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INTRODUÇÃO AO TEMA



Ação da exclusão do ICMS da base de cálculo 
do PIS e da COFINS

EXEMPLO PARA FINS DE NOSSAS ANÁLISES

EXCLUSÃO DO ICMS DA BASE DE CÁLCULO DO PIS E DA COFINS

STF decide que ICMS na base de cálculo de PIS 
e Cofins é inconstitucional



HISTÓRICO DA DISCUSSÃO E CONTEXTO ATUAL

4

STF: RE 574.706, 03/17 – decisão de mérito favorável ao contribuinte

Embargos de Declaração apresentados pela União em 10/17

SCI Cosit nº 13/2018 e SC Cosit nº 177/2019

Parecer PGFN – 06/2019 (modulação a partir do 
julgamento do ED)

Inclusão dos ED na Pauta do Plenário de 
05/12/2019 e 01/04/2020 – Ambas adiadas, e 
sem previsão



TESES TRIBUTÁRIAS: LINHA DO TEMPO



TESES TRIBUTÁRIAS: MOMENTOS

1. Trânsito em julgado da ação individual

2. Liquidação da sentença

3. Expedição do precatório

4. Habilitação do crédito na RFB

5. Compensações

Mas quando se dá a contabilização (aspectos societários) e a
tributação (aspectos fiscais) do crédito?



IMPLICAÇÕES SOCIETÁRIAS



A entrada de benefícios econômicos é
praticamente certa?

CPC 25 – PROVISÕES, PASSIVOS CONTINGENTES
E ATIVOS CONTINGENTES

MOMENTO DO RECONHECIMENTO CONTÁBIL DO ATIVO

Não é ativo contingente.

O ativo deve ser reconhecido!



OFÍCIO-CIRCULAR/CVM/SNC/SEP/N.º 01/2021

• Trata-se de Ofício Circular com o objetivo de orientar a elaboração das demonstrações contábeis, de
modo a salvaguardar a qualidade das informações disseminadas no mercado segundo as áreas
técnicas da CVM;

• O objetivo da orientação em questão é tratar sobre os aspectos relevantes a serem observados na
elaboração das Demonstrações Contábeis para o exercício social encerrado em 31/12/2020;

• Os itens 7.1 e 7.2 do OFÍCIO CIRCULAR tratam, respectivamente, sobre os créditos apurados em
decorrência da “ampliação do conceito de insumo” e do “ICMS na base de cálculo” das
contribuições destinadas ao PIS e da Cofins.



OFÍCIO-CIRCULAR/CVM/SNC/SEP/N.º 01/2021 - ICMS NA BASE DE CÁLCULO

• Inicialmente, vale relembrar que o tema “ICMS na base de cálculo PIS e Cofins”, ainda que de forma 
breve, já foi objeto do OFÍCIO-CIRCULAR/CVM/SNC/SEP/n.º 01/2020, que tratava sobre a elaboração 
das Demonstrações Financeiras para o exercício social encerrado em 31/12/2019;

• Naquela oportunidade, as áreas técnicas da CVM entenderam:

• “... que o tratamento contábil a ser dispensado à matéria deve ser avaliado (...) à luz do que prescreve a IAS 37. Ativos 
contingentes, como princípio geral, jamais são reconhecidos, (...), sendo tão somente divulgados em nota explicativa às 
demonstrações financeiras, quando for provável a entrada de benefícios econômicos (...). Provisões reconhecidas podem ser 
total ou parcialmente revertidas, (...). E provisões devem ser reconhecidas, quando presentes as condições dos §§14-26 da 
IAS 37 (...);

• Um bom juízo de valor deve ser levado a efeito caso a caso (...); 
• Indispensável (...) uma boa divulgação em nota explicativa das decisões tomadas pela administração (...);
• Os auditores independentes devem exercer todo ceticismo inerente ao exercício da função no julgamento das decisões 

tomadas pela administração da companhia e de seus efeitos sobre as demonstrações financeiras, manifestando-se quando 
apropriado em seu relatório. (...)”

