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Agenda

1. Apuração da receita bruta

2. Arrendamento 

3. Reestruturações societárias

4. Subvenções 
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Contexto da IN RFB nº 1.700/2017, ora alterada

Premissas:
• Transparência

• Segurança jurídica/Busca por redução de litígios 

• Busca da melhora da relação fisco-contribuinte 

Tratamento em conjunto IRPJ/CSLL, com 

destaque para eventuais diferenças de base de 

cálculo e alíquotas, expressamente indicadas

Produto da consolidação de INs, principalmente a IN 

RFB nº 1.515/2014 e IN SRF nº 390/2004

Concentração das matérias infralegais em um único 
normativo. Coexistência com o RIR/2018
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Receita Bruta (art. 26) 

Receita Bruta Reforço ao disposto na IN RFB nº 1.771/2017 sobre neutralidade do CPC 47

(tratamento contábil das receitas de contratos com clientes)

• Deve ser reconhecida no período de apuração em que houver aquisição

de disponibilidade econômica/jurídica, independentemente da avaliação

quanto à probabilidade de não recebimento do valor pactuado ou

contratado

• Se adotado procedimento contábil do qual resulte valor de receita bruta ou

momento de reconhecimento diferente do previsto na norma tributária, a

PJ deverá registrar a diferença em conta específica de ajuste da receita

bruta, que será considerada no cálculo da receita líquida

11
PwC



PwC

DC1 - Informação de uso interno

• Para cada operação e em cada período de apuração, PJ deverá computar, para fins de IRPJ/CSLL, a

diferença decorrente da aplicação de procedimento contábil que resulte em valor ou momento diferente

daquele em que a receita bruta deva ser reconhecida/mensurada, conforme norma tributária.

Essa diferença será:

• Valores adicionados/excluídos serão relacionados com a respectiva conta contábil representativa do

ajuste da receita bruta e com conta específica na parte B

• Parcela dos custos/despesas correspondentes ao ajuste serão excluídos (caso não tenham sido

registrados contabilmente) ou adicionados (caso tenham sido registrados contabilmente)

5

Receita bruta - contábil X fiscal - apuração anual 
(art. 67A)

Adicionada ou Excluída na parte A do e-

LALUR e do e-Lacs
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Contratos de arrendamento  

Regime de neutralidade ditado pela Lei 12.973/2014

Exclusão

Valor da contraprestação

Adição

Valor contábil da depreciação/

despesa financeira

Tratamento contábil

CPC 06

Reconhecimento de um ativo 

contra um passivo de 

arrendamento (registrado a 

valor presente)
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Estimativas Mensais (art. 37-A)

Arrendamento
Mercantil

• Arrendadora que realiza operações com transferência substancial dos

riscos/benefícios inerentes à propriedade do ativo (não sujeita ao

tratamento da Lei 6099/74) ou que possui contratos não tipificados como

arrendamento mercantil mas a contabilidade lhe atribui esse efeito a

alguns de seus elementos:

 Deve computar o valor das contraprestações nas bases estimadas

(IRPJ/CSLL)

 Receitas financeiras já computadas nas contraprestações não serão

acrescidas

 Neutralidade tributária nas contraprestações a receber das variações

monetárias ativas decorrentes de saldos de juros a apropriar

decorrentes de AVP, se esses valores nela estiverem computados

 O mesmo tratamento para a Arrendatária, no caso de

contraprestações a pagar
11
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Lucro real (art. 173) 

Arrendamento
Mercantil

• Arrendadora que realiza operações com transferência substancial dos riscos

benefícios inerentes à propriedade do ativo ou que possui contratos não

tipificados como arrendamento mercantil mas a contabilidade lhe atribui esse

tratamento a alguns de seus elementos:

• Resultado da operação (diferença entre o valor do contrato e os custos

diretos iniciais e custo do bem arrendado) deve ser reconhecido

proporcionalmente ao valor de cada contraprestação durante o período

de vigência do contrato:

 Será adicionado em cada período de apuração em valor proporcional

às contraprestações vencidas no período

 Receitas financeiras já computadas no resultado da operação serão

excluídas

 Se as contraprestações a receber e saldo de juros a apropriar em

face do AVP forem atualizados (VC ou outro índice), o resultado da

operação ainda não tributado será recalculado pela correção do

contrato
11
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Aquisição de investimentos - alocação do custo -PPA 
(art. 178)

Aquisição de investimentos – alocação do custo de aquisição (PPA)

Valor da aquisição

Valor do PL da investida

Mais-valia (MV) dos ativos 

ágio por rentabilidade futura 

(goodwill (GW))

 Registro em subcontas 

distintas, pela adquirente

 Reduções contábeis de 

MV e GW são indedutíveis

antes dos eventos de 

incorporação, fusão e 

cisão e serão controlados 

na Parte B, para exclusão 

futura (art. 182)

Empresa 

A

Empresa 

B
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Incorporação, fusão e cisão (art. 185)

Incorporação

Empresa 
B

Empresa 
A

 Dedução das Mais-Valias incorporadas 

ao ativo, via depreciação/amortização

 Dedução do Goodwill em 5 anos

 Saldo existente na contabilidade

 Tributação de eventual Ganho por 

Compra Vantajosa (GCV) em 5 anos
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Na incorporação, fusão e cisão (art. 185)

 Será excluído  do lucro líquido, para fins de 

apuração do IRPJ/CSLL, ajustado na parte A do 

e-Lalur e do e-Lacs

 Registro nas contas da parte B originadas dos 

ajustes anteriores das reduções das MV e GW 

feitas contabilmente antes da incorporação, fusão 

e cisão

 Reduções por impaiment serão adicionadas ao 

lucro líquido 

Goodwill

Após incorporação

Incorporação

Empresa 
B

Empresa 
A
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Na incorporação, fusão e cisão (art. 185)

