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5   CONTABILIDADE-TRIBUTÁRIO 

Origem e estrutura do vínculo no DL1.598/77 

L6404 

DL1598 
Balanço único com 

dependência 

inversa 
DL1.598: Art 6º - Lucro real é o lucro líquido do exercício ajustado pelas adições, 

exclusões ou compensações prescritas ou autorizadas pela legislação tributária. 

§1º - O lucro líquido do exercício... deverá ser determinado com observância dos 

preceitos da lei comercial. 

Art. 7º - O lucro real será determinado com base na escrituração que o contribuinte 

deve manter, com observância das leis comerciais e fiscais. 



6   CONTABILIDADE-TRIBUTÁRIO 

Vínculo restabelecido pela L12.973/14 

L6404 

DL1598 
Balanço único com 

dependência 

inversa 

Liderança da 

contabilidade 

L11.638 

L11.941 
Desconexão 

RTT 
3 Balanços 

L12.973 
Desconexão 

conectada 

CPCs 

L12.973: Art 58 - A modificação ou a adoção de métodos e critérios contábeis, por meio de 

atos administrativos emitidos com base em competência atribuída em lei comercial, que sejam 

posteriores à publicação desta Lei, não terá implicação na apuração dos tributos federais até 

que lei tributária regule a matéria. 

P.u. - Para fins do disposto no caput, compete à Secretaria da Receita Federal do Brasil, no 

âmbito de suas atribuições, identificar os atos administrativos e dispor sobre os 

procedimentos para anular os efeitos desses atos sobre a apuração dos tributos federais. 



7   CONTABILIDADE-TRIBUTÁRIO 

Controvérsias sobre omissões da L12.973/14 

PREVALÊNCIA DOS CPCs 
Temas omitidos pela L12.973 devem 

ser tributados conforme CPCs 

anteriores 

PREVALÊNCIA DA LEI 

TRIBUTÁRIA 
Temas omitidos pela L12.973 devem ser 

tributados conforme leis anteriores 

Vínculo estabelecido pelo 

DL1.598 manteve-se intacto 

Divergências com a lei tributária 

(mesmo genérica) devem gerar adições 

/ exclusões 

Todas as divergências devem 

ser identificadas 

especificamente 

L12.973 não respeitou a neutralidade e 

adotou seletivamente CPCs até 2013 

Princípio da neutralidade deve guiar a 

interpretação de novos CPCs 

DL1.598 possui definições autônomas 

de receitas, custos, despesas etc. 

Art. 58 permite à RFB anular 

CPCs  

Art. 58 confirma a adoção dos CPCs até 

2013.  
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CPC 06 (R2) - ARRENDAMENTOS 2 



9   CPC 06 (R2) - ARRENDAMENTOS 

Histórico e comparativo antes/depois 

CPC 06 (Original e R1 – IAS 17) 
 

 
 

• Arrendamento Financeiro: Transfere substancialmente todos os 
riscos e benefícios inerentes à propriedade 

Arrendamento Mercantil → Lei 6.099/74 

• Arrendamento Operacional: Não transfere ... 

Arrendamento 
Financeiro 

Arrendamento 
Operacional 

- Parcelas cobrem 
substancialmente o valor do ativo 

- Opção de transferência da 
propriedade por valor baixo 

Ativo / Depreciação 
Passivo / Desp. Financeira 

- Transferência de propriedade 
por valor justo variável 

- Parcelas e período não são 
substanciais 

Despesa da Contraprestação 
do Arrendamento 

* Fiscal: Despesa pelo valor da 
contraprestação (L12973, art. 47) 

* Fiscal: Despesa 
   (L12973, art. 46) 



10   CPC 06 (R2) - ARRENDAMENTOS 

Histórico e comparativo antes/depois 

CPC 06 (R2) – IFRS 16 
 

 
 

“Arrendamento” → Contrato que transfere o direito de usar um 
ativo por um período de tempo em troca de contraprestação 

Lei 6.404/76, art. 179, IV – no ativo imobilizado: os direitos que tenham por objeto bens 
corpóreos destinados à manutenção das atividades da companhia ou da empresa ou 
exercidos com essa finalidade, inclusive os decorrentes de operações que transfiram à 
companhia os benefícios, riscos e controle desses bens    

• Isenções no reconhecimento: (CPC 06, item 5) 
 arrendamentos de curto prazo (12 meses) 
 arrendamentos cujo bem subjacente é de pequeno valor 

(computadores, mobiliário, telefones...) 