PIS E COFINS SOBRE ICMS – POSICIONAMENTO ANTERIOR



OFÍCIO-CIRCULAR/CVM/SNC/SEP/N.º 01/2021 - ICMS NA BASE DE CÁLCULO

• Ao tratar sobre o tema, o OFÍCIO CIRCULAR dispõe sobre duas das situações observadas pelas áreas técnicas da
CVM, entre outras, na análise de demonstrações contábeis de algumas companhias:

1. Companhias que, no cômputo do valor do PIS e da Cofins, desconsideraram o ICMS na base de cálculo e
ingressaram com ações judiciais, para salvaguardar seus direitos, constituíram passivos e agora se veem
diante da decisão de reverter, total ou parcialmente, suas provisões; e

2. Companhias que, no cômputo do valor do PIS e da Cofins, consideraram o ICMS na base de cálculo (e/ou
fizeram depósitos judiciais), ingressaram com ações judiciais, para salvaguardar seus direitos e, agora, se
veem diante da decisão de reconhecer ou não um ativo.

• Diante das situações mencionadas, a CVM reitera a orientação de que o tratamento contábil a ser dispensado à
matéria deve ser avaliado por administradores de companhias abertas e por seus auditores independentes,
à luz do que prescreve o CPC n. 25 e faz a ressalva de que “... nunca é demais pontuar que um ativo não
é contingente se a entrada de benefícios econômicos é praticamente certa”.

PIS E COFINS – ICMS NA BASE DE CÁLCULO



OFÍCIO-CIRCULAR/CVM/SNC/SEP/N.º 01/2021 - ICMS NA BASE DE CÁLCULO

• Segundo consta no OFÍCIO CIRCULAR, “... as áreas técnicas da CVM entendem que, para fins de reconhecimento
do ativo e/ou reversão do passivo, torna-se imperativo que o valor em referência seja passível de mensuração
com razoável confiabilidade (ausência de incertezas significativas com relação à definição do valor)”;

• De acordo com a CVM, o tratamento contábil a ser dispensado dependerá de uma análise criteriosa da:

1. Situação específica de cada companhia, levando em consideração a sua situação processual ou
circunstâncias específicas pertinentes ao caso concreto, e

2. A existência ou não de confiança razoável na mensuração do valor.

PIS E COFINS – ICMS NA BASE DE CÁLCULO



OFÍCIO-CIRCULAR/CVM/SNC/SEP/N.º 01/2021 - ICMS NA BASE DE CÁLCULO

Situações em que o ativo deve ser reconhecido ou o passivo revertido

• Um aspecto crítico para o reconhecimento ou não dos créditos fiscais ou para a reversão ou não do passivo, na visão das áreas
técnicas da CVM, reside no teor das decisões judiciais transitadas em julgado Quando houver decisão judicial transitada em
julgado ou circunstâncias específicas pertinentes ao caso concreto que permitam uma definição do valor do tributo a ser
mensurado de forma objetiva e confiável para fins de reversão de provisão ou de reconhecimento de ativo (por exemplo,
período abrangido e forma pela qual deve ser efetuado o cálculo – ICMS destacado ou não), as áreas técnicas daCVM
entendem que o ativo deve ser reconhecido ou o passivo revertido;

Situações em que o ativo não deve ser reconhecido ou o passivo revertido

• Não havendo confiabilidade no processo de mensuração, a CVM esclarece que “... a administração não deve (...) reconhecer o
ativo ou baixar o passivo. Além disso, informações devem ser prestadas em nota explicativa sobre o fato e detalhamento das
bases que levaram à conclusão para o não reconhecimento ou a não reversão”;

• Companhias que não tenham decisões judiciais transitadas em julgado e as que ainda não entraram com ações judiciais,
exceto por circunstâncias específicas pertinentes ao caso concreto que permitam uma mensuração objetiva e confiável, não
devem reconhecer o referido ativo ou baixar o respectivo passivo.

