
Os benefícios fiscais do ICMS como subvenções 
para investimento

Tratamento para fins de apuração do IRPJ, CSLL, 
PIS e Cofins



Subvenções 
 Lei 4.506/1964

“Art. 44. Integram a receita bruta operacional:

......

IV - As subvenções correntes, para custeio ou operação, recebidas de pessoas jurídicas de 

direito público ou privado, ou de pessoas naturais.”

 Lei 6.404/1976

“Art. 182. A conta do capital social discriminará o montante subscrito e, por dedução, a 

parcela ainda não realizada.

§ 1º Serão classificadas como reservas de capital as contas que registrarem:

......

d) as doações e as subvenções para investimento.”

 Lei 11.638/2008

“Art. 195-A. A assembléia geral poderá, por proposta dos órgãos de administração, destinar 

para a reserva de incentivos fiscais a parcela do lucro líquido decorrente de doações ou 

subvenções governamentais para investimentos, que poderá ser excluída da base de cálculo 

do dividendo obrigatório (inciso I do caput do art. 202 desta Lei).”



Subvenções para Investimento 
 Lei no 12.973/2014:

“Art. 30. As subvenções para investimento, inclusive mediante isenção ou 

redução de impostos, concedidas como estímulo à implantação ou expansão 

de empreendimentos econômicos e as doações feitas pelo poder público não 

serão computadas na determinação do lucro real, desde que seja registrada 

em reserva de lucros a que se refere o art. 195-A da Lei no 6.404, de 15 de 

dezembro de 1976, que somente poderá ser utilizada para:

I - absorção de prejuízos, desde que anteriormente já tenham sido totalmente

absorvidas as demais Reservas de Lucros, com exceção da Reserva Legal;

ou

II - aumento do capital social.

§1º Na hipótese do inciso I do caput, a pessoa jurídica deverá recompor a

reserva à medida que forem apurados lucros nos períodos subsequentes.



“§ 2o As doações e subvenções de que trata o caput serão tributadas caso

não seja observado o disposto no § 1o ou seja dada destinação diversa da

que está prevista no caput, inclusive nas hipóteses de:

I - capitalização do valor e posterior restituição de capital aos sócios ou ao

titular, mediante redução do capital social, hipótese em que a base para a

incidência será o valor restituído, limitado ao valor total das exclusões

decorrentes de doações ou subvenções governamentais para investimentos;

II - restituição de capital aos sócios ou ao titular, mediante redução do capital

social, nos 5 (cinco) anos anteriores à data da doação ou da subvenção,

com posterior capitalização do valor da doação ou da subvenção, hipótese

em que a base para a incidência será o valor restituído, limitada ao valor

total das exclusões decorrentes de doações ou de subvenções

governamentais para investimentos; ou

III - integração à base de cálculo dos dividendos obrigatórios.”
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“§ 3o Se, no período de apuração, a pessoa jurídica apurar prejuízo

contábil ou lucro líquido contábil inferior à parcela decorrente de doações

e de subvenções governamentais e, nesse caso, não puder ser

constituída como parcela de lucros nos termos do caput, esta deverá

ocorrer à medida que forem apurados lucros nos períodos subsequentes.”



Subvenções para Investimento 
 PIS e Cofins

Não há incidência do PIS e Cofins sobre as receitas de subvenções para 

investimento, inclusive mediante isenção ou redução de impostos, 

concedidas como estímulo à implantação ou expansão de 

empreendimentos econômicos e de doações feitas pelo poder público 

(Lei no 10.637/2002, art. 1º, § 3º, X; e Lei no 10.833/2003, art. 1º, § 3º, IX, 

com redação dada pela Lei no 12.973/2014 ;



Subvenções para Investimento 
 IN RFB no 1.700/2017

“Art. 198. As subvenções para investimento, ... (omissis) .... :

