
e o custo de aquisição ou construção dos bens arrendados.

Na hipótese de a pessoa jurídica ser tributada pelo lucro presumido ou
arbitrado, o valor da contraprestação deverá ser computado na determinação da
base de cálculo do IRPJ.

Art. 47 - Arrendamento mercantil - Arrendatária - Bens intrinsecamente relacionados

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, inclusive
as despesas financeiras nelas consideradas.

Assim, caso os bens não sejam intrinsecamente relacionados com a
produção ou a comercialização de bens e serviços, o valor das contraprestações
será indedutível.

Art. 48 - Arrendamento mercantil - Financeiras do leasing na arrendatária -
Indedutíveis

São indedutíveis, na determinação do lucro real, as despesas financeiras
incorridas pela arrendatária em contratos de arrendamento mercantil. Esta regra
também se aplica aos valores decorrentes do ajuste a valor presente.

Art. 50 - CSLL - aplicam-se as regras dos arts. 2º a 7º, 9º a 40, 42 a 47 (Seção XXIII)

As regras da maior parte dos artigos contidos nesta Lei são aplicáveis à
legislação do Imposto de Renda. Este art. 50 estabelece quais são os artigos que
também são aplicáveis à CSLL.

Note-se que também se aplicam à CSLL as normas contidas no art. 8º do
DL 1.598/1977, que instituiu o e-Lalur.

Assim, em relação à CSLL, as pessoas jurídicas deverão informar no e-
Lalur o seguinte:

I - os lançamentos de ajustes do lucro líquido do período, relativos a
adições, exclusões ou compensações prescritas ou autorizadas pela
legislação tributária;

II - a demonstração da base de cálculo e o valor da CSLL devida com a
discriminação das deduções, quando aplicáveis; e

III - os registros de controle de base de cálculo negativa da CSLL a
compensar em períodos subsequentes, e demais valores que devam
influenciar a determinação da base de cálculo da CSLL de período
futuro e não constem de escrituração comercial.

Também se aplicam à CSLL as disposições contidas no inciso II do caput
do art. 8º-A do Decreto-Lei nº 1.598/1977 (multas pela falta ou atraso na entrega
do e-Lalur, ou apresentado com inexatidões, incorreções ou omissões), exceto
nos casos de registros idênticos para fins de ajuste nas bases de cálculo do IRPJ
e da CSLL, que deverão ser considerados uma única vez.

Art. 51 - CSLL - Exclusão da base de cálculo dos lucros e dividendos (Seção XXIII)

Este artigo introduziu uma pequena alteração no item 5 da letra “c” do §
1º, do art. 2º da Lei nº 7.689/1988 (lei que instituiu a CSLL).

O dispositivo ora alterado mandava excluir da base de cálculo da CSLL
“...os lucros e dividendos derivados de investimentos avaliados pelo custo de
aquisição...”, enquanto que a nova redação diz o seguinte:”...os lucros e dividendos
derivados de participações societárias em pessoas jurídicas domiciliadas no
Brasil...”.

Assim, para excluir da base de cálculo da CSLL, a lei não exige mais a
condição de que a avaliação seja feita pelo custo de aquisição, aplicando-se,
também, às participações avaliadas pelo patrimônio líquido, desde que as
participações sejam no capital social de pessoas jurídicas domiciliadas no Brasil.

CAPITULO II – DO PIS E DA COFINS (art. 52 a 57)

O Capítulo II contempla algumas alterações na legislação do PIS e da
Cofins, tanto nas suas modalidades cumulativa (Lei nº 9.718/1998) e não cumulativa
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Esta indedutibilidade tem a seguinte explicação: pela nova lei contábil, a
arrendatária deve contabilizar o bem arrendado no ativo imobilizado e reconhecer
as depreciações. As contraprestações pagas, inclusive os encargos financeiros,
serão valores correspondentes à amortização da divida contratual (arrendamento
mercantil financeiro a pagar).

Desta forma, como os valores pagos a título de encargos financeiros são
parte da amortização mensal, são dedutíveis do lucro real a esse título.

Art. 49 - Contratos não tipificados como arrendamento mercantil

A Lei nº 6.099/1974, que regulamentou o tratamento tributário das
operações de arrendamento mercantil, determina:

“Art 2º Não terá o tratamento previsto nesta Lei o arrendamento de bens
contratado entre pessoas jurídicas direta ou indiretamente coligadas ou
interdependentes, assim como o contratado com o próprio fabricante.”

Dessa forma, há o entendimento de que esta Lei está se referindo a esta
situação, quando trata dos contratos “não tipificados como arrendamento mercantil”.

Decorre desse entendimento que, aos contratos não tipificados como
arrendamento mercantil, que contenham elementos contabilizados como
arrendamento mercantil por força de normas contábeis e da legislação comercial,
serão aplicados os dispositivos a seguir indicados, os quais, para facilitar o
entendimento, são resumidos ao final de cada inciso:

I - inciso VIII do caput do art. 13 da Lei nº 9.249, de 26 de dezembro de
1995, com a redação dada pelo 9º (depreciação, amortização e
exaustão);

II - §§ 3º e 4º do art. 13 do Decreto-Lei nº 1.598, de 26 de dezembro de
1977, com a redação dada pelo art. 2º (depreciação, amortização e
exaustão);

III - 46 (arrendadoras), 47 (intrinsicamente vinculadas) e 48 (despesas
financeiras);

IV - § 18 do art. 3º da Lei nº 10.637, de 30 de dezembro de 2002, com a
redação dada pelo art. 54 (base de cálculo do PIS não cumulativo);

V - § 26 do art. 3º da Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003, com a
redação dada pelo art. 55 (base de cálculo da Cofins não cumulativa);
e

VI - § 14 do art. 15 da Lei nº 10.865, de 30 de abril de 2004, com a redação
dada pelo art. 53 (PIS e Cofins incidentes sobre a importação).

Estas disposições legais restringem-se aos elementos do contrato
contabilizados em observância às normas contábeis que tratam de arrendamento
mercantil.

(Leis nºs. 10.637/2002 e 10.833/2003), como, também, na legislação das
contribuições que incidem sobre a importação (Lei nº 10.865/2004).

Art. 52 - PIS/COFINS cumulativos - altera o art. 3º da Lei nº 9.718/1998 - base de
cálculo

O art. 52 introduz duas alterações no texto da Lei 9718/1998, que instituiu
a cobrança do PIS e da COFINS na modalidade cumulativa. As alterações aqui
inseridas têm a ver com o princípio da neutralidade tributária e a sua aplicação à
definição da base de cálculo dessas contribuições.

A primeira alteração decorre necessariamente da aplicação do novo
conceito de receita bruta, que é um dos componentes da base de calculo das
contribuições, e foi uma alteração introduzida pelo art. 2º desta Lei, no art. 12 do
DL 1598. Nota-se que a adoção do novo conceito torna-se obrigatória no cálculo
de todas as contribuições (PIS, Cofins e CSLL). Houve, portanto, uma padronização.

Um dispositivo importante está no inciso II do § 2°, o qual determina que,
dentre as exclusões da base de cálculo, devem ser também consideradas as
reversões de provisões e recuperações de créditos baixados como perda e que
não representem ingresso de novas receitas, o resultado positivo da avaliação de
investimento pelo valor de patrimônio líquido (aquele que decorre da aplicação da
equivalência patrimonial) e, também, os lucros e dividendos derivados de
participações societárias que tenham sido computados como receita.

Eis outras alterações importantes:

a) Exclusão, da base de cálculo, da receita decorrente da venda de bens
do ativo não circulante (a redação anterior referia-se ao “ativo
permanente”, denominação essa que não mais existe);

b) Exclusão de gastos de construção e outros, cuja contrapartida seja o
ativo intangível (contrato de concessão de serviços públicos)

c) Regra para o cálculo da receita bruta apurada nas hipóteses de
contratos com prazo de execução superior a 1 (um) ano.

Art. 53 - Duas alterações na L. nº 10.865/2004 (arts. 15 e 27) - Importação

Art. 53 - Art. 15 - PIS/Cofins – créditos - AVP

No art. 15 da Lei nº 10.865/2004, o art. 53 desta Lei fez as seguintes
alterações:

a) No cálculo dos créditos, os valores decorrentes do ajuste a valor
presente poderão ser considerados como parte integrante do custo
ou do valor de aquisição;

b) Não serão computados os ganhos e perdas decorrentes de avaliação
do ativo com base no valor justo;

c) O crédito correspondente a bens adquiridos para locação ou produção



EXTINÇÃO DO RTT EXTINÇÃO DO RTT73 75

de bens e serviços não se aplica no caso de bem objeto de
arrendamento mercantil, na pessoa jurídica arrendatária.

Art. 53 - Art. 27 - Redução ou restabelecimento das alíquotas do PIS e da Cofins
- AVP

No § 3º do art. 27 da Lei nº 10.865/2004 fica determinado que a regra que
permite ao Poder Executivo reduzir ou restabelecer as alíquotas do PIS e da Cofins,
sobre as receitas financeiras auferidas pelas pessoas jurídicas sujeitas ao regime
de não cumulatividade, não se aplica aos valores decorrentes do ajuste a valor
presente.

Art. 54 - Três alterações na Lei nº 10.637/2002, PIS não cumulativo (arts. 1º, 3º
e 8º)

Art. 54 - Art. 1º - Alterações na base de cálculo

No art. 1º da Lei nº 10.637/2002 (base de cálculo) são procedidas as
seguintes alterações:

a) Na consideração da receita bruta, introdução do novo conceito (art.
12 do DL 1.598);

b) Inclusão do ajuste a valor presente na receita bruta;

c) Não integram a base de calculo do PIS não cumulativo, dentre outros:

- resultado positivo da avaliação de investimentos pelo valor do PL;

- lucros e dividendos derivados de participações societárias;

- receitas decorrentes da venda de bens do ativo não circulante
(investimento, imobilizado ou intangível)

- receitas financeiras decorrentes do ajuste a valor presente,
referentes a receitas excluídas da base de cálculo do PIS;

- ganhos decorrentes de avaliação de ativo e passivo com base no
valor justo;

- subvenções para investimento;

- construção classificada no intangível, nos contratos de concessão
de serviços públicos;

- imposto que deixar de ser pago em virtude das isenções e reduções
(art. 19 do DL 1.598); e

- prêmio na emissão de debêntures.

Art. 55 - Art. 1º - Alterações na base de cálculo

No art. 1º da Lei nº 10.833/2003 (base de cálculo), são procedidas as
seguintes alterações:

d) Na consideração da receita bruta, introdução do novo conceito (art.
12 da DL 1.598);

e) Inclusão do ajuste a valor presente na receita bruta;

f) Não integram a base de calculo do PIS não cumulativo, dentre outros:

- resultado positivo da avaliação de investimentos pelo valor do PL;

- lucros e dividendos derivados de participações societárias;

- receitas decorrentes da venda de bens ou direitos do ativo não
circulante (investimento, imobilizado ou intangível)

- receitas financeiras decorrentes do ajuste a valor presente,
referentes a receitas excluídas da base de cálculo da Cofins;

- ganhos decorrentes de avaliação de ativo e passivo com base no
valor justo;

- subvenções para investimento;

- construção classificada no intangível, nos contratos de concessão
de serviços públicos;

- imposto que deixar de ser pago em virtude das isenções e reduções
(art. 19 do DL 1.598); e

- prêmio na emissão de debêntures.