PIS E COFINS – ICMS NA BASE DE CÁLCULO



OFÍCIO-CIRCULAR/CVM/SNC/SEP/N.º 01/2021 - ICMS NA BASE DE CÁLCULO

• Em seu OFÍCIO CIRCULAR, a CVM informa que se deparou com tratamentos contábeis das mais variadas
naturezas envolvendo o tema, conforme transcrito abaixo:

1. “Companhias que reverteram a totalidade de seu passivo e não tiveram o relatório de auditores ressalvado;

2. Companhias que não reconheceram os créditos fiscais e tiveram ressalva no relatório do auditor;

3. Companhias que não reconheceram os créditos fiscais e não tiveram o relatório dos auditores ressalvado;

4. Companhias que reconheceram créditos fiscais, inclusive em cifras de bilhão de reais, e não tiveram o
relatório de auditoria ressalvado.”

• Segundo a CVM, “essa diversidade pode decorrer apenas das diferentes situações em que se encontram as
diversas companhias, inclusive em decorrência do desfecho específico de seus processos judiciais, ou de
tratamento contábil inconsistente”.

PIS E COFINS – ICMS NA BASE DE CÁLCULO



OFÍCIO-CIRCULAR/CVM/SNC/SEP/N.º 01/2021 - ICMS NA BASE DE CÁLCULO

• Segundo a CVM:

• Um ponto comum identificado em grande parte das notas explicativas analisadas foi a divulgação insuficiente
das especificidades de cada companhia quanto ao teor e status das decisões judiciais, os critérios considerados
na decisão de reconhecimento ou não do ativo ou baixa do passivo, entre outros, que permitisse o
entendimento adequado do risco tributário a que a companhia, porventura, esteja exposta.

• A preocupação das áreas técnicas da CVM é que os usuários das demonstrações contábeis tenham condições
de avaliar o possível impacto nos preços das ações de emissão das companhias de um reconhecimento de
crédito fiscal ou reversão de passivo na cifra de bilhões de reais (...)

PIS E COFINS – ICMS NA BASE DE CÁLCULO



OFÍCIO-CIRCULAR/CVM/SNC/SEP/N.º 01/2021 - ICMS NA BASE DE CÁLCULO

• Elementos que, segundo a CVM, corroboram as referidas incertezas:

1. Inscrição em divida ativa pela PGFN da diferença entre o ICMS destacado na nota fiscal e o ICMS que foi
efetivamente recolhido pelo contribuinte;

2. Autuação, por parte da Receita Federal, de contribuintes que reconheceram os créditos fiscais, mas não
recolheram o IRPJ e a CSLL sobre o ganho obtido;

3. Decisões judiciais proferidas, dando ganho de causa aos contribuintes, determinando que o IRPJ e a CSLL
fossem cobrados somente quando da homologação da compensação pelo fisco dos créditos habilitados e não
quando do trânsito em julgado das decisões judiciais.

PIS E COFINS – ICMS NA BASE DE CÁLCULO



OFÍCIO-CIRCULAR/CVM/SNC/SEP/N.º 01/2021 - ICMS NA BASE DE CÁLCULO

• No OFÍCIO CIRCULAR, consta:

• “reafirmamos que as demonstrações contábeis são de responsabilidade das companhias, devidamente representadas por
seus administradores que, suportados por seus assessores jurídicos, podem ter entendimento, a depender do caso,
distinto daquele descrito pelas áreas técnicas da CVM e, consequentemente, julguem dispor de elementos que permitam
o reconhecimento do Direito e a mensuração confiável do valor a ser compensado ou restituído;

• Ademais, a administração das companhias deverá proceder à divulgação de toda e qualquer informação relevante, em
nota explicativa, esclarecendo a abordagem adotada em relação à aplicação do CPC n. 25 de forma clara e inequívoca,
de modo que os usuários possam compreender a questão e avaliar os riscos a que a entidade está exposta. Os auditores
deverão avaliar dita informação quando da aplicação dos procedimentos de auditoria no conjunto das demonstrações
contábeis e, em sendo o caso, manifestar-se em seu relatório”;