• Regras de transição: (CPC 06, itens C2-4) 
 Aplicação opcional para contratos anteriores que foram 

anteriormente identificados como sendo arrendamento 



11   CPC 06 (R2) - ARRENDAMENTOS 

Definição de Contrato de Arrendamento (IFRS 16) 



12   CPC 06 (R2) - ARRENDAMENTOS 

Tratamento Tributário 

Arrendamento em que há reconhecimento de Ativo e Passivo 
 

 
 

• Nova Contabilização no Arrendatário não gera efeitos fiscais para IRPJ e CSLL: IN 
1881/19; art. 58 da L12973/4 (RTTzinho); arts. 46 a 49 da L12973/14 

• Arrendatário permanece deduzindo a contraprestação do arrendamento ou aluguel 
no IRPJ e CSLL 

• Arrendatário poderá tomar créditos de PIS e COFINS relativos aos montantes pagos 
de aluguéis ou contraprestações de arrendamento: art. 3º, IV e V, L10833; art. 278, 
IN1700/17 

• Arrendador poderá tomar créditos de PIS e COFINS relativos aos montantes 
incorridos de depreciação do bem alugado: art. 3º, VI, L10833; X  créditos de PIS e 
COFINS sobre o custo do bem arrendado na proporção do reconhecimento das 
contraprestações de arrendamento: art. 277, IN1700/17 

• Arrendatário poderá tomar crédito do ICMS sobre o bem 
arrendado, sendo o crédito correspondente àquele 
destacado na NF de venda para o arrendador. 
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ICPC 22 – TRIBUTOS SOBRE O LUCRO 3 



14   ICPC 22 – TRIBUTOS SOBRE O LUCRO 

Histórico: CPCs 25 e 32 

N Ã O  P R O V I S I O N A 

• Provisão para IRPJ/CSLL? 

CPC 25 

CPC 25, item 5(b) exclui a 

aplicação do CPC 25 para o 

IRPJ e a CSLL 

N Ã O  

P R O V I S I O N A 

- Itens 46/47 não são claros 

CPC 32 
• Provisão para IRPJ/CSLL? 

- Passivos contingentes estão 

no CPC 25 (CPC 32.88) 

CPC 23 – Políticas Contábeis 

Na ausência de CPC específico → 

exercício de julgamento → analogia 



15   ICPC 22 – TRIBUTOS SOBRE O LUCRO 

Conceitos e critérios 

 “tratamento fiscal incerto” é o tratamento fiscal para o qual há incerteza 
sobre se a respectiva autoridade fiscal aceitará o tratamento fiscal de acordo 
com a legislação ajustado pelas adições, exclusões ou compensações 
prescritas ou autorizadas pela legislação tributária. 

Se a entidade concluir que não é provável que a autoridade fiscal aceite o 
tratamento fiscal incerto, a entidade deve refletir o efeito da incerteza na 
determinação do respectivo lucro tributável (prejuízo fiscal), base fiscal etc. 

“autoridade fiscal” refere-se ao órgão ou órgãos que decidem se tratamentos 
fiscais são aceitáveis de acordo com a legislação tributária. Isso pode incluir 
tribunais;  



16   ICPC 22 – TRIBUTOS SOBRE O LUCRO 

Probabilidade de perda e risco de detecção 

20% 50% 51% 99% 

R E M O TA P O S S Í V E L  P R O V Á V E L  P R ATI C A M E N TE  C E R TO  

RISCO DE DETECÇÃO 

Ao avaliar se e como o tratamento fiscal incerto afeta a determinação de lucro tributável 
(prejuízo fiscal), base fiscal etc. a entidade deve assumir que a autoridade fiscal examinará 
os valores que tem direito de examinar e tenha pleno conhecimento de todas as 
informações relacionadas ao realizar esses exames.  