Art. 55 - Art. 3º - Créditos

No art. 3º da Lei nº 10.833/2003 (direito de tomar créditos) são procedidas
as seguintes alterações:

a) crédito em relação aos bens incorporados ao ativo intangível,
adquiridos para produção de bens ou prestação de serviços;

b) créditos em relação aos encargos de depreciação e amortização de
determinados bens;

c) no cálculo do crédito, poderão ser considerados os valores decorrentes
do ajuste a valor presente;

d) o direito ao crédito não se aplica no caso de bem objeto de
arrendamento mercantil, na pessoa jurídica arrendatária;

e) é vedado o desconto de quaisquer créditos calculados em relação a:
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Art. 54 - Art. 3º - Alterações nos critérios da tomada de créditos

No art. 3º da Lei nº 10.637/2002 (créditos), são procedidas as seguintes
alterações:

a) crédito em relação aos bens incorporados ao ativo intangível,
adquiridos para produção de bens ou prestação de serviços;

b) créditos em relação aos encargos de depreciação e amortização de
determinados bens;

c) no cálculo do crédito, poderão ser considerados os valores decorrentes
do ajuste a valor presente;

d) o direito ao crédito não se aplica no caso de bem objeto de
arrendamento mercantil, na pessoa jurídica arrendatária;

e) é vedado o desconto de quaisquer créditos calculados em relação a:

- encargos associados a empréstimos registrados como custo de
bens;

- custos estimados de desmontagem e remoção do imobilizado e
restauração do local;

- ganhos e perdas decorrentes de avaliação de ativo (bens que dão
direito ao crédito) com base no valor justo;

- na execução de contratos de concessão de serviços públicos, os
créditos gerados quando a receita tiver como contrapartida o ativo
intangível, somente poderão ser aproveitados à medida que o ativo
for amortizado. No caso de ativo financeiro, somente na proporção
de seus recebimentos;

- o direito ao crédito do ativo intangível previsto na letra “a” (adquiridos
para a produção de bens ou prestação de serviços) não se aplica ao
intangível referido no item anterior (contrato de concessão de
serviços públicos).

Art. 54 - Art. 8º - VETADO o inciso X sobre as Sociedades de Advogados

No art. 8º da Lei nº 10.637/2002 (permanecem sujeitas às normas da
cumulatividade) foi introduzida uma alteração no inciso X, para incluir as sociedades
regulamentadas pela Lei nº 8.906/1994 (Sociedades de Advogados). Ocorre, porém,
que esse dispositivo, que houvera sido incluído pelo Congresso Nacional, quando
a Medida Provisória nº 627 por lá tramitou, foi vetado pela Presidente da República,
por ocasião da sanção presidencial.

Art. 55 - Três alterações na Lei nº 10.833/2003, Cofins não cumulativa (arts. 1º, 3º
e 10)

- encargos associados a empréstimos registrados como custo de
bens;

- custos estimados de desmontagem e remoção do imobilizado e
restauração do local;

- ganhos e perdas decorrentes de avaliação de ativo (bens que dão
direito ao crédito) com base no valor justo;

- na execução de contratos de concessão de serviços públicos, os
créditos gerados quando a receita tiver como contrapartida o ativo
intangível, somente poderão ser aproveitados à medida que o ativo
for amortizado. No caso de ativo financeiro, somente na proporção
de seus recebimentos;

- o direito ao crédito do ativo intangível previsto na letra “a” (adquiridos
para a produção de bens ou prestação de serviços) não se aplica ao
intangível referido no item anterior (contrato de concessão de
serviços públicos).

Art. 55 - Art. 10 - Permanência na cumulatividade  - VETADO inciso XIII “a” -
Advogados

No art. 10 da Lei nº 10.833/2003 (permanecem sujeitas às normas da
cumulatividade) foi introduzida uma alteração no seu inciso XIII, letra “a”, para
incluir as sociedades regulamentadas pela Lei nº 8.906/1994 (Sociedades de
Advogados). Já no inciso XX, está determinado que as empresas de construção
civil permanecerão no regime da cumulatividade até o ano de 2019, inclusive.

A permanência na cumulatividade das Sociedades de Advogados, que
havia sido incluída no projeto aprovado pelo Congresso Nacional, foi inteiramente
vetada pela Presidente da República, por ocasião da conversão da MP em Lei.

Quanto à permanência, até o ano de 2019, no regime da cumulatividade,
das empresas de construção civil, o projeto foi inteiramente aprovado na sanção
presidencial.

Art. 56 - Contrato de concessão de serviços públicos

No caso de contrato de concessão de serviços públicos, a receita
decorrente da construção, recuperação, reforma, ampliação ou melhoramento da
infraestrutura, cuja contrapartida seja ativo financeiro representativo de direito
contratual incondicional de receber caixa ou outro ativo financeiro, integrará a
base de cálculo da contribuição para o PIS/Pasep e a Cofins, à medida do efetivo
recebimento (regime de caixa).

Art. 57 - Arrendamento mercantil - arrendadora (Seção I)

No caso de operação de arrendamento mercantil não sujeita ao tratamento
tributário previsto na Lei nº 6.099, de 12 de setembro de 1974, em que haja
transferência substancial dos riscos e benefícios inerentes à propriedade do ativo,
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o valor da contraprestação deverá ser computado na base de cálculo do PIS/Pasep
e da Cofins pela pessoa jurídica arrendadora.

As pessoas jurídicas sujeitas ao regime de tributação de que tratam as
Leis nºs 10.637/2002, 10.833/2003 (PIS e Cofins não cumulativos) poderão
descontar créditos calculados sobre o valor do custo de aquisição ou construção
dos bens arrendados, proporcionalmente ao valor de cada contraprestação,
durante o período de vigência do contrato.

CAPÍTULO I I I  -  DAS DEMAIS DISPOSIÇÕES RELATIVAS À
LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA (art. 58 a 63)

Art. 58 - Modificação ou adoção de métodos e critérios

O objetivo do art. 58 é trazer segurança jurídica, não só para a Receita
Federal do Brasil, como também para os contribuintes. A inserção desse artigo
na Lei pode ser explicada da seguinte forma: qualquer modificação ou adoção
de métodos e critérios contábeis, que venham a ser instituídas por meio de
atos administrativos emitidos com base em competência atribuída em lei
comercial, que sejam posteriores à publicação desta Lei, não produzirão
nenhuma alteração na apuração dos tributos federais, até que lei tributária
regule a matéria.

Exemplo: um Ministério baixa uma norma administrativa, no âmbito da
sua atuação, que introduz alguma modificação em decorrência da utilização de
métodos ou critérios contábeis diferentes daqueles previstos na legislação
atualmente em vigor. Com isso, o resultado (societário e contábil) da pessoa jurídica
poderá ser diferente daquele que seria apurado mediante o emprego das regras
legais. Se isto vier a ocorrer após a publicação desta Lei, não terá implicação na
apuração dos tributos federais, até que lei tributária regule a matéria.

Compete à Receita Federal identificar os atos administrativos sobre os
quais incidem esta regra e, também, dispor sobre os procedimentos para anular
os efeitos desses atos sobre a apuração dos tributos federais.

Art. 59 - Provisões

Provisões são expectativas do reconhecimento de obrigações ou da
possível ocorrência de perdas de ativos, resultantes da aplicação do princípio
contábil da prudência. São efetuadas com o objetivo de apropriar no resultado de
um período de apuração, segundo o regime de competência, custos ou despesas
que provável ou possivelmente ocorrerão no futuro.

Esta Lei declara, no seu art. 59, que, para fins da legislação tributária
federal, as referências a provisões alcançam as perdas estimadas no valor de
ativos, inclusive as decorrentes de redução do valor recuperável.

Assim, a Receita Federal do Brasil entende que, para fins tributários, os

Esta disposição aplica-se, também, à apuração do IRPJ com base no lucro
presumido ou arbitrado, da CSLL, do PIS e da Cofins.

A Receita Federal do Brasil estabelecerá controles específicos, no caso
da ocorrência da adoção de moeda diferente.

Art. 63 - Avaliação a valor justo de investimentos (Seção I)

Iniciemos pelo conceito: “valor justo é a quantia pela qual um ativo pode ser
trocado, ou um passivo liquidado, por duas partes dispostas a isso e independentes
entre si”. Assim, o objetivo do emprego desse método está em se ter garantia de que
a determinação do valor justo ocorra em condições usuais de mercado.

O art. 63 cuida dessa avaliação em relação a instrumentos financeiros, no
caso de operações realizadas em mercados de liquidação futura sujeitos a ajustes
de posições. Segundo o dispositivo, não se considera como hipótese de liquidação
ou baixa o pagamento ou recebimento de tais ajustes durante a vigência do
contrato, permanecendo aplicáveis para tais operações os seguintes dispositivos:

I - o art. 110 da Lei nº 11.196/2005, o qual estabelece que as instituições
financeiras e as demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco
Central do Brasil devem computar como receitas ou despesas
incorridas nas operações realizadas em mercados de liquidação futura,
de acordo com as regras ali estabelecidas: e

II- Os arts. 32 e 33 da Lei nº 11.051/2004, que contêm regras para a
determinação da base de cálculo do IRPJ, da CSLL, do PIS e da Cofins,
em relação aos resultados incorridos nas operações de mercados de
liquidação futura, inclusive os sujeitos a ajustes de posições, que serão
reconhecidos por ocasião da liquidação do contrato, cessão ou
encerramento da posição.

CAPÍTULO IV - DA ADOÇÃO INICIAL (art. 64 a 70)

Art. 64 - Adoção inicial - permanência da neutralidade tributária

Para as operações ocorridas até 31.12.2013 (optantes do art. 75), ou até
31.12.2014 (não optantes do art. 75), permanece a neutralidade tributária da Lei
nº 11.941/2009, e a pessoa jurídica deverá proceder, nos períodos de apuração a
partir de janeiro de 2014 (optantes do art. 75), ou a partir de janeiro de 2015 (não
optantes), aos respectivos ajustes nas bases de cálculo do IRPJ, da CSLL, do PIS
e da Cofins, de acordo com o disposto nos arts. 66 e 67 (comparação dos métodos
e critérios contábeis atuais, com aqueles em vigor na legislação tributária em
31.12.2007).

As participações societárias de caráter permanente (isto é, aquelas em
que a pessoa jurídica não tem intenção de venda) serão avaliadas de acordo com
a Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976.
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valores apurados através do “teste de impairment” são considerados provisões.
Por essa razão, aquele Órgão deverá regulamentar essa disposição.

Art. 60 - Reservas de reavaliação

O art. 1º da Lei nº 11.638/2007 revogou, a partir de 1º de janeiro de 2008,
a possibilidade de a pessoa jurídica realizar reavaliação dos bens do ativo da
empresa, ao mesmo tempo em que o art. 6º dessa mesma lei determinou que os
saldos existentes, em 31.12.2007, nas reservas de reavaliação, deveriam ser
mantidos até a sua efetiva realização ou estornados até 31 de dezembro de 2008.

O art. 60, em comento, determina que as disposições contidas na
legislação tributária sobre reservas de reavaliação, conforme dispositivo legal citado
acima, aplicam-se somente aos saldos remanescentes (empresas que não
estornaram em 31.12.2008) na escrituração comercial em 31 de dezembro de
2013, para os optantes conforme art. 75, ou em 31 de dezembro de 2014, para os
não optantes, e até a sua completa realização.