• Para encerrar a sua orientação, a CVM salienta que não está enfrentando o mérito da decisão do STF quanto à
inconstitucionalidade da inclusão do ICMS nas bases de cálculo das contribuições para o PIS e da Cofins, mas, sim,
de aspectos relacionados à mensuração confiável de créditos fiscais a serem efetivamente recuperados ou de
provisões a serem revertidas, de acordo com o CPC n. 25;

PIS E COFINS – ICMS NA BASE DE CÁLCULO



OFÍCIO-CIRCULAR/CVM/SNC/SEP/N.º 01/2021

QUADRO RESUMO

• De acordo com a CVM, a mensuração confiável do valor envolvido é 
uma condição necessária para o reconhecimento de qualquer ativo 
ou baixa de um passivo;

• O tratamento contábil a ser adotado dependerá:

1. Da situação específica de cada companhia, levando em 
consideração a sua situação processual ou circunstâncias 
específicas pertinentes ao caso concreto, e

2. A existência ou não de confiança razoável na mensuração do 
valor.

“ICMS NA BASE DE CÁLCULO”



OFÍCIO-CIRCULAR/CVM/SNC/SEP/N.º 01/2021 - ICMS NA BASE DE CÁLCULO

• Se, de um lado, o OFÍCIO CIRCULAR restringiu a possibilidade do reconhecimento contábil dos 

créditos de PIS e Cofins, por outro, autorizou que os créditos sejam reconhecidos desde que a empresa 

possua fundamentos jurídicos que embasem a sua decisão.

• Assim, entendemos que o OFÍCIO CIRCULAR não inovou, de modo que a apuração dos créditos de PIS e 

Cofins, assim como as orientações com relação à sua contabilização, devem seguir o raciocínio jurídico 

aplicável ao caso.

CONCLUSÕES SOBRE O OFÍCIO CIRCULAR CVM



AUMENTO DO LUCRO SOCIETÁRIO

• Uma vez contabilizado o crédito, haverá aumento do lucro 
sujeito à distribuição

• Aumento do limite de dedutibilidade dos Juros sobre
o Capital Próprio

• Ausência de caixa para distribuição?

• Aumento do valor de mercado da empresa/companhia

• Impactos nos minoritários

• Impactos de M&A

AUMENTO DO LUCRO SOCIETÁRIO SUJEITO À DISTRIBUIÇÃO



OUTROS TEMAS DE M&A / SOCIETÁRIO

O que chamamos de Ativo Superveniente / Contingent Asset em M&A: 

• Trata-se de uma vantagem financeira potencial e incerta que pode beneficiar o alvo de uma compra e venda, 

por exemplo, após o fechamento da transação, e cuja realização dependa de eventos futuros e incertos, fora 

de controle – razão pela qual não está registrada, nem provisionada, na contabilidade do alvo. 

• A definição de ativo superveniente também pode incluir créditos tributários que deixaram de ser 

contabilizados ou usados por simples erro do contador, enquanto a legislação os considerava devidos.

IMPACTOS EM M&A – ATIVOS SUPERVENIENTES



OUTROS TEMAS DE M&A / SOCIETÁRIO

Qual a importância desse assunto para o Vendedor ?

• É muito importante. Pode causar uma variação a maior, no valor do bem vendido, que ocorrerá só depois 

do fechamento, ou seja após transferência deste para o Comprador. Recomenda-se que o Vendedor faça 

um mínimo de due diligence (auditoria ) para saber perfeitamente o que está vendendo e ter mais força na 

negociação, não deixando nada para trás. 

• Se o assunto não for expressamente tratado no Contrato de Aquisição, o Vendedor não tem argumentos 

para receber nada depois do fechamento da transação, ainda que o Comprador não tenha pago pelos 

créditos materializados. 

