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O que está mudando?

Overview

O Comitê de Normas Internacionais de Contabilidade (International Accounting Standards 
Board – IASB) e o Comitê de Normas de Contabilidade Financeira dos EUA (US Financial 
Accounting Standards Board – FASB) emitiram em conjunto uma nova norma para 
reconhecimento de receitas, a IFRS 15 – Receitas de Contratos com Clientes (Revenue from

Contracts with Customers). A norma substituirá praticamente todas as regras para 
reconhecimento de receitas. No Brasil, estas alterações foram introduzidas pelo 
Pronuciamento Técnico nº 47 – Receita de Contrato com Cliente, que foi aprovado pelo 
Conselho Federal de Contabilidade (CFC) e pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM), no 
âmbito das respectivas atribuições. Cientes das diversas questões envolvendo as regras 
existentes para reconhecimento de receitas, os Comitês decidiram desenvolver uma norma 
de receita conjunta com o intuito de:

Fornecer uma estrutura mais robusta para abordar questões sobre 
reconhecimento de receitas;

Aprimorar a comparabilidade das práticas de reconhecimento de receitas 
entre setores, entidades que operam nesses setores, jurisdições e 
mercados de capitais;

Reduzir a complexidade da aplicação das regras de reconhecimento de 
receitas, reduzindo o volume de normas e interpretações sobre o assunto;

Fornecer informações mais úteis para os usuários com base em novas 
exigências de divulgações.
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O que está mudando?

Timeline

O que você precisa 
saber

► Exigirá das Empresas uma 
reavaliação de todos os seus 
fluxos de receita.

► A nova metodologia pode alterar o 
momento em que a receita deve 
ser reconhecida.

► Requerimentos que tornam as 
divulgações mais extensas.

► A adaptação de processos e 
sistemas pode ser requerida.

2014 2015-16 2017 2018

Períodos 
anteriores 

apresentados

Data da aplicação 
retrospectiva 
modificada

Data de aplicação 
retrospectiva integral

Norma de receita em 
formato final

Vigência

Contratos que se estendam até 2018 precisarão ser
considerados de acordo com IFRS 15, fato esse que poderá ser
um novo elemento a ser considerado nas negociações com
clientes.
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Exemplo Prático dos efeitos a adoção do CPC 47

Alocação de preço da transação

Preço da 
transação

Momento para 
reconhecimento 

da receita

Alocação Obrigações de 
desempenho

Contratos

Fatores de 
complexidade

► Como parte de um plano de celular, o cliente recebe um Celular XYZ mediante o 
pagamento de R$ 49 (PVI– R$ 499)

► Pagamento mensal por um pacote ilimitado de voz e dados – R$ 49
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Impactos vão além da 
contabilidade

► Mudanças na metodologia de 
reconhecimento da receita podem 
produzir impactos em diferentes 
áreas do negócio.

O que as mudanças podem significar para 
você?

Overview dos potenciais impactos

Informação 
gerencial

Impactos 
contábeis

Planejamento 
fiscal

Operações do 
negócio

Gerenciamento 
Projeto

Treinamento e 
comunicação

Processos e 
sistemas

Relação 
com 

investidores

Benchmark 
do setor

Impactos 

Área 

Jurídica
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Impactos Fiscais

Contexto Histórico

A Lei 11.638/07, de 28 de dezembro de 2007, estabeleceu a reforma da 

contabilidade estatutária para a sua convergência com as normas contábeis 

internacionais (IFRS). Assim, diversos Pronunciamentos Técnicos foram emanados 

pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), em que foram redefinidos 

conceitos fundamentais para o reconhecimento de receitas, ganhos, dispêndios e 

perdas, bem como os conceitos de balanço patrimonial e de métodos de consolidação 

contábil.

A Lei 11.638/07 alterou o artigo 177 da Lei 6.404/76, ao afirmar que as mudanças 

na contabilidade estatutária provocadas pela aplicação das novas regras não 

deveriam alterar as bases tributárias, nem ter qualquer outro efeito tributário. Isto é 

comumente conhecido como o princípio da “Neutralidade Fiscal” do Brasil, no 

contexto da convergência para o IFRS.