A opção do art. 75, citada anteriormente, é aquela que permite ao
contribuinte decidir pela aplicação dos efeitos desta Lei para o ano-calendário de
2014 (daí a palavra “optantes”), enquanto que os “não optantes” são aqueles que
não se interessarem por essa alternativa.

Art. 61 - Falta de registro, na escrituração, de receitas e despesas

O inciso I do art. 248 (equivalência patrimonial) e o inciso III do art. 250
(consolidação de balanço), ambos da Lei nº 6.404/1976 (Lei das SAs), permitem
que, no valor do patrimônio liquido da pessoa jurídica controlada ou coligada, não
sejam computados os resultados não realizados decorrentes de negócios com a
empresa, ou com outras sociedades coligadas à empresa, ou por ela controladas.

Porém, a falta de registro na escrituração comercial das receitas e despesas
relativas aos resultados não realizados, a que se referem esses dois dispositivos
(arts. 248 e 250), não evita a tributação de acordo com a legislação de regência.

Art. 62 - Moeda diferente

Segundo o item 38 do CPC 02 do Comitê de Pronunciamentos Contábeis,
a pessoa jurídica pode apresentar suas demonstrações contábeis em qualquer
moeda. Porém, para efeitos tributários no Brasil, o contribuinte do IR tem que
utilizar a moeda nacional (reais). Esta é a clara determinação do art. 62 desta Lei.

Caso o contribuinte adote, para fins societários, moeda diferente da moeda
nacional no reconhecimento e na mensuração, a diferença entre os resultados
apurados com base naquela moeda e na moeda nacional deverá ser adicionada
ou excluída na determinação do lucro real.

Os demais ajustes de adição, exclusão ou compensação prescritos ou
autorizados pela legislação tributária deverão ser realizados com base nos valores
reconhecidos e mensurados em moeda nacional.

Art. 65 - Incorporação, fusão e cisão - registro do ágio

As disposições contidas nos arts. 7º e 8º da Lei nº 9.532/1997 e nos arts.
35 e 37 do Decreto-Lei nº 1.598/1977, continuam a ser aplicadas somente às
operações de incorporação, fusão e cisão ocorridas até 31 de dezembro de 2017,
cuja participação societária tenha sido adquirida até 31 de dezembro de 2014. No
caso de aquisições de participações societárias que dependam da aprovação de
órgãos reguladores e fiscalizadores para a sua efetivação, o prazo para incorporação
poderá ser até 12 (doze) meses da data da aprovação da operação.

Releva notar que os arts. 7º e 8º da Lei nº 9.532/1997 estabelecem regras
de procedimentos para os casos em que a pessoa jurídica venha a absorver
patrimônio de outra, em virtude de incorporação, fusão ou cisão, na qual detenha
participação societária adquirida com ágio ou deságio. Já os arts. 35 e 37 do DL
1598/1977 referem-se ao tratamento tributário da reavaliação de bens do ativo
permanente (expressão não mais existente na legislação atual, substituída por
ativo não circulante) e da reavaliação na fusão, incorporação e cisão.

Art. 66 - Ativo pela Lei nº 6.404 e métodos e critérios de 31.12.2007 - diferença
positiva

Para fins do disposto no art. 64 (“permanece a neutralidade tributária”), a
diferença positiva, verificada em 31 de dezembro de 2013, para os contribuintes
optantes pelas regras desta Lei já em 2014, ou em 31 de dezembro de 2014, para
os contribuintes não optantes, entre o valor de ativo mensurado de acordo com
as disposições da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, e o valor do mesmo
ativo mensurado pelos métodos e critérios vigentes em 31 de dezembro de 2007,
deve ser adicionada na determinação do lucro real e da base de cálculo da CSLL
em janeiro de 2014, para os contribuintes optantes conforme art. 75, ou em janeiro
de 2015, para os contribuintes não optantes, salvo se o contribuinte evidenciar
contabilmente essa diferença em subconta vinculada ao ativo, para ser excluída à
medida de sua realização, inclusive mediante depreciação, amortização, exaustão,
alienação ou baixa.

Essa mesma disposição aplica-se à diferença negativa no valor do passivo
e deve ser adicionada na determinação do lucro real e da base de cálculo da CSLL
em janeiro de 2014, para os contribuintes optantes conforme art. 75, ou em janeiro
de 2015, para os contribuintes não optantes, salvo se o contribuinte evidenciar
contabilmente essa diferença em subconta vinculada ao passivo para ser excluída
à medida da baixa ou liquidação.

Em resumo, é importante ressaltar que, nas duas hipóteses, o contribuinte
poderá evidenciar contabilmente as diferenças encontradas em subconta vinculada
(ao ativo, no primeiro caso, e ao passivo, no segundo caso), para ser excluída na
medida de sua realização (1º caso) ou baixa ou liquidação (2º caso).

Art. 67 - Ativo pela Lei nº 6.404 e métodos e critérios de 31.12.2007 - diferença
negativa
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Para fins do disposto no art. 64 (“permanece a neutralidade tributária”), a
diferença negativa, verificada em 31 de dezembro de 2013, para os contribuintes
optantes pelas regras desta Lei já em 2014, ou em 31 de dezembro de 2014, para
os contribuintes não optantes, entre o valor de ativo mensurado de acordo com
as disposições da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, e o valor do mesmo
ativo mensurado pelos métodos e critérios vigentes em 31 de dezembro de 2007,
não poderá ser excluída na determinação do lucro real e da base de cálculo da
CSLL, salvo se o contribuinte evidenciar contabilmente essa diferença em subconta
vinculada ao ativo, para ser excluída à medida de sua realização, inclusive mediante
depreciação, amortização, exaustão, alienação ou baixa.

Essa mesma disposição aplica-se à diferença positiva no valor do passivo
e não pode ser excluída na determinação do lucro real e da base de cálculo da
CSLL, salvo se o contribuinte evidenciar contabilmente essa diferença em subconta
vinculada ao passivo, para ser excluída à medida da baixa ou liquidação.

Em resumo, é importante ressaltar que, nas duas hipóteses, o contribuinte
poderá evidenciar contabilmente as diferenças encontradas em subconta vinculada
(ao ativo, no primeiro caso, e ao passivo, no segundo caso), para ser excluída na
medida de sua realização (1º caso) ou baixa ou liquidação (2º caso).

Art. 68 - Receita Federal vai disciplinar os arts. 60 a 63

Assim como ocorrerá com vários outros dispositivos desta Lei, as regras
dos arts. 64 (permanência da neutralidade tributária até 2013 e possibilidade de
opção para 2014), 65 (regra especial para as operações de incorporação, fusão e
cisão), 66 (diferença positiva e evidenciação contábil) e 67 (diferença negativa e
evidenciação contábil), serão disciplinadas pela Receita Federal do Brasil, que
poderá instituir controles fiscais alternativos à evidenciação contábil de que tratam
os arts. 66 e 67 e criar controles fiscais adicionais.

Art. 69 - Contrato de concessão de serviços públicos

Com a introdução, no Brasil, a partir de 2008, das normas internacionais
de contabilidade, a determinação do resultado apurado nos contratos de concessão
de serviços públicos sofreu importantes alterações. Uma delas é a obrigatoriedade
do reconhecimento contábil do valor do direito correspondente ao contrato de
concessão do serviço público.

Este art. 69 busca equalizar os tratamentos contábil e fiscal a partir de 1º
de janeiro de 2014, além de introduzir um esquema de tratamento dos resultados
anteriores, de modo a se determinar o resultado tributável acumulado, em 2013
para as pessoas jurídicas optantes, e em 2014 para as pessoas jurídicas não
optantes. Eis os procedimentos:

a) Apurar o resultado tributável com base nos métodos e critérios vigentes
em 31.12.2007; e

b) Apurar o resultado tributável com base nas disposições desta Lei e da
Lei nº 6.404/1976.

Art. 72 - Lucros ou dividendos apurados entre 2008 e 2013 - não incidência

Os lucros ou dividendos calculados com base nos resultados apurados
entre 1º de janeiro de 2008 e 31 de dezembro de 2013, pelas pessoas jurídicas
tributadas com base no lucro real, presumido ou arbitrado, em valores superiores
aos apurados com observância dos métodos e critérios contábeis vigentes em 31
de dezembro de 2007, não ficarão sujeitos à incidência do imposto de renda na
fonte, nem integrarão a base de cálculo do imposto de renda e da Contribuição
Social sobre o Lucro Líquido do beneficiário, pessoa física ou jurídica, residente
ou domiciliado no País ou no exterior.

Esta disposição, pelo menos para o período mencionado (2008 a 2013),
resolveu o problema criado pela RFB, ao expressar o entendimento, através da IN
RFB nº 1.397/2013, de que o lucro que poderia ser distribuído é o fiscal e não o
contábil.

Deve-se atentar, porém, para o fato de que, para os anos-calendário a
partir de 2014, o problema ainda subsiste, pois a RFB continua entendendo que o
que pode ser distribuído, com isenção do IR, é o lucro fiscal e não o lucro contábil,
como esclareceu a já citada IN RFB nº 1.397/2013, que não foi revogada e continua
em plena vigência. Por essa razão, os contribuintes que forem distribuir lucros
gerados a partir de 1º de janeiro de 2014 devem cumprir o entendimento da
mencionada Instrução Normativa.

Art. 73 - Juros sobre o capital próprio de 2008 a 2014 – calcular pelo PL da Lei nº
6.404

Nos anos-calendário de 2008 a 2014, para fins do cálculo dos juros sobre
o capital próprio, no limite previsto no art. 9º da Lei nº 9.249/1995, a pessoa jurídica
poderá utilizar o saldo das contas do patrimônio líquido mensurado de acordo
com as disposições da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 (Lei das SAs).

No cálculo da parcela a deduzir não serão considerados os valores relativos
a ajustes de avaliação patrimonial a que se refere o § 3º do art. 182 da Lei nº
6.404, de 15 de dezembro de 1976. O mencionado dispositivo determina que
“serão classificadas como ajustes de avaliação patrimonial (AAP), enquanto não
computadas no resultado do exercício, em obediência ao regime de competência,
as contrapartidas de aumentos ou diminuições de valor atribuído a elementos do
ativo e do passivo, em decorrência da sua avaliação a valor justo”.

No ano-calendário de 2014, a opção ficará restrita aos não optantes das
disposições contidas nos arts. 65 a 70 desta Lei. Eis um resumo dos temas tratados
em cada um dos artigos citados: 65-operações de incorporação, fusão e cisão
ocorridas até 31.12.2017; 66 e 67-adoção inicial; 68-RFB poderá instituir controles
fiscais; 69-contrato de concessão de serviço público; e 70-prejuízos não
operacionais.

Com esta determinação, a Lei concede uma espécie de anistia para
aqueles contribuintes que, no período de 2008 a 2014, tenham calculado (ou
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Com base no confronto desses dois valores (“a” e “b”), apurar-se-á a
diferença, que, se negativa, será adicionada às bases de cálculo do IRPJ e da
CSLL; caso a referida diferença seja positiva, será excluída das referidas bases de
cálculo, em quotas fixas mensais e durante o prazo restante de vigência do contrato
de concessão. Releva notar que estas regras aplicam-se, também, ao valor a pagar
para o PIS e a Cofins.