IMPACTOS EM M&A – ATIVOS SUPERVENIENTES



OUTROS TEMAS DE M&A / SOCIETÁRIO

E para o Comprador?

• Ao Comprador, cabe identificar a oportunidade. A possibilidade de se estar comprando um negócio que 

tenha um ativo superveniente geralmente se confirma na due diligence onde os advogados encontrarão o 

processo judicial ou administrativo pertinente e os auditores identificarão créditos em potencial a serem 

apropriados. 

• É comum que a morosidade das disputas, às vezes iniciadas em instância administrativa e seguindo na 

judicial, leve o Vendedor a se esquecer da existência de uma disputa que possa resultar num benefício de 

origem tributária que valorize a empresa vendida. Não cabe ao Comprador lembrar o Vendedor sobre o 

assunto.

IMPACTOS EM M&A – ATIVOS SUPERVENIENTES



OUTROS TEMAS DE M&A / SOCIETÁRIO

• O Comprador deverá ter o cuidado de não adotar uma estrutura, para a transação, que inviabilize o benefício em potencial (por

exemplo, compra e venda de ativos em muitos casos) e de acompanhar a evolução da jurisprudência (ou da legislação) até que 

o ativo superveniente possa ser apropriado sem riscos ou com um nível de risco aceitável.

• Se o Vendedor não der atenção ao assunto, o Comprador deverá procurar evitar ou minimizar a possibilidade do contrato de 

compra e venda prever que a materialização de um ativo superveniente aumente o valor de pagamentos ainda devidos por ele 

ao Vendedor – no caso de parcela(s) do preço a ser paga depois do fechamento, com base em performance financeira, por 

exemplo.  Vale dizer, em muitos casos (especialmente em venda de 100% de participação societária), o Vendedor nem fica 

sabendo quando o Comprador se apropria de um ativo superveniente, pois quando o contrato não contempla isso, não se exige 

nem mesmo a notificação do Vendedor pelo Comprador sobre o ocorrido.

IMPACTOS EM M&A – ATIVOS SUPERVENIENTES



OUTROS TEMAS DE M&A / SOCIETÁRIO

Em M&A, cada caso é um caso, então, pode haver situações e tratamentos distintos

• Por exemplo, o Vendedor pode ter muita clareza sobre os créditos potenciais do negócio que está vendendo e tentar 

convencer o Comprador que eles ocorrerão sem dúvida, tratando-se apenas de questão de tempo. Embora possa parecer um 

exagero, neste caso, um Vendedor mais agressivo tentará aumentar o preço de venda.

• Em geral, o Comprador se recusa a aumentar o preço, mas o assunto passa a ser um tema de negociação, com discussão 

sobre a validade da tese, aplicabilidade ou não de precedentes jurisprudenciais ou de normas supervenientes, sobre a forma 

como o processo foi instruído e conduzido, o valor do crédito – incluindo questões de indexação, sobre a existência ou não de 

registro contábil (e como trata-lo), o acordo sobre o momento em que se dará apropriação do crédito pelo Comprador (pode 

ser em parcelas) e o ressarcimento do Vendedor, além da a responsabilidade pelo pagamento dos honorários dos advogados 

envolvidos na disputa.

IMPACTOS EM M&A – ATIVOS SUPERVENIENTES



IMPLICAÇÕES FISCAIS



ICMS A SER EXCLUÍDO: PAGO OU DESTACADO NA NF?

ICMS PAGO X ICMS DESTACADO - VOTO MIN. CÁRMEN LÚCIA

“Desse quadro é possível extrair que, conquanto nem todo o montante do ICMS seja imediatamente recolhido
pelo contribuinte posicionado no meio da cadeia (distribuidor e comerciante), ou seja, parte do valor do ICMS
destacado na “fatura” é aproveitado pelo contribuinte para compensar com o montante do ICMS gerado na
operação anterior, em algum momento, ainda que não exatamente no mesmo, ele será recolhido e não constitui
receita do contribuinte, logo ainda que, contabilmente, seja escriturado, não guarda relação com a definição
constitucional de faturamento para fins de apuração da base de cálculo das contribuições. (...)