O princípio da neutralidade fiscal fez com que as autoridades tributárias do Brasil 

promulgassem do “Regime Tributário de Transição” (RTT) em 2009, por meio da Lei 

11.941/09. As regras do RTT foram planejadas originalmente para durar um período 

de dois anos, durante o qual um novo regime seria desenvolvido e transformado em 

lei. Esta nova legislação fiscal, que veio por alterar o Decreto-lei 1.598/77, foi trazida 

pela promulgação da Lei 12.973 em 2014.
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Impactos Fiscais

Regras Gerais de Neutralidade Tributária para novos CPC’s 

► A Lei 12.973, de 13 de maio de 2014, disciplinou, entre outros temas, que a modificação 
ou a adoção de métodos e critérios contábeis, por meio de atos administrativos emitidos 
com base em competência atribuída em lei comercial, posteriores à sua publicação desta 
Lei, não terão implicação na apuração dos tributos federais até que lei tributária regule a 
matéria.

► A Instrução Normativa RFB nº 1.700 de 2017, dispõe sobre a determinação e o 
pagamento do IRPJ e disciplina o tratamento tributário da Contribuição para o PIS/Pasep e 
da Cofins no que se refere às alterações introduzidas pela Lei nº 12.973, de 13 de maio de 
2014, trouxe em seu artigo 283 a mesma orientação de neutralidade fiscal.
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Impactos Fiscais

Tratamento fiscal do CPC 47 – IN RFB n° 1.771/17

A respeito, especificamente, da aplicação do CPC 47, a Secretaria da Receita Federal  

do Brasil (RFB) publicou, em 22 de dezembro de 2017, a Instrução Normativa RFB nº 

1.771/2017, que regulamentou os impactos do novo modelo contábil na determinação 
Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ), Contribuição Social sobre o Lucro Líquido 
(CSLL) da Contribuição ao Programa de Integração Social (PIS), Contribuição para 
Financiamento da Seguridade Social (COFINS) e Contribuição Previdenciária sobre a 
Receita Bruta (INSS). A referida IN 1.771 alterou a IN 1.753, incluindo o anexo IV, e trouxe 
as hipóteses dos procedimentos contábeis segundo os novos métodos ou critérios contábeis 
trazidos pelo CPC 47 e sua divergência com relação ao previsto na legislação tributária, 
indicando os ajustes e procedimentos que devem ser seguidos pelas empresas para a 
manutenção da neutralidade fiscal. Dentre esses procedimentos, destacamos abaixo os mais 
relevantes: 
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Impactos Fiscais

A IN 1.771 elencou, em seus itens 1 a 
3, os métodos que não foram alterados 
para fins fiscais. 

Os demais  itens do CPC 47 não 
mencionados não contemplam 
modificação, logo, não têm efeito na 
apuração dos tributos federais.

Lista exaustiva Controle por subconta

A Receita Bruta para fins de apuração 
dos tributos federais é a definida no 
art.12 do Decreto-Lei 1.598, ou seja, 
continuará a ser aquela mensurada e 
reconhecida conforme determinações 
da legislação fiscal. 

Conceito de Receita Bruta (“Fiscal”)

Para fins de IRPJ e CSLL devidos sob o 
regime do Lucro Real, tanto as 
diferenças identificadas na receita, 
como no custo e despesas que forem 
ajustadas na Parte A do Lalur devem 
ser controlados na Parte B do Lalur e 
do Lacs.

Controle da Parte B 

As diferenças deverão ser 
neutralizadas na determinação dos 
tributos por meio da utilização de 
conta denominada “ajuste da receita 
bruta”, de acordo com a origem da 
diferença.
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Impactos Fiscais

As apurações do IRPJ e da CSLL pelo 
Lucro Presumido, bem como na 
determinação do PIS/COFINS no 
Regime Cumulativo, as exigências são 
bastante semelhantes, mantendo-se a 
neutralidade tributária e exigindo-se 
controle específico por operação .

Lucro Presumido
PIS/COFINS no regime não-
cumulativo

Na apuração da Contribuição 
Previdenciária sobre a Receita Bruta, 
ficou determinada a Receita Bruta 
seguindo os preceitos da legislação 
fiscal, ou seja, similar à mencionada 
para o PIS/COFINS, com a dedução de 
vendas canceladas e descontos 
incondicionais.

Contribuição Previdenciária

Necessidade de se mensurar a receita 
de acordo com a legislação tributária 
e da observância de possíveis efeitos 
nas vendas canceladas e descontos 
incondicionais, há ainda que se 
mensurar as demais receitas também 
em conformidade com os critérios 
contábeis anteriores (fiscais).

Mudança a frente
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Conclusão
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Obrigado!

carlos.cavalieri@br.ey.com
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