Art. 70 - Prejuízos não operacionais - compensação do saldo

O saldo de prejuízos não operacionais apurados pelas pessoas jurídicas,
a partir de 1º.01.1996, existente em 31 de dezembro de 2013, para as optantes
conforme art. 75 desta Lei, ou em 31 de dezembro de 2014, para as não optantes,
somente poderá ser compensado com os lucros da mesma natureza (não
operacionais), observado o limite de 30% previsto no art. 15 da Lei nº 9.065/1995.

CAPÍTULO V -  DISPOSIÇÕES ESPECÍF ICAS RELATIVAS ÀS
INSTITUIÇÕES F INANCEIRAS E DEMAIS AUTORIZADAS A
FUNCIONAR PELO BANCO CENTRAL DO BRASIL (art. 71)

Art. 71 - Escrituração das instituições financeiras

A escrituração de que trata o art. 177 da Lei nº 6.404/1976 (“A escrituração
da companhia será mantida em registros permanentes, com obediência aos
preceitos da legislação comercial e desta Lei e aos princípios de contabilidade
geralmente aceitos, devendo observar métodos ou critérios contábeis uniformes
no tempo e registrar as mutações patrimoniais segundo o regime de competência”),
quando realizada por instituições financeiras e demais autorizadas a funcionar
pelo Banco Central do Brasil deve observar as disposições do art. 61 da Lei nº
11.941, de 27 de maio de 2009 (“A escrituração de que trata o art. 177 da Lei nº
6.404/1976, quando realizada por instituições financeiras e demais entidades
autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil, inclusive as constituídas na
forma de companhia aberta, deve observar as disposições da Lei nº 4.595/1964,
do Sistema Financeiro Nacional, e os atos normativos dela decorrentes).

Para fins tributários, esta escrituração não afeta os demais dispositivos
desta Lei, devendo inclusive ser observado o disposto no art. 58 (modificação ou
adoção de métodos e critérios contábeis, por meio de atos administrativos).

CAPÍTULO VI - DISPOSIÇÕES RELATIVAS AO RTT - DISPOSIÇÕES
RELATIVAS AO REGIME DE TRIBUTAÇÃO TRANSITÓRIO (art. 72 a 74)

 (OBSERVAÇÃO DO AUTOR: Na denominação deste Capítulo há uma
incorreção, pois a sigla RTT, que foi criada pelo art. 15 da Lei nº 11.941/2009,
significa REGIME TRIBUTÁRIO DE TRANSIÇÃO e não REGIME DE TRIBUTAÇÃO
TRANSITÓRIO, como erroneamente constou desta Lei).

venham a calcular em 2014) os juros sobre o capital próprio com base no patrimônio
líquido contábil, já que a Receita Federal, através da IN RFB nº 1.397/2013, havia
entendido que o cálculo teria de ser efetuado com base no patrimônio líquido
fiscal.

Releva notar que, embora esta Lei tenha instituído esse perdão, o
entendimento da RFB continua a ser aquele manifestado na IN RFB 1.397/2013,
significando que, a partir de 2015, o entendimento continuará a ser implementado.

Art. 74 - Avaliar investimento coligada/controlada, entre 2008 e 2013, pela Lei nº
6.404

Para os anos-calendário de 2008 a 2014, o contribuinte poderá avaliar o
investimento pelo valor de patrimônio líquido da coligada ou controlada,
determinado de acordo com as disposições da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro
de 1976 (Lei das SAs).

Porém, no ano-calendário de 2014, esta opção ficará restrita aos não
optantes das disposições contidas nos arts. 65 a 70 desta. Estas disposições dos
arts. 65 a 70 são, resumidamente, as seguintes: 65-operações de incorporação,
fusão e cisão ocorridas até 31.12.2017; 66 e 67-adoção inicial; 68-RFB poderá
instituir controles fiscais; 69-contrato de concessão de serviço público; e 70-
prejuízos não operacionais.

CAPÍTULO VII - DA OPÇÃO PELOS EFEITOS EM 2014 (art. 75)

Art. 75 - Opção para que os efeitos do arts. 1º e 2º e 4º a 70 ocorram em 2014

Embora a Lei, como regra geral, entre em vigor somente a partir de 1º de
janeiro de 2015, a pessoa jurídica poderá optar, para o ano-calendário de 2014,
pela aplicação das disposições contidas nos arts. 1º (tributos abrangidos), 2º
(alterações no DL 1598) e 4º a 70 (dispositivos gerais da Lei).

A opção será irretratável e acarretará a observância, a partir de 1º de
janeiro de 2014, de todas as alterações trazidas pelos dispositivos anteriormente
citados e dos efeitos das revogações previstas nos incisos I a VI, VIII e X do caput
do art. 117.

A Lei estabelece que a Receita Federal do Brasil definirá a forma, o prazo
e as condições dessa opção. Esta definição já foi implementada, através da
Instrução Normativa RFB nº 1.469/2014, publicada no DOU de 29.05.2004. Segundo
o referido ato, a opção deverá ser exercida através da DCTF - Declaração de Débitos
e Créditos Tributários Federais -  referente aos fatos geradores ocorridos no mês
de maio de 2014, cujo prazo de apresentação vai até o dia 21 de julho de 2014.

A IN RFB nº 1.469/2014 contém outras regras a respeito da referida opção,
que estão listadas abaixo:
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a) No caso de início de atividade ou de surgimento de nova pessoa jurídica
em razão de fusão ou cisão, no ano-calendário de 2014, as opções de
que trata o caput deverão ser manifestadas na DCTF referente aos
fatos geradores ocorridos no 1º (primeiro) mês de atividade.

b) O disposto no § 2º não se aplica na hipótese de o 1º (primeiro) mês de
início de atividade ou de surgimento de nova pessoa jurídica em razão
de fusão ou cisão ocorrer no período de janeiro a abril de 2014,
devendo, nesse caso, as opções serem exercidas na DCTF referente
aos fatos geradores ocorridos no mês de maio de 2014.

c) O exercício ou cancelamento da opção não produzirá efeito quando a
entrega da DCTF ocorrer fora do prazo.

DUAS OBSERVAÇÕES FINAIS:

a) No preenchimento da primeira ECF – Escrituração Contábil Fiscal (IN
RFB nº 1.422/2013), que o contribuinte apresentará em julho de 2015,
nota-se que há, no programa, um espaço para que o contribuinte
informe se é ou não optante por 2014.

b) É evidente que a decisão do contribuinte de fazer essa opção exige
um conhecimento profundo da situação da pessoa jurídica e de todas
as regras da Lei. Somente após realizar um estudo bastante
pormenorizado, que consiga detalhar e compatibilizar com precisão
cada um dos dispositivos que atingirão a empresa, o contribuinte terá
condições de exercer essa opção. As empresas que ainda não
conseguiram ou nem venham a conseguir identificar todos os pontos
importantes até o dia 21 de julho de 2014, ou antes, certamente não
optarão e deixarão a vigência para 2015.

CAPÍTULO VIII - DISPOSIÇÕES GERAIS SOBRE A TRIBUTAÇÃO EM
BASES UNIVERSAIS (art. 76)

Este Capítulo é composto apenas por um artigo, o de nº 76. Ao tratar da
tributação em bases universais, o Capítulo VIII refere-se exclusivamente à situação
da controladora domiciliada no Brasil ou a ela equiparada.

Art. 76 - Como a controladora no Brasil registrará o resultado contábil obtido no
exterior

A controladora domiciliada no Brasil, ou a ela equiparada, deverá registrar
em subcontas da conta de investimentos em controlada direta no exterior, de
forma individualizada, o resultado contábil da variação do valor do investimento
equivalente aos lucros ou prejuízos auferidos pela própria controlada direta e suas
controladas, direta ou indiretamente, no Brasil ou no exterior, no ano-calendário
em que foram apurados em balanço, de acordo com a proporção de sua
participação. Note-se que, como em outras passagens da Lei, exige-se a utilização

Os resultados apurados pelas investidas no exterior poderão, até o ano-
calendário de 2022, ser consolidados para efeito da determinação das bases de
cálculo do IRPJ e da CSLL da controladora no Brasil. A opção pela consolidação é
irretratável para o ano-calendário correspondente.

Registre-se que a consolidação não pode ser realizada quando as
investidas se encontrem em determinadas situações, como, por exemplo: a)
situadas em país com o qual o Brasil não mantenha tratado de troca de informações
tributárias; b) localizadas em país com tributação favorecida; e c) tenham renda
ativa própria, conforme definição no art. 84, inferior a 80% (oitenta por cento).

A consolidação deverá conter a demonstração individualizada em
subcontas e a demonstração das rendas ativas e passivas, na forma e prazo
estabelecidos pela RFB.

O resultado positivo da consolidação será adicionado do lucro líquido na
controladora em 31 dezembro do próprio ano-calendário em que os lucros tenham
sido apurados.

No caso de apuração de resultado negativo, a controladora deverá informar
à RFB as parcelas negativas. Após os ajustes decorrentes das parcelas negativas,
o saldo remanescente de prejuízo poderá ser utilizado na compensação com lucros
futuros das mesmas pessoas jurídicas no exterior, desde que os estoques de
prejuízos sejam informados à RFB.

Art. 79 - Quando não houver consolidação dos resultados

Quando não houver consolidação, a parcela do ajuste deverá ser
considerada de forma individualizada na determinação da base de cálculo do IRPJ
e da CSLL, nas seguintes formas: a) se positiva, será adicionada ao balanço de 31
de dezembro do ano-calendário da apuração; b) se negativa, poderá ser
compensada com lucros futuros da mesma pessoa jurídica, desde que os prejuízos
sejam informados à RFB.

Art. 80 - Aplicação, também, à coligada equiparada

O disposto na Seção I do Capítulo IX, que se aplica à controladora, aplicar-
se-á também à coligada equiparada a controladora, nos termos do art. 83. Este
art. 83 estabelece regras pelas quais uma pessoa jurídica coligada poderá ser
equiparada a controladora.

Art. 81 - Investimento em coligadas (Seção II)

Iniciando a análise deste artigo, convém registrar a definição de coligada,
que está nos §§ 1º, 4º e 5º do Art. 243 da Lei nº 6.404/1976 (Lei das SAs):

“§ 1o São coligadas as sociedades nas quais a investidora tenha influência
significativa.

.......................
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de subcontas distintas. Ressalte-se a expressão: “...no ano-calendário em que
foram apurados em balanço...”, indicativa de que, apurado o lucro no exterior,
este se reflete no mesmo ano-calendário, independentemente de qualquer fato
posterior.

Convém ressaltar que controladora é a pessoa jurídica que detém mais
de 50% do capital votante da investida no exterior. Se a participação não for superior
a 50%, e nem inferior a 20%, fica caracterizada a coligação. Esta definição de
controladora, que é própria da MP, não coincide com a definição do § 2º do art.
243 da Lei nº 6.404/1976 (Lei das SAs).

Nos resultados da controlada não deverão constar os resultados auferidos
por outra pessoa jurídica sobre a qual a controladora domiciliada no Brasil mantenha
o controle direto ou indireto.

O lucro ou prejuízo auferido no exterior será convertido em reais, para
fins de apuração do IRPJ e da CSLL, com base na taxa de câmbio do país de
origem. Caso a moeda do país de origem não seja cotada no Brasil, o resultado
será convertido primeiro em dólares dos EUA e, em seguida, em reais.