Toda essa digressão sobre a forma de apuração do ICMS devido pelo contribuinte demonstra que o regime da
não cumulatividade impõe concluir, embora se tenha a escrituração da parcela ainda a se compensar do ICMS,
todo ele, não se inclui na definição de faturamento aproveitado por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não
pode ele compor a base de cálculo para fins de incidência do PIS e da COFINS.” - destacou-se



• Entendemos que não!

• O STF declarou inconstitucional a exigência do PIS e
da COFINS sobre o ICMS

• Crédito decorre de lei: valor de aquisição dos bens
(art. 3º, § 1º das Leis nº 10.637/02 e 10.833/03)

A DECISÃO DO STF PODE IMPACTAR O CRÉDITO 
APROVEITADO NAS AQUISIÇÕES?

CRÉDITOS DE PIS E COFINS NAS AQUISIÇÕES: COM OU SEM O ICMS?



TRIBUTAÇÃO DOS CRÉDITOS RECONHECIDOS JUDICIALMENTE

PRINCIPAL

Lucro Real 

Sem depósito judicial: Reversão despesa dedutível 

Com depósito judicial: Reversão de despesa indedutível -
Exclusão no lucro real

Lucro Presumido

Outras Receitas – Tributa somente se a despesa foi dedutível
no passado

IRPJ e CSLL (25% e 9%)

PIS e COFINS 



TRIBUTAÇÃO DOS CRÉDITOS RECONHECIDOS JUDICIALMENTE

JUROS

Lucro Real / Presumido: Tributado - Possível discussão judicialIRPJ e CSLL (25% e 9%)

PIS e COFINS 



TRIBUTAÇÃO DOS CRÉDITOS RECONHECIDOS JUDICIALMENTE

PRINCIPAL

Não cumulativo/ cumulativo: Não incidência (ADI nº 25/03)

JUROS

Não cumulativo: 4,65%. Possível discussão judicial
Cumulativo: Não incidência (outras receitas)

IRPJ e CSLL

PIS e COFINS 



TESE TRIBUTÁRIA - MOMENTO DE TRIBUTAÇÃO

1. Trânsito em julgado da ação individual

2. Contabilização

3. Liquidação da sentença

4. Expedição do precatório

5. Habilitação do crédito na RFB

6. Compensações – Aquisição efetiva da disponibilidade jurídica e econômica – Precedentes favoráveis
no CARF e no Judiciário

7. Homologação das Compensações – Precedentes favoráveis no Judiciário



PROCEDIMENTOS PARA UTILIZAÇÃO DE CRÉDITOS DECORRENTES DE AÇÃO JUDICIAL

Formulário específico
Certidão da Justiça Federal
Desistência da execução judicial
Instrumentos societários
Prazo de 30 dias para análise pela RFB

Apuração 
dos valores

Habilitação 
RFB

Compensação
Restituição



PROCEDIMENTOS PARA UTILIZAÇÃO DE CRÉDITOS DECORRENTES DE AÇÃO JUDICIAL

Atualização do crédito – Competência por competência 

A habilitação elide a retificação das obrigações acessórias

ATENÇÃO!



LINHA DO TEMPO PARA ANÁLISE DOS CRÉDITOS

GUARDA DE DOCUMENTOS 

Origem do 
crédito

Ajuiz. ação 
judicial

Trânsito em 
julgado

Compensação
Despacho 
decisório

1994 2004 2018 2019 2024

A RFB poderia, em 2024, solicitar documentos de 1994 
para validar o crédito utilizado em 2019

10 anos 5 anos



Balancete:
Lançamentos de outras naturezas: créditos presumidos,
remessas, devoluções e estorno de débitos.

Não demonstra o tributo destacado na NF, alíquotas
diferenciadas, etc.