§ 7º Não poderá ser excluída da apuração do lucro real e do resultado 

ajustado a subvenção recebida do Poder Público, em função de benefício 

fiscal, quando os recursos puderem ser livremente movimentados pelo 

beneficiário, isto é, quando não houver obrigatoriedade de aplicação da 

totalidade dos recursos na aquisição de bens ou direitos necessários à 

implantação ou expansão de empreendimento econômico, inexistindo 

sincronia e vinculação entre a percepção da vantagem e a aplicação 

dos recursos.” (grifamos)



Subvenções para Investimento 
 Parecer Normativo CST nº 112, de 1978:

“a) a intenção do subvencionador de destiná-las para investimento;

b) a efetiva e específica aplicação da subvenção, pelo beneficiário, nos

investimentos previstos na implantação ou expansão do empreendimento

econômico projetado; e

c) o beneficiário da subvenção ser a pessoa jurídica titular do 

empreendimento econômico.”

“Observa-se que a subvenção para investimento apresenta características 

bem marcantes, exigindo até mesmo perfeita sincronia da intenção do 

subvencionador com a ação do subvencionado.

Não basta apenas o "animus" de subvencionar para investimento, impõem-

se, também, a efetiva e específica aplicação de subvenção, por parte do 

beneficiário, nos investimentos previstos na implantação ou expansão do 

empreendimento econômico projetado”,



Subvenções para Investimento 
 Texto inserido no art. 30, pela LC 160, em 22/11/2017:

“§ 4o Os incentivos e os benefícios fiscais ou financeiro-fiscais relativos 

ao imposto previsto no inciso II do caput do art. 155 da Constituição 

Federal, concedidos pelos Estados e pelo Distrito Federal, são 

considerados subvenções para investimento, vedada a exigência de 

outros requisitos ou condições não previstos neste artigo.

§ 5o O disposto no § 4o deste artigo aplica-se inclusive aos processos 

administrativos e judiciais ainda não definitivamente julgados.” (grifamos)
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 A Lei Complementar no 160/2017 também contemplou o seguinte 

dispositivo:

“Art. 10. O disposto nos §§ 4o e 5o do art. 30 da Lei no 12.973, de 13 de 

maio de 2014, aplica-se inclusive aos incentivos e aos benefícios fiscais 

ou financeiro-fiscais de ICMS instituídos em desacordo com o disposto 

na alínea ‘g’ do inciso XII do § 2o do art. 155 da Constituição Federal por 

legislação estadual publicada até a data de início de produção de efeitos 

desta Lei Complementar, desde que atendidas as respectivas exigências 

de registro e depósito, nos termos do art. 3o desta Lei 

Complementar.” (grifamos)



Subvenções para Investimento 
 Cenário anterior à Lei Complementar no 160/2017:

• Divergência de interpretação entre o Fisco e Contribuintes, gerando

litigiosidade;

• Decisões não uniformes no âmbito do CARF;

• Decisões judiciais isoladas;

• Diversidade de benefícios e incentivos fiscais do ICMS concedidos

pelos Estados: crédito presumido, financiamento do ICMS com

dispensa de correção monetária ou liquidação antecipada com grandes

deságios, etc;
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 Desdobramentos

• Segurança jurídica no que se refere ao tratamento fiscal para fins de 

IRPJ, CSLL, PIS e COFINS; 

• Dá tratativa a boa parte do contencioso atualmente em trâmite no CARF 

e no Poder Judiciário;

 Condições

- Observância dos requisitos estipulados no art. 30 da Lei 12.973/2014:

• Concedidas como estímulo à implantação ou expansão de 

empreendimentos econômicos;

• Registro do montante na Reserva de Incentivos Fiscais; e

• Tributação caso seja dada destinação diversa à reserva criada; 
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 Pontos a ponderar:

• Aplicação da norma para anos pretéritos;

• Constituição da reserva;

• Efeitos da destinação diversa no futuro;

• Controle na Parte B do e-lalur e do e-lacs;
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