CAPÍTULO IX - DA TRIBUTAÇÃO EM BASES UNIVERSAIS DAS
PESSOAS JURÍDICAS (art. 77 a 92)

Este Capítulo IX trata da tributação em bases universais de forma mais
abrangente e é composto por seis Seções, a saber: Seção I - Das Controladoras
(arts. 77 a 80); Seção II - Das Coligadas (arts. 81 e 82); Seção III - Da Equiparação
à Controladora (art. 83); Seção IV - Das Definições (art. 84); Seção V - Das Deduções
(arts.  85 a 89) ); e Seção VI - Do pagamento (arts. 90 a 92).

Art. 77 - Tributação no ano-calendário em que foram apurados (Seção I)

A parcela do ajuste do investimento em controlada no exterior, equivalente
aos lucros, deverá ser computada na base de cálculo do IRPJ e da CSLL da
controladora no Brasil no ano-calendário em que foram apurados (art. 76). Esta
parcela inclui apenas os lucros auferidos no período.

Os prejuízos acumulados apurados anteriormente pela controlada no
exterior poderão ser compensados com os lucros futuros da mesma pessoa
jurídica, desde que os estoques de prejuízos sejam informados à Receita Federal.

Os §§ 3º, 4º e 5º deste artigo tratam de uma situação muito específica,
qual seja, o lucro auferido no exterior pela pessoa jurídica que se dedique às
atividades de afretamento por tempo ou casco nu e outras modalidades, relativas
à prospecção e exploração de petróleo e gás, em território brasileiro.  Nessa
hipótese, a parcela do lucro não será computada na base de cálculo do IRPJ e da
CSLL da pessoa jurídica controladora domiciliada no Brasil.

Art. 78 - Consolidação dos resultados

§ 4º Considera-se que há influência significativa quando a investidora
detém ou exerce o poder de participar nas decisões das políticas
financeira ou operacional da investida, sem controlá-la.

§ 5º É presumida influência significativa quando a investidora for titular
de 20% (vinte por cento) ou mais do capital votante da investida,
sem controlá-la.”

Portanto, em se tratando de investimento em coligada no exterior, os
lucros auferidos serão computados na determinação do IRPJ e da CSLL no balanço
levantado em 31 de dezembro do ano-calendário em que tiverem sido
disponibilizados para a coligada domiciliada no Brasil. Porém, nessa hipótese, para
que a tributação somente ocorra por ocasião da “disponibilização” (e não da
“apuração”, como ocorre no caso da controladora domiciliada no Brasil), é
necessário que a investida cumpra determinadas condições, como, por exemplo:
a) não esteja sujeita ao regime de subtributação (país que tributa os lucros à alíquota
nominal inferior a 20%); b) não esteja localizada em país com tributação favorecida;
e c) não seja controlada, direta ou indiretamente por PJ submetida à subtributação.

Para efeito do disposto neste art. 81, os lucros serão considerados
disponibilizados para a coligada no Brasil:

a) na data do pagamento ou do crédito (transferência do valor para o
passivo da coligada) ou pago (quando ocorrer crédito em contra
corrente bancária; entrega do valor ao representante; remessa para
o Brasil; e emprego do valor);

b) contratação de mútuo;

c) adiantamento de recursos.

Segundo o art. 82 (ver a seguir), os lucros auferidos por intermédio de
coligada domiciliada no exterior, que não atendam aos requisitos do caput do art.
81, serão tributados no ano-calendário em que foram apurados.

Art. 82 - Descumprimento, pela coligada, de determinadas condições

Caso a coligada domiciliada no Brasil descumpra pelos menos uma das
condições previstas no art. 81 (esteja sujeita à subtributação, esteja localizada em
país com tributação favorecida ou seja controlada por PJ submetida à
subtributação), o resultado da coligada no exterior deverá ser computado na base
de cálculo do IRPJ e da CSLL nas seguintes formas: a) se positivo, será adicionado
ao lucro líquido do ano-calendário em que tenham sido apurados; e b) se negativo,
poderá ser compensado com lucros futuros da mesma pessoa jurídica no exterior,
desde que os estoques de prejuízos sejam informados à Receita Federal.

Art. 83 - Coligada equiparada à controladora (Seção III)

Equipara-se à condição de controladora a pessoa jurídica domiciliada no
Brasil que detenha participação em coligada no exterior, que, em conjunto com
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pessoas físicas ou jurídicas consideradas vinculadas, possua mais de 50% do
capital votante da coligada no exterior.

São consideradas “vinculadas”: a) a pessoa física ou a pessoa jurídica
cuja participação societária no seu capital social a caracterize como sua
controladora (a definição legal de controladora está no § 2º do art. 243 da Lei nº
6.404/1976 - Lei das SAs -, que diz: “... 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”; b) a PJ que seja caracterizada
como controlada; c) a PJ quando esta e a domiciliada no Brasil estiverem sob
controle societário comum; d) a PF ou PJ que seja sua associada, na forma de
consórcio ou condomínio; e) a PF que for parente até o terceiro grau, cônjuge ou
companheiro dos administradores, dos sócios ou do acionista controlador; e e) a
PJ domiciliada em país com tributação favorecida ou beneficiária de regime fiscal
privilegiado.

Art. 84 - Definições para fins de aplicação das novas regras (Seção IV)

O art. 84 introduz três novas definições, a saber: a) renda ativa própria; b)
renda total; e c) regime de subtributação.

“Renda ativa própria”, o art. 84 considera como renda ativa própria “aquela
obtida diretamente pela pessoa jurídica mediante a exploração de atividade
econômica própria”. Porém, não se incluem nessa definição as seguintes receitas:
royalties, juros, dividendos, participações societárias, aluguéis, determinados
ganhos de capital, aplicações financeiras e receita de intermediação financeira.

“Renda total”, segundo o art. 84, renda total significa o “somatório das
receitas operacionais e não operacionais, conforme definido na legislação comercial
do país de domicílio da investida”.

“Regime de subtributação”, por seu turno, em relação ao país, o regime
de subtributação representa: “aquele que tributa os lucros da pessoa jurídica
domiciliada no exterior à alíquota nominal inferior a 20% (vinte por cento)”.

Art. 85 -  Deduções permitidas para apuração do IRPJ e da CSLL (Seção V)

Para fins da apuração da base de calculo do IRPJ e da CSLL, a controladora
poderá deduzir, da parcela do lucro da pessoa jurídica domiciliada no exterior, a
parcela do lucro oriunda de participações destas em pessoas jurídicas controladas
ou coligadas domiciliadas no Brasil.

Art. 86 - Deduções - Preços de transferência

Poderão ser deduzidos da base de cálculo do IRPJ e da CSLL os valores
referentes às adições, espontaneamente efetuadas, decorrentes das regras de
preços de transferência (arts. 18 a 22 da Lei nº 9.430/1996 e arts. 24 a 26 da Lei nº
12.249/2010), desde que os lucros auferidos no exterior tenham sido considerados
na respectiva base de cálculo do IRPJ e da CCSLL da pessoa jurídica controladora
domiciliada no Brasil. A utilização da palavra “espontaneamente”, no texto deste

Até o ano-calendário de 2022, a controladora no Brasil poderá deduzir até
9% (nove por cento), a título de crédito presumido sobre a renda incidente sobre
a parcela positiva computada no lucro real, observados o disposto no § 2º e as
condições previstas nos incisos I e IV do art. 91 desta Lei, relativo a investimento
em pessoas jurídicas no exterior que realizem as atividades de fabricação de
bebidas, de produtos alimentícios e de construção de edifícios e de obras de
infraestrutura. O Poder Executivo poderá ampliar o rol de atividades. Os contratos
de construção de edifícios e de obras de infraestrutura firmados até a publicação
desta Lei não serão beneficiados com a regra aqui exposta, mas o resultado dos
respectivos contratos não será computado na base de cálculo do IRPJ e da CSLL
da pessoa jurídica controladora domiciliada no Brasil.

O § 12 do art. 87, que anteriormente constava da Medida Provisória nº
627/2013, foi VETADO pela Presidente da República. Este parágrafo tinha a seguinte
redação: “§ 12.  Para os contratos de construção de edifícios e de obras de
infraestrutura firmados até a publicação desta Lei, não se aplica o disposto no §
10, e o resultado dos respectivos contratos não será computado na determinação
do lucro real e da base de cálculo da CSLL da pessoa jurídica controladora
domiciliada no Brasil.” As razoes apresentadas para o VETO foram as seguintes:
“Este dispositivo desvirtuaria o modelo de tributação de bases universais proposto
por esta medida, uma vez que afasta tal regime tributário para setor específico.
Além disso, implica em remissão de débitos ocorridos anteriormente à lei, o que
traz impacto fiscal sem, contudo, atender ao disposto no art. 14 da Lei de
Responsabilidade Fiscal.”

Art. 88 – Dedução do IR pago no exterior, permitida à coligada no Brasil

A coligada no Brasil poderá deduzir, do IRPJ e da CSLL devidos, o IR
retido no exterior, incidente sobre os dividendos que tenham sido computados na
determinação do lucro e da base de cálculo da CSLL, desde que a coligada no
exterior se enquadre nas condições do art. 81 (não esteja sujeita ao regime de
subtributação-alíquota nominal inferior a 20%, não esteja localizada em país com
tributação favorecida e não seja controlada da pessoa jurídica  submetida à
subtributação). Se a retenção do IR ocorrer em momento posterior, a dedução
poderá ser efetuada no balanço correspondente ao ano-calendário em que ocorrer
a retenção.

Art. 89 - Dedução do IR retido na fonte, de rendimentos recebidos de filial ou
sucursal

A matriz e controladora no Brasil, ou a ela equiparada, poderá considerar
como imposto pago o IR retido na fonte, na proporção de sua participação,
decorrente de rendimentos recebidos pela filial, sucursal ou controlada domiciliada
no exterior. Isto, porém, somente será permitido se for reconhecida a receita total
auferida pela filial, sucursal ou controlada, com a inclusão do imposto retido, e
está limitado ao valor que o país de domicílio do benefício do rendimento permite
que seja aproveitado na apuração do imposto devido da controlada.

Art. 90 - Pagamento do IRPJ e da CSLL, na proporção dos lucros distribuídos
(Seção VI)
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artigo, indica que o contribuinte deve ter cometido algum erro de cálculo decorrente
da aplicação das regras do preço de transferência, razão porque a adição teria
sido “espontânea” e não obrigatória. Essa dedução, portanto, está condicionada a
que a adição tenha sido espontânea.

Para ser efetuada, esta dedução deverá obedecer às seguintes condições:
a) referir-se a operações efetuadas com a respectiva controlada; b) ser proporcional
à participação na controlada no exterior; c) limitada ao valor do lucro auferido pela
controlada no exterior; e d) limitada ao imposto devido no Brasil em razão dos ajustes
previstos no caput. Caso haja descumprimento de pelo menos uma das regras aqui
citadas, será aplicada a hipótese prevista no art. 82 (se houver lucro, será adicionado
ao lucro líquido do ano-calendário em que tenham sido apurados; se ocorrer prejuízo,
poderá ser compensado com lucros futuros, desde que informados à RFB).