EFD-Contribuições:
Cuidado com ajustes no bloco M

Cuidado com eventuais diferenças do ICMS com
relação ao EFD ICMS e IPI (conciliar)

CUIDADOS COM A ORIGEM DAS INFORMAÇÕES PARA 
CÁLCULO DO CRÉDITO!

LEVANTAMENTO DE CRÉDITOS DO PASSADO



EFD-ICMS/IPI: 
Atentar aos ajustes de créditos, estornos de débitos, 
notas fiscais complementares, etc.

Cruzamentos entre as obrigações acessórias 
DIPJ x DACON x EFD-ICMS/IPI X GIA x EFD Contribuições 
x DCTF x PER/Dcomps

NOTA: Pode haver dificuldade para recuperação de 
apurações de ICMS antigas (10, 15, 20 anos...)!

CUIDADOS COM A ORIGEM DAS INFORMAÇÕES PARA 
CÁLCULO DO CRÉDITO!

LEVANTAMENTO DE CRÉDITOS DO PASSADO



Atentar para a decisão: ICMS recolhido x ICMS 
destacado

Alíquotas aplicáveis sobre os produtos 
(monofásico, lucro presumido, alíquota zero, ZFM)

Considerar os estornos de débitos de ICMS e notas 
complementares

CUIDADOS COM A QUANTIFICAÇÃO DOS CRÉDITOS!

LEVANTAMENTO DE CRÉDITOS DO PASSADO



Identificar pagamentos a maior recuperados 
anteriormente 

Prescrição de créditos em caso de quitação dos tributos 
com compensações (empresas sem ação judicial)

Saldo credor de PIS e COFINS em determinados 
períodos – Possibilidade de atualização?

CUIDADOS COM A QUANTIFICAÇÃO DOS CRÉDITOS!

LEVANTAMENTO DE CRÉDITOS DO PASSADO



OPERACIONALIZAÇÃO DO BENEFÍCIO PARA AS OPERAÇÕES FUTURAS 

COMO INFORMAR A EXCLUSÃO DO ICMS DA BASE DE CÁLCULO NO EFD-CONTRIBUIÇÕES?

ALTERNATIVA 1:

• A dedução pode ser informada no Registro C170, campo 08, quando o contribuinte informa
os itens da nota, ou Registro C181/C185, campo 05, no caso do contribuinte que informa de
forma consolidada os itens da nota. Cadastro no 1010 e referência do processo no Registro
C111.

ALTERNATIVA 2:

• A redução no Bloco M210/610, campo 06 (ajustes de redução de base de cálculo).
Os lançamentos nestes registros implicam a necessidade de informações complementares no
M215/615 (informar código 21 ou 41) e R1050.



• Ajustar os valores de PIS e COFINS nas notas fiscais 
eletrônicas – NF-e (arquivo xml)

• Seu cliente, ao receber a NF-e, poderá se atentar ao 
tratamento fiscal aplicado

• Pode haver necessidade de enfrentar negociação 
comercial. Atente-se para os custos com o processo 
judicial, tributos incidentes sobre os créditos, etc.

REFLEXOS NOS DOCUMENTOS FISCAIS ELETRÔNICOS



PORTARIA 10 - DE 19 DE FEVEREIRO DE 2021 

CRIAÇÃO DE EQUIPE ESPECIAL PARA AUDITORIA DOS CRÉDITOS DE PIS/COFINS SOBRE ICMS

• Composta por auditores fiscais da RFB
• Analisará documentos apresentados em processo ou transmitidos por meio

de PER/DCOMP
• Fará análise do direito creditório
• Exame das DCOMPs
• Emissão de Despachos Decisórios
• Lançamento de ofício de tributos e multas
• Representação fiscal para fins penais
• Atividades da equipe nacional por 12 meses, prorrogáveis por mais 12
• Créditos acima de 5 mi – decisão proferida por 2 auditores, exceto se despacho

emitido eletronicamente
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