• Os saldos de Goodwill serão:

 baixados pela antiga investidora, sem 

qualquer efeito na apuração do lucro real e do 

resultado ajustado

 registrados na parte B do e-Lalur e do e-Lacs

pela sucessora para controle de futuras 

adições e exclusões

Goodwill

Caso a sucessora não seja a original investidora

Incorporação 
Reversa

Empresa 
B

Empresa 
A
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Na incorporação, fusão e cisão (art. 185)

(i)  na falta de 

subconta; 

(ii) se negócio tiver 

sido realizado entre 

partes dependentes; 

(iii) registro 

intempestivo do 

laudo ou sua 

desconsideração:

Goodwill

 Os saldos do 

Goodwill (parte B) 

deverão ser baixados 

e não serão 

dedutíveis

 As reduções do 

Goodwill efetuadas 

após a incorporação, 

fusão e cisão serão 

adicionadas

Incorporação

Empresa 
B

Empresa 
A
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Na incorporação, fusão e cisão (art. 186)

 MV acopladas aos bens que lhes deram causa serão 

excluídas do lucro líquido para fins de IRPJ/CSLL, com 

baixa na parte B dos ajustes efetuados antes da 

incorporação, via depreciação

 Caso a sucessora não seja a antiga investidora, os 

saldos da parte B deverão ser por ela baixados e 

registrados na Parte B da sucessora para futuras 

exclusões

 Vedadas as exclusões: aquisição entre partes 

dependentes, falta de laudo ou laudo intempestivo ou 

desconsiderado 

Mais-Valias 

Incorporação

Empresa 
B

Empresa 
A
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Na incorporação, fusão e cisão (art. 185)

Ganho por compra vantajosa

 PJ deverá adicionar o GCV (5 anos) ao lucro líquido para 

fins de apuração do IRPJ/CSLL, com a respectiva baixa nas 

contas da parte B

 Caso a sucessora do evento de incorporação, fusão ou cisão 

não seja a antiga investidora os saldos nas contas da Parte 

B serão baixados pela antiga investidora e registrados na 

sucessora controle de futuras adições

Incorporação

Empresa 
B

Empresa 
A
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Arrendamento
Mercantil

LC nº 160, §§4°/5° - Incorporação de normas na
IN

• Os incentivos/benefícios fiscais e financeiro-fiscais de ICMS, concedidos
pelos Estados/DF, são considerados subvenções para investimento

• Observância dos seguinte requisitos da IN, vedada a exigência de outros:

(i) uso do valor para capitalização ou absorção de prejuízo, desde que

tenham sido absorvidas as demais reservas de lucros, com recomposição

da reserva à medida de auferimento futuro de lucros;

(ii) não seja dada destinação diversa

(iii) não seja integrado aos dividendos obrigatórios

 Destinação diversa: ex.: aumento de capital ou redução ocorrida 5 anos

anteriores ao registro da subvenção e sua posterior capitalização

 Se a PJ apurar prejuízo contábil no período inferior à parcela da subvenção e

a reserva de lucros não puder ser constituída, esta deverá sê-lo à medida de

apuração de lucros futuros
11
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(art. 198)
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Arrendamento
Mercantil

Posicionamento do CARF

Antes LC nº 160/17 – Incentivos de ICMS

• Aplicação do PN CST nº 112/1976

• Aplicação na aquisição de ativos (bens e serviços) necessários à implantação 

ou expansão de empreendimentos econômicos

• Pretensão do Estados em subvencionar e fiscalização do cumprimento das 

contrapartidas pelo particular

• Discutia-se a existência de  sincronia e vinculação entre a percepção da 

vantagem e a aplicação dos recursos (disciplina do art. 198, §7° da IN RFB nº 

1.700/2017) – REQUISITO NÃO CITADO NA ALTERAÇÃO INTRODUZIDA 
PELA IN RFB nº 1.881/2019

11
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Arrendamento
Mercantil

Posicionamento do CARF

Depois da LC nº 160/2017: 

• Início de 2018: processos sobrestados para verificação do cumprimento das 

contrapartidas pelos  Estados previstas na LC nº 160/2017 e no Convênio ICMS nº 

190/2017 (ex. Resolução 9101-000.039 – 1ª Turma - jan/18)

• Maio /2018:  Ac. 1302.002.726 - 1ª S., 3ª Câm. - benefício do Estado do Amazonas: 

julgaram que a nova redação do art. 30 da Lei nº 12.973/2014 dada pela LC nº 

160/2017 tem aplicação imediata, inclusive para processos em curso, cujo objeto seja 

subvenção concedida pelo Amazonas. Para esse Estado não se exige previsão em 

Convênio para validá-la, conf. arts. 40 do ADCT e 15 da LC nº 24/1975

• Out/2018:  Ac 9101.003.841 - 1ª T (CSRF) – subvenção concedida pelo DF qualificada 

como para custeio (aplicado PN nº 112/1978). Decisão favorável ao contribuinte, 

desonerando-o da tributação, com aplicação da LC nº 160/2017. Foi constatado o 

registro e o depósito pelo DF da lista de seus incentivos no portal do CONFAZ,  em 

cumprimento à LC nº 160/2017 e Conv. ICMS nº 190/2017. Afastamento do PN 112
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Arrendamento
Mercantil

Posicionamento do STJ

• STJ – 1ª Seção – EREsp.  1.517.492/PR – nov/2017:

Decidiu pela não inclusão do crédito presumido de ICMS nas bases de cálculo 

do IRPJ e da CSLL, ao fundamento de que a incidência de tributo federal 

sobre o incentivo fiscal de ICMS ofenderia o princípio federativo

• Não trata da LC 160/2017
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