Art. 87 - Dedução do IR pago no exterior

A pessoa jurídica poderá deduzir, na proporção de sua participação, o IR
pago no exterior pela controlada, incidente sobre as parcelas positivas computadas
no lucro real da controladora no Brasil, até o limite dos tributos sobre a renda
incidentes no Brasil (IRPJ e CSLL).

Para estes efeitos, considera-se IR o tributo que incida sobre lucros,
qualquer que seja a denominação oficial adotada no país do exterior e independente
do fato de ser este de competência de unidade da federação do país de origem,
ou do pagamento ter sido exigido em dinheiro ou outros bens, desde que
comprovado por documento oficial.

No caso de consolidação dos resultados, deverá ser considerado para os
efeitos da dedução prevista neste artigo o IR pago pelas pessoas jurídicas cujos
resultados positivos tiverem sido consolidados. Caso não tenha ocorrido
consolidação, a dedução será de forma individualizada.

A dedução do valor pago no exterior não poderá exceder o IR e adicional
devidos no Brasil. O tributo pago no exterior será convertido em reais pela taxa de
câmbio do país de origem, fixada pelo BC, correspondente à data do balanço de
apuração ou na data da disponibilização. Se a moeda do país de origem não tiver
cotação no Brasil, o valor será convertido em dólares dos EUA e, depois, em reais.
No caso de tributação do exterior em momento posterior àquele que tiverem sido
tributados pela controladora no Brasil, a dedução deverá ser efetuada no balanço
correspondente ao ano-calendário em que ocorrer a tributação ou em ano-
calendário posterior, respeitados todos os limites aqui previstos.

Caso o valor total do tributo pago no exterior exceda o valor passível de
dedução no IR e adicional devidos no Brasil, o excesso poderá ser deduzido do
valor da CSLL, devida em virtude da adição à base de cálculo das parcelas positivas
dos resultados oriundos do exterior, até o valor devido em decorrência dessa adição.

O documento comprobatório do IR pago no exterior deverá ser
reconhecido pelo órgão arrecadador e pelo Consulado da Embaixada Brasileira no
país em que for devido o imposto.

Por opção da pessoa jurídica, o IRPJ e a CSLL devidos decorrentes do
resultado considerado na apuração da pessoa jurídica domiciliada no Brasil poderão
ser pagos na proporção dos lucros distribuídos nos anos subsequentes ao do
encerramento do período de apuração a que corresponder, observado o 8º (oitavo)
ano subsequente ao período de apuração para a distribuição do saldo remanescente
dos lucros ainda não oferecido à tributação, assim como a distribuição mínima de
12,50% (doze inteiros e cinquenta centésimos por cento) no 1º (primeiro) ano
subsequente.

A infração ao disposto no art. 91 redundará na aplicação de multa isolada
de 75% (setenta e cinco por cento) sobre o valor do tributo declarado. O art. 91,
aqui mencionado, estabelece regras sobre o exercício da opção pelo pagamento
dos tributos, cuja análise faremos quando tratarmos daquele dispositivo legal.

A opção prevista no art. 90 aplica-se, exclusivamente, ao valor informado
pela pessoa jurídica domiciliada no Brasil em declaração que represente confissão
de dívida e constituição do crédito tributário, relativa ao período de apuração dos
resultados no exterior, na forma que for estabelecida pela Receita Federal do Brasil.
Assim, para que o contribuinte exerça a sua opção, a RFB deverá implantar a
referida declaração e as condições da sua apresentação.

Regra importante será aplicada aos casos de fusão, cisão, incorporação,
encerramento de atividade ou liquidação da pessoa jurídica domiciliada no Brasil.
Na hipótese da ocorrência de qualquer um desses eventos especiais, o pagamento
do tributo deverá ser feito até a data do evento ou da extinção da pessoa jurídica,
conforme o caso.

A partir do segundo ano subsequente, o valor do pagamento será acrescido
de juros calculados com base na taxa London Interbank Offered Rate – LIBOR -,
para depósitos em dólares dos EUA pelo prazo de 12 (doze) meses, referentes ao
último dia útil do mês civil imediatamente anterior ao do vencimento, acrescida
da variação cambial dessa moeda, definida pelo Banco Central do Brasil. Esses
encargos financeiros serão dedutíveis na apuração do lucro real e da base de
cálculo da CSLL.

Art. 91 - Opção pelo pagamento - Condição

A opção pelo pagamento do IRPJ e da CSLL, na forma do art. 90 (até o 8º
ano subsequente ao período de apuração, com uma distribuição mínima de 12,50%
no 1º ano), somente poderá ser realizada em relação à parcela dos lucros
decorrentes dos resultados considerados na apuração da pessoa jurídica no Brasil
de controlada no exterior, que obedeça às seguintes condições: a) não esteja
sujeita ao regime de subtributação; b) não esteja localizada em país com tributação
favorecida; c) não seja controlada por pessoa jurídica submetida ao tratamento de
tributação favorecida; d) que tenha “renda ativa própria” igual ou superior a 80%
(oitenta por cento) da sua “renda total” (veja definições no art. 84).
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Art. 92 - Resultado obtido por filial ou sucursal

Ao resultado obtido no exterior, por filial ou sucursal, são aplicadas as
regras previstas nos arts. 77 a 80 (controladora e consolidação de resultados) e
nos arts. 85 a 91 (deduções e pagamento).

CAPÍTULO X - DO PARCELAMENTO ESPECIAL (art. 93)

Art. 93 - Parcelamento especial - Condições e prazo para solicitar

O prazo para solicitar o parcelamento previsto nas Leis nº 11.941/2009 e
12.249/2010, relativo às instituições financeiras, aos rendimentos do exterior e ao
Refis da Crise (exatamente nas mesmas condições originais), passa a ser o do
último dia útil do segundo mês subsequente ao da publicação da Lei decorrente
da conversão da Medida Provisória nº 627/2013. Como a publicação da Lei se deu
no mês de maio, o prazo aqui referido irá até o dia 31 de julho de 2014. A
Procuradoria Geral da Fazenda Nacional e a Receita Federal do Brasil, através da
Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 09 (DOU de 11.06.2014), regulamentaram os
procedimentos para que os contribuintes solicitem o referido parcelamento.

Esta reabertura dos prazos aplica-se, também, aos débitos pagos ou
parcelados na forma das Leis nºs. 12.249/2010, 11.941/2009 e § 16 do art. 39 da
Lei nº 12.865/2013, para os pagamentos ou parcelas ocorridos após 1º de janeiro
de 2014.

Os percentuais de redução previstos na Lei nº 11.941/2009 serão aplicados
sobre o valor do débito atualizado à época do depósito e somente incidirão sobre
o valor das multas de mora e de ofício, das multas isoladas, dos juros e mora e do
encargo legal efetivamente depositados.

A transformação em pagamento definitivo dos valores depositados
somente ocorrerá após a aplicação dos percentuais de redução.

A pessoa jurídica que, após a transformação dos depósitos em pagamento
definitivo, possuir débitos não liquidados pelo depósito poderá obter reduções
para pagamento à vista e liquidar os juros relativos a esses débitos com a utilização
de montantes de prejuízo fiscal ou de base de cálculo negativa da CSLL, desde
que pague à vista os débitos remanescentes. Nesta hipótese, as reduções serão
aplicadas sobre os valores atualizados na data do pagamento.

Para fins de aplicação das reduções, a RFB deverá consolidar o débito,
considerando a utilização de montantes de prejuízos ou de base de cálculo negativa
da CSLL, de acordo com a alíquota aplicável a cada pessoa jurídica, e informar ao
Poder Judiciário o resultado para fins de transformação do depósito em pagamento
definitivo ou levantamento de eventual saldo.

Após a transformação em pagamento definitivo, o sujeito passivo poderá
requerer o levantamento do saldo remanescente, se houver. Porém, o saldo
remanescente somente poderá ser levantado após a confirmação da RFB dos

O prazo para a apresentação do pedido de pagamento ou de parcelamento
vai até o último dia do segundo mês subsequente ao da publicação da Lei
decorrente da conversão da Medida Provisória nº 627/2013 (dia 31.07.2014) e
independerá da apresentação de garantia, mantidas aquelas decorrentes de débitos
transferidos de outras modalidades de parcelamento ou de execução fiscal.

Aos parcelamentos aplicam-se todas as regras gerais previstas em vários
artigos das Leis nºs. 10.522/2002 e 11.941/2009.

CAPÍTULO XI - DISPOSIÇÕES FINAIS (art. 94 a 119)

Art. 94 - PF e PJ deverão manter documentação hábil e idônea

As pessoas físicas e jurídicas residentes ou domiciliadas no Brasil deverão
manter disponível à autoridade fiscal, para fins do disposto nesta Lei,
documentação hábil e idônea que comprove os requisitos nela previstos, enquanto
não ocorridos os prazos decadencial e prescricional. Ressalte-se que esta exigência
aplica-se, também, à documentação que comprova todas as operações efetuadas
no exterior.

Art. 95 - Apuração de lucros segundo as normas do país do domicílio

O art. 95 altera o art. 25 da Lei nº 9.249/1995, incluindo o § 7º, para
determinar que os lucros, rendimentos e ganhos do exterior deverão ser apurados
segundo as normas da legislação comercial do país de domicílio.

Art. 96 - A PJ pode optar pelas disposições dos arts. 76 a 92 para 2014

O art. 96 dá uma opção ao contribuinte, ao determinar que pode optar, de
forma irretratável, para o ano-calendário de 2014, pelas aplicação das disposições
contidas nos arts. 76 a 92 (novas regras sobre a tributação em bases universais).
Exercida esta opção, que será efetuada na forma, prazo e condições fixados pela
RFB, a pessoa jurídica deverá cumprir, a partir de 1º de janeiro de 2014, total
observância das alterações trazidas pelos referidos arts. 76 a 92.

Esta definição foi efetuada pela RFB, através da Instrução Normativa RFB
nº 1.469/2014, publicada no DOU de 29.05.2004. Segundo o referido ato, esta
opção deverá ser exercida através da DCTF – Declaração de Débitos e Créditos
Tributários Federais - referente aos fatos geradores ocorridos no mês de maio de
2014, que deverá ser apresentada à RFB até o dia 21 de julho de 2014.

A IN RFB nº 1.469/2014 contém outras regras a respeito dessa opção,
que estão listadas abaixo:

a) No caso de início de atividade ou de surgimento de nova pessoa jurídica
em razão de fusão ou cisão, no ano-calendário de 2014, as opções
deverão ser manifestadas na DCTF referente aos fatos geradores
ocorridos no 1º (primeiro) mês de atividade;
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montantes do prejuízo fiscal e da base de cálculo negativa da CSLL utilizados na
compensação. O saldo remanescente será corrigido pela Selic.

Para os sujeitos passivos que aderirem ao parcelamento, nenhum
percentual de multa, antes das deduções, será superior a 100% (cem por cento).

Os débitos do PIS e da COFINS, devidos pelas instituições financeiras e
equiparadas, vencidos até 31.12.2013, poderão (dentre as demais alternativas)
ser pagos à vista com redução de 100% (cem por cento) das multas de mora e de
ofício, de 100% (cem por cento) das multas isoladas, de 100% (cem por cento)
dos juros de mora e de 100% (cem por cento) sobre o valor do encargo legal.