* Vide CPC 25.38 



17   ROTEIRO 
Inovações Contábeis de 2019 e seus Efeitos Tributários 

CPC 47 - RECEITAS 4 
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Etapa 1 

Etapa 2 

Etapa 3 

Etapa 4 

Etapa 5 

CPC 47 - RECEITAS 
5 Etapas para implementação 

Identificar contrato 

Identificar obrigações de desempenho 

Determinar preço de cada obrigação 

Alocar o preço às obrigações 

Reconhecer a receita de 

cada obrigação quando 

ocorrer 

Os direitos e as obrigações decorrentes dos contratos – portanto os efeitos dos 
contratos – são matéria legal (item 10) 



19   CPC 47 - RECEITAS 
IN RFB 1.771/17 e 1.881/19 

procedimentos contábeis que contemplam modificação ou adoção de novos 

métodos ou critérios contábeis: 

 

 

 

 

procedimentos contábeis que contemplam métodos ou critérios contábeis que 

divergem da legislação tributária: 

 

 

 

 demais procedimentos contábeis que envolvam ainda que indiretamente os 

procedimentos estabelecidos acima: 

 

 

 

• modificações contratuais 

 

• probabilidade de (não) receber a contraprestação (item 9.e) 

 

• componente financeiro 

 IN 1.700/17, art. 26, § 4º Salvo disposição em contrário, a receita bruta será reconhecida 
no período de apuração em que for configurada a aquisição de sua disponibilidade 
econômica ou jurídica, independentemente da avaliação quanto à probabilidade de não 
recebimento do valor pactuado ou contratado. 

• reavaliação da contraprestação variável 

• direito de devolução 

 

• opção de aquisição de itens adicionais ou com desconto 



20   CPC 47 - RECEITAS 
Exemplos 

Modificação $ 150.000 $ 120.000 $ 30.000 b

Bônus $ 200.000 $ 200.000 c

Contrato modificado 1.350.000 $ 820.000 $ 530.000 (a+b+c)

Preço para construir prédio: $1M mais um bônus de $200k se concluir a obra em 24 meses. 

Os custos estimados são de 700k.  

A empresa não considera os $200k na sua receita logo de início porque não espera ser capaz de cumprir com 
a construção no prazo (em razão do clima, aprovações). 

Bens e serviços são 
distintos e refletem 
preços individuais? 

Não Bens e serviços 
remanescentes são 

distintos? 

Não 
Contrato original 

“...deve contabilizar a modificação do 
contrato como se fosse parte do 
contrato existente...” (CPC 47.21.b) 

Preço Custo POC Lucro

Contrato original $ 1.000.000 $ 700.000 $ 300.000 a

Ano 1 $ 600.000 $ 420.000 60% $ 180.000

Contabilidade

Ano 1 $ 691.463 $ 420.000 51,2% $ 271.463

Ano 2: modificação contratual. +receita $150K +custos 120k e prazo de +6 meses (30 meses). 

A empresa reavalia que agora é altamente provável obter o bônus 

Receita adicional: $91.463 

 

Receita Bruta do 1ºAno $ 600.000

BC dos Tributos $ 600.000

Fiscal



21   CPC 47 - RECEITAS 
Exemplos 

Empresa A contrata com o cliente a venda do produto X por $ 100 a unidade. Se o cliente 
comprar mais de 1.000 unidades do produto X no ano o preço unitário é reduzido para $ 90 
retroativamente.  
 

Caso 4: contraprestações variáveis (exemplo 24) 

Contraprestações variáveis 

No 1º trimestre são vendidas 75 unidades do produto X. Empresa A avalia as circunstâncias 
fáticas e econômicas e entende que o cliente não deverá atingir o volume mínimo de 1.000 
unidades no ano. 
No 2º trimestre são vendidas 500 unidades do produto X e a empresa A avalia diante de 
algumas circunstâncias que o volume mínimo de 1.000 unidades será atingido. 
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23   CPC 48 – INSTRUMENTOS FINANCEIROS 

Conceitos Iniciais 

Instrumento Financeiro 
 

 
• Qualquer contrato que origine um ativo financeiro para uma entidade e um passivo 

financeiro ou instrumento de capital próprio para outra entidade, que é parte 
integrante da operação. 