Para efeito do pagamento à vista ou do parcelamento, a desistência do
processo poderá ser parcial, desde que o débito, objeto de desistência, seja passível
de distinção dos demais débitos discutidos na ação judicial ou no processo
administrativo.

O prazo para que o pedido de pagamento ou parcelamento seja efetuado
vai até o último dia do segundo mês subsequente ao da publicação da Lei
decorrente da conversão da Medida Provisória nº 627/2003 (dia 31.07.2014) e
independerá de apresentação de garantia, mantidas aquelas decorrentes de débitos
transferidos de outras modalidades de parcelamento ou de execução fiscal.

A parcela equivalente à redução do valor das multas, dos juros e do encargo
legal, em decorrência do disposto neste artigo, não será computada na apuração
da base de cálculo do IRPJ, da CSLL, do PIS e da Cofins.

Os débitos do IRPJ e da CSLL relativos aos acréscimos patrimoniais de
investimentos em controladas e coligadas no exterior, relativos a fatos geradores
ocorridos até 31.12.2013, poderão, dentre outras alternativas, ser parcelados em
até 180 (cento e oitenta) prestações, sendo 20% (vinte por cento) de entrada e o
restante em parcelas mensais, com redução de 80% das multas de mora e de
ofício, de 80% (oitenta por cento) das multas isoladas, de 50% (cinquenta por
cento) de juros de mora e de 100% (cem por cento) sobre o valor do encargo
legal.

Poderão ser liquidados com a utilização de créditos existentes em
31.12.2011, de prejuízo fiscal e de base de cálculo negativa da CSLL, próprios e
de sociedades controladoras e controladas, domiciliadas no Brasil, desde que
mantenham essa condição até a data da opção pelo parcelamento, os valores
correspondentes a multas, de mora ou de ofício ou isoladas, a juros moratórios e
até 30% (trinta por cento) do valor do principal do tributo, inclusive relativos a
débitos inscritos em dívida ativa e do restante a ser pago em parcelas mensais.
Esta possibilidade, porém, somente será admitida pelas sociedades controladoras
e controladas e pelas sociedades que estejam sob o controle comum até
31.12.2012. Para fins de aproveitamento de créditos de prejuízo fiscal e de base
de cálculo negativa da CSLL, aplica-se o conceito de controladora e coligada
previsto no § 2º do art. 243 da Lei n 6.404/1976 – Lei das SAs.

b) O disposto no § 2º não se aplica na hipótese de o 1º (primeiro) mês de
início de atividade ou de surgimento de nova pessoa jurídica em razão
de fusão ou cisão ocorrer no período de janeiro a abril de 2014,
devendo, nesse caso, as opções serem exercidas na DCTF referente
aos fatos geradores ocorridos no mês de maio de 2014; e

c) O exercício ou cancelamento da opção não produzirá efeito quando a
entrega da DCTF ocorrer fora do prazo.

Por oportuno, registre-se que, no preenchimento da primeira ECF –
Escrituração Contábil Fiscal (IN RFB nº 1.422/2013), que o contribuinte apresentará
em julho de 2015 (fatos geradores ocorridos no ano-calendário de 2014), há, no
programa, um espaço para que o contribuinte informe se é ou não optante por
2014.

Para as pessoas jurídicas que fizerem esta opção, ficarão afastadas as
regras previstas em diversos dispositivos da Lei nº 9.532/1997, que tratam da
data do pagamento ou crédito dos lucros do exterior e também da possibilidade
de compensação do IR pago no exterior. O afastamento da aplicação das referidas
regras decorre da adoção, já a partir de 1º de janeiro de 2014, das novas normas
sobre a tributação em bases universais.

OBSERVAÇÃO IMPORTANTE: É evidente que a decisão de fazer essa
opção exige um conhecimento profundo da situação da pessoa jurídica e de todas
as regras da Lei. Somente após realizar um estudo bastante pormenorizado, que
consiga detalhar e compatibilizar com precisão cada um dos dispositivos que
atingirão a empresa, o contribuinte terá condições de exercer essa opção. As
empresas que ainda não conseguiram ou nem venham a conseguir identificar
todos os pontos importantes até o dia 21 de julho de 2014, certamente não optarão
e deixarão a vigência para 2015.

Art. 97 - Beneficiário do exterior - Isenção - Rendimentos de fundos de investimento

Ficam isentos de Imposto sobre a Renda - IR, de acordo com o art. 97, os
rendimentos, inclusive ganhos de capital, pagos, creditados, entregues ou
remetidos para beneficiário residente ou domiciliado no exterior (exceto em país
com tributação favorecida, nos termos do art. 24 da Lei nº 9.430, de 27.121996 -
cuja legislação não permita o acesso a informações relativas à composição
societária de pessoas jurídicas, à sua titularidade ou à identificação do beneficiário
efetivo de rendimentos atribuídos a não residentes), produzidos por fundos de
investimentos, cujos cotistas sejam exclusivamente investidores estrangeiros.

Para fazer jus a esta isenção, o regulamento do fundo deverá prever que
a aplicação de seus recursos é realizada exclusivamente em depósito a vista, ou
em ativos sujeitos à isenção de Imposto sobre a Renda - IR, ou tributados à alíquota
0 (zero), nas hipóteses em que o beneficiário dos rendimentos produzidos por
esses ativos seja residente ou domiciliado no exterior, exceto em país com
tributação favorecida, nos termos do art. 24 da Lei nº 9.430, de 27.12.1996 (vide
definição no item anterior).
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São incluídos entre os ativos tratados anteriormente aqueles negociados
em bolsas de valores, de mercadorias, de futuros e assemelhadas e que sejam
isentos de tributação, na forma da alínea b do § 2º do art. 81 da Lei nº 8.981/1995,
desde que sejam negociados pelos fundos nas mesmas condições previstas na
referida lei, para gozo do incentivo fiscal.

Se o regulamento do fundo restringir expressamente seus cotistas a
investidores estrangeiros pessoas físicas, também se incluirão entre os ativos
tratados acima os aqueles beneficiados pelo disposto no art. 3º da Lei nº 11.033/
2004 (por exemplo: alienação de ações de PF até R$ 20.000,00 por mês, diversos
títulos do mercado de crédito imobiliário, Fundos de Investimento Imobiliário, CDA
- Certificado de Depósito Agropecuário e CPR - Cédula de Produto Rural), desde que
observadas as condições previstas para gozo do benefício fiscal.

Art. 98 - Aeroportos - VETADO

Art. 99 - Não aplicação do prazo previsto no § 4º do art. 1º da Lei nº 9.532/1997

O prazo de que trata o § 4º do art. 1º da Lei nº 9.532/1997 não se aplica a
partir da entrada em vigor do art. 74 da Medida Provisória nº 2.158-35/2001.  O
prazo aqui referido aplicava-se aos créditos de IR de que trata o art. 26 da Lei n.º
9.249/1995, relativos a lucros, rendimentos e ganhos de capital auferidos no exterior,
pois determinava que somente poderiam ser compensados com o IR devido no
Brasil se referidos lucros, rendimentos e ganhos de capital fossem computados
na base de cálculo do imposto, no Brasil, até o final do segundo ano-calendário
subsequente ao de sua apuração.

Já o art. 74 da MP 2.158-35/2001 estabelece que, para fim de determinação
da base de cálculo do IRPJ e da CSLL, nos termos do art. 25 da Lei nº 9.249/1995,
e do art. 21 da própria MP, os lucros auferidos por controlada ou coligada no
exterior serão considerados disponibilizados para a controladora ou coligada no
Brasil na data do balanço no qual tiverem sido apurados, na forma do regulamento.

Os lucros apurados por controlada ou coligada no exterior até 31 de
dezembro de 2001 serão considerados disponibilizados em 31 de dezembro de
2002, salvo se ocorrida, antes desta data, qualquer das hipóteses de
disponibilização previstas na legislação em vigor.

Como a Autoridade Tributária não deve ter aplicado com exatidão essa
disposição, possivelmente terão ocorrido cobranças tributárias indevidas, razão
porque, na hipótese de existência de lançamento de ofício sem a observância
dessa disposição, fica assegurado o direito ao aproveitamento do imposto pago
no exterior, limitado ao imposto correspondente ao lucro objeto do lançamento.

Aplica-se esta regra aos débitos ainda não constituídos que vierem a ser
incluídos no parcelamento de que trata o art. 40 da Lei nº 12.865, de 09.10.2013.

Art. 100 - Duas alterações na Lei nº 9.532/1997 (arts. 64 e 64-A)

- Art. 100 - Art. 64 - Em relação ao arrolamento de bens, o art. 100 da Lei introduziu

de 9% (nove por cento) sobre a base de cálculo negativa da CSLL. Porém, a alíquota
correta aplicável às instituições financeiras e assemelhadas é de 15% (quinze por
cento). Esta determinação, segundo o art. 104, tem por objetivo manter a isonomia
de alíquotas.

Art. 105 - AFRMM - Aproveitamento de crédito - VETADO

Art. 106 - Ganhos auferidos por residente no exterior - Fundos de investimento

O art. 3º da Lei nº 11.312/2006 reduziu a zero a alíquota do IR incidente
sobre rendimentos auferidos nas aplicações em fundos de investimento, referidos
no art. 2º da própria lei, quando pagos, creditados, entregues ou remetidos a
beneficiário residente ou domiciliado no exterior, individual ou coletivo, em
operações realizadas no País, de acordo com o Conselho Monetário Nacional.

Agora, o art. 106 desta Lei incluiu o § 3º no mencionado art. 3º, de modo
a ampliar a aplicabilidade da alíquota zero também aos ganhos de capital auferidos
na alienação ou amortização de quotas de fundos de investimentos de que trata
aquele artigo.

Art. 107 - Dispensa de honorários advocatícios da sucumbência - VETADO

Art. 108 - REFIS DA CRISE - Ampliação para os débitos vencidos até 30.06.2013  -
VETADO

Art. 109 - Inativas desde 2009 ou em condições especiais - não há limite de
compensação

O art. 109 oferece às pessoas jurídicas que se encontrem em determinadas
situações especiais e procedam da forma prevista na lei, a vantagem de poderem
compensar prejuízos fiscais sem que sejam obrigadas a obedecer ao limite de
30% (trinta por cento) do lucro líquido ajustado.

As pessoas jurídicas que se encontrem inativas desde o ano-calendário
de 2009 ou que estiverem em regime de liquidação ordinária, judicial ou
extrajudicial, ou em regime de falência, poderão apurar o Imposto de Renda e a
CSLL relativos ao ganho de capital resultante da alienação de bens ou direitos, ou
qualquer ato que enseje a realização de ganho de capital, sem a aplicação dos
limites de 30% (trinta por cento) do lucro líquido ajustado, para o IRPJ, e da base
de cálculo da CSLL, nas demais condições previstas, desde que o produto da
venda seja utilizado para pagar débitos de qualquer natureza para com a União.

A razão deste dispositivo é que se, em condições normais, a pessoa jurídica
obtivesse o ganho de capital, só poderia compensar o prejuízo fiscal anterior até o
limite de 30% (trinta por cento) do próprio ganho, o que a obrigaria a pagar tributos.

Art. 110 - Art. 43 da Lei nº 12.431/2011 - Precatório federal - Utilização

O art. 43 da Lei nº 12.431/2011 prevê a possibilidade da utilização de
precatório federal de titularidade do devedor para amortizar dívida tributária
consolidada, nos termos do art. 7º da Lei nº 11.941/2007. Agora, com o acréscimo
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duas alterações na Lei nº 9.532/1997, atingindo os arts. 64 e 64-A. A alteração
do § 11 do art. 64 estabelece o prazo de 30 (trinta) dias, contados a partir do
protocolo da comunicação, aos órgãos fazendários, de transferência, alienação
ou oneração, para que o registro público onde os bens e direitos foram arrolados
procedam à liberação.

- Art. 100 - Art. 64-A - A alteração introduzida no art. 64-A tem a ver com a seguinte
situação: o arrolamento recairá sobre bens e direitos suscetíveis de registro
público, com prioridade aos imóveis, e em valor suficiente para cobrir o montante
do crédito tributário de responsabilidade do sujeito passivo, mas esse
arrolamento somente poderá alcançar outros bens e direitos para fins de
complementar o valor.

Porém, fica a critério do sujeito passivo, a expensas dele, requerer,
anualmente, aos órgãos de registro público onde os bens e direitos estiverem
arrolados, por petição fundamentada, a avaliação dos referidos ativos, por perito
indicado pelo próprio órgão de registro, de modo a identificar o valor justo dos
bens e direitos arrolados e evitar, deste modo, excesso de garantia.

Art. 101 - Planos de Saúde - VETADO

Art. 102 - Crédito Presumido do IPI

Este artigo promoveu uma alteração no § 3º do art. 1º da Lei nº 9.826/
1999, admitindo que o crédito presumido previsto nesse art. 1º (produtos
classificados nas posições 87.02 e 87.04, nas áreas da SUDAM - Superintendência
do Desenvolvimento da Amazônia e SUDENE - Superintendência do
Desenvolvimento do Nordeste) poderá ser aproveitado em relação às saídas
ocorridas até 31 de dezembro de 2020.

Art. 103 - PIS/Cofins de fabricantes de veículos do Centro-Oeste

Este artigo alterou parcialmente a redação do art. 1º da Lei nº 10.485/
2002, o qual determina quais são as regras de tributação, pelo PIS e pela Cofins,
das pessoas jurídicas fabricantes e importadoras de maquinas, implementos e
veículos classificados nos diversos códigos da TIPI – Tabela de Incidência do
Imposto sobre Produtos Industrializados, discriminados no dispositivo. Esta
alteração parcial atingiu o caput, o § 1º e o inciso II do § 2º, todos do referido art.
1º. Basicamente, a mudança refere-se à inclusão de implementos, que não estavam
na redação original, além de outras mudanças.

Art. 104 - CSLL - Compensação - Alíquota de 15% para a compensação das
instituições financeiras

Este artigo trata do parcelamento de débitos de instituições financeiras e
assemelhadas (Leis nº. 10.522/2002, 11.941/2009 e 12.249/2010). Na parte final
do § 33 do art. 65 da Lei nº 12.249/2010, ao tratar da possibilidade de utilização de
prejuízo fiscal e da base de cálculo negativa da CSLL, acumulados em exercícios
anteriores, para compensação dos débitos, a lei referiu-se à aplicação da alíquota

de um parágrafo único nesse artigo, essa prerrogativa fica estendida ao precatório
de titularidade de pessoa jurídica que, em 31 de dezembro de 2012, seja
considerada controlada ou coligada do devedor.

Art. 111 - Operações de crédito rural - VETADO

Art. 112 - Operações de crédito rural - VETADO

Art. 113 - Duas alterações na Lei nº 11.051/2004 (arts. 30-A e 30-B)

Art. 113 - Art. 30-A - PIS/Cofins - As cooperativas de radio táxi, bem como aquelas
cujos cooperados se dediquem a serviços relacionados a atividades culturais, de
música, de cinema, de letras, de artes cênicas (teatro, dança, circo) e de artes
plásticas, poderão excluir da base de cálculo da contribuição para PIS/Pasep e
Cofins: I - os valores repassados aos associados pessoas físicas decorrentes de
serviços por eles prestados em nome da cooperativa; II - as receitas de vendas de
bens, mercadorias e serviços a associados, quando adquiridos de pessoas físicas
não associadas; e III - as receitas financeiras decorrentes de repasses de
empréstimos a associados, contraídos de instituições financeiras, até o limite dos
encargos a estas devidos.

Art. 113 - 30-B - PIS/Cofins - São remidos (desobrigado de qualquer obrigação)
os créditos tributários, constituídos ou não, inscritos ou não em dívida ativa, bem
como anistiados os respectivos encargos legais, multa e juros de mora, quando
relacionados à falta de pagamento da Cofins e do PIS/Pasep sobre os valores
passíveis de exclusão das suas bases de cálculo, nos termos do item anterior, das
associações civis e das sociedades cooperativas ali referidas.

Art. 114 - Isenção de produtos da ZFM - VETADO

Art. 115 - Parcelamento especial dos débitos da CC da Criação do Cavalo Nacional

Aos débitos relativos à contribuição para a Comissão Coordenadora da
Criação do Cavalo Nacional - CCCCN, estabelecida na Lei nº 7.291/1984, aplica-se
o disposto no caput do art. 40 da Lei nº 12.865/2013 (parcelamento de débitos do
IRPJ e da CSLL em até 180 prestações), decorrentes da aplicação do art. 74 da
MP 2.158-35, de 24.08.2001, relativos a fatos geradores ocorridos até 31 de
dezembro de 2013.

Fica autorizado o cálculo do valor da contribuição à Comissão
Coordenadora da Criação do Cavalo Nacional - CCCCN, vencida até 14 de dezembro
de 2011, conforme o disposto no § 4º do art. 11 da Lei nº 7.291/1984, vedada
qualquer restituição. Assim, para fins desse cálculo, do valor total do movimento
geral de apostas do mês anterior serão deduzidos: I - os valores pagos aos
apostadores; e II - os valores pagos, a título de prêmio, aos proprietários, criadores
de cavalos e profissionais do turfe. 

Art. 116 - RFB deverá regulamentar a aplicação desta Lei

O art. 116 declara que a Receita Federal do Brasil editará os atos
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necessários à aplicação do disposto nesta Lei. Espera-se que a dinâmica da
expedição desses atos seja bastante ágil, para que os contribuintes tenham
condições de tomar conhecimento do entendimento daquele Órgão, em relação
a várias duvidas que ainda remanescem sobre o texto legal.

A leitura do texto legal permite concluir que são inúmeros os pontos que
dependem de regulamentação, razão porque a celeridade desses procedimentos
trará maior segurança jurídica aos contribuintes.

Art. 117 - Dez revogações

Eis um resumo rápido das revogações determinadas pelo art. 118:

I. Investimentos em bens vinculados a contratos de concessão de
serviço publico e amortização de despesas pré-operacionais e pré-
industriais;

II. Opção de compra pelo arrendatário;

III. Vários dispositivos do DL 1598 (a) Razort; b) Amortização de encargos
e despesas; c) Lançamento do ágio ou deságio; d) Correção do custo
de unidades em estoque; e) resultado de exercícios futuros; f) ganho
ou perda de capital na alienação de investimento; g) provisão para
perdas prováveis; h) correção da provisão para perdas prováveis; i)
fusão, incorporação ou cisão com extinção de ações; j) prêmio na
emissão de debêntures;

IV. Lalur elaborado pelo sistema eletrônico;

V. Definição de receita bruta;

VI. Incorporação, fusão ou cisão - pessoa jurídica do lucro presumido;

VII. Disponibilização de lucros auferidos no exterior;

VIII. Receita decorrente da transferência onerosa de créditos do ICMS;

IX. Disponibilização de lucros no exterior no balanço de apuração;

X. Todos os dispositivos da Lei nº 11.941/2009 que tratam do RTT, cálculo
de juros sobre o capital próprio e resultados operacionais e não
operacionais

Art. 118 - Revogação do art. 55 da Lei nº 10.637/2002 - Crédito - Mercosul

O art. 55 da Lei nº 10.637/2002, ora revogado, determinava que, nas
Convenções destinadas a evitar a dupla tributação da renda, a serem firmadas
pelo Brasil com país do Mercosul, seria incluída cláusula prevendo a concessão
de crédito do IR sobre lucros e dividendos recebidos por pessoa jurídica domiciliada
no Brasil, que deveria ser pago no outro país signatário, mas que não haja sido
pago em decorrência de lei de vigência temporária de incentivo ao desenvolvimento
econômico, nacional, regional ou setorial.
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ou perda de capital na alienação de investimento; g) provisão para
perdas prováveis; h) correção da provisão para perdas prováveis; i)
fusão, incorporação ou cisão com extinção de ações; j) prêmio na
emissão de debêntures;

IV. Lalur elaborado pelo sistema eletrônico;

V. Definição de receita bruta;

VI. Incorporação, fusão ou cisão - pessoa jurídica do lucro presumido;

VII. Disponibilização de lucros auferidos no exterior;

VIII. Receita decorrente da transferência onerosa de créditos do ICMS;

IX. Disponibilização de lucros no exterior no balanço de apuração;

X. Todos os dispositivos da Lei nº 11.941/2009 que tratam do RTT, cálculo
de juros sobre o capital próprio e resultados operacionais e não
operacionais

Art. 118 - Revogação do art. 55 da Lei nº 10.637/2002 - Crédito - Mercosul

O art. 55 da Lei nº 10.637/2002, ora revogado, determinava que, nas
Convenções destinadas a evitar a dupla tributação da renda, a serem firmadas
pelo Brasil com país do Mercosul, seria incluída cláusula prevendo a concessão
de crédito do IR sobre lucros e dividendos recebidos por pessoa jurídica domiciliada
no Brasil, que deveria ser pago no outro país signatário, mas que não haja sido
pago em decorrência de lei de vigência temporária de incentivo ao desenvolvimento
econômico, nacional, regional ou setorial.
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Art. 119 - Vigência a partir de 1º.01.2015, com algumas exceções

A vigência desta Lei obedecerá ao seguinte calendário:

a) Vigência geral, com algumas exceções, a partir de 1º de janeiro de
2015;

b) Arts. 3º (condomínio), 72 a 75 (RTT e opção para 2014) e 93 a 119
(todos os demais dispositivos) – Vigência a partir da data da publicação
no Diário Oficial da União (dia 14.05.2014);

c) Aos contribuintes que fizerem a opção por 2014 aplicam-se, a partir
de 1º.01.2014:

- arts: 1º-abrangência; 2º-alterações no DL 1598; e 4º a 70 desta Lei;

- revogações do art. 117 - incisos: I-bens relativos à concessão de
serviço público que devem reverter; II-opção de compra pelo
arrendatário; III-dez dispositivos do DL 1598; IV-Lalur Eletrônico; V-
definição de receita bruta; VI-empresa do lucro presumido que optar
pela avaliação a valor de mercado; VIII-receita decorrente da
transferência onerosa de créditos do ICMS; e X-todos os artigos da
Lei nº 11.941/2009 que tratam do RTT, do cálculo dos juros sobre o
capital próprio e do tratamento dos resultados operacionais e não
operacionais;

d) Aos contribuintes que fizerem opção: vigência a partir de 1º de janeiro
de 2014:

- Tributação em bases universais; e

- Revogações de dispositivos da Lei nº 9.532/1997 (pagamento ou
crédito de lucros gerados no exterior)
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