• Ativos Financeiros X Passivos Financeiros X Instrumentos Patrimoniais 

• Instrumento Financeiro Derivativo 

• Instrumento Composto = Passivo Financeiro + Instrumento Patrimonial 

• Instrumento Híbrido = Componente Principal Não Derivativo + Derivativo Embutido 
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Histórico e comparativo antes/depois 

CPC 48 – INSTRUMENTOS FINANCEIROS 

Empréstimos e 
recebíveis 

Instrumentos 
mantidos até o 

vencimento 

Ativos financeiros 
disponíveis para 

venda 

Ativos e passivos 
avaliados por meio 

do resultado 

•  Reconhecimento Inicial: AVJ 

Custo de aquisição amortizado 

AVJ (DRA: Outros Resultados Abrangentes) 

AVJ (DRE) 
• Derivativos 

(AVJ opcional) 

CPC 38 / IAS 39 (vigorou até 01/01/2018) 
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Histórico e comparativo antes/depois 

CPC 48 – INSTRUMENTOS FINANCEIROS 

CPC 48 / IFRS 9 
 

 
 

Empréstimos e 
recebíveis 

•  Reconhecimento Inicial: AVJ 

Objetivo: receber 
fluxos de caixa 

Análise de modelo de negócios e 
características dos fluxos de caixa 

Empréstimos e 
recebíveis 

Objetivo: receber fluxos de 
caixa ou vender 
antecipadamente a carteira 

AVJ DRE AVJ DRA CA 

   

   

Ações preferenciais 
resgatáveis 

Derivativos  
(não utilizados para hedge) 

   

   



26   CPC 48 – INSTRUMENTOS 

FINANCEIROS 
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Tratamento Contábil do IFRS 9 

CPC 48 – INSTRUMENTOS FINANCEIROS 

CPC 48 
 

 
 

• Créditos recebíveis: que não contêm um componente relevante de 
juros continuam regidos pelo CPC 47 (CPC 48, itens 2.1, j e 5.1.3) 

Tratamento de Recebíveis e Créditos de Liquidação Duvidosa 

• PECLD: perda estimada (passado) x perda efetiva x perda esperada (futuro) 

- Perda esperada: Montante exposto . Probabilidade de Default . Expectativa de Inadimplemento 

Abordagem Simplificada 

Abordagem Geral 

Abordagem Ajustada 

- Créditos que não contêm 
componente relevante de juros 

- Por opção 

Mensuração durante toda a 
vida do ativo, por métodos 
práticos (aging list) 

- Por opção (ativos arriscados ou com 
elemento significativo de financiamento) 

(CPC 48, 5.5.15) 

Método específico 

- Créditos que contêm 
componente relevante de juros 

Modelo de 3 Estágios 
1. Inicial → 12 meses, 2. 
Reavaliação e 3. Novo dados 



28   CPC 48 – INSTRUMENTOS FINANCEIROS 

Tratamento Tributário 

Instrumento Financeiro 
 

 

• Mensuração de Ativos e Passivos por Valor Justo e Controle em Subcontas 
(L12.973/14): Tributação no Momento de Realização da Renda X Diferimento da 
Tributação para o momento mais conveniente 

• CPC 48 trouxe algumas alterações de critério contábil? (art. 58 da L12.973/14 e 
RTTzinho) 

• Realização do Ativo mantido para negociação registrado no PL não transita pelo 
resultado: adição ou exclusão no LALUR e no LACS?  

• Provisões de Perdas no Recebimento de Crédito (art. 616, RIR/18) : Indedutíveis 
para IRPJ e CSLL 

• Operações Financeiras Especulativas X Hedge (Hedge 
Accounting como forma de melhor evidenciar o intuito protetivo 
das operações financeiras, garantindo a dedutibilidade de 
eventuais perdas) – arts. 107 e 108 da IN1700/17 

• Perdas no Recebimento de Crédito: Manutenção das Regras da L9430/96 
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