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Edição 09/2018:
01. SOLUÇÃO DE CONSULTA N° 102 - COSIT
Ementa: Impossibilidade de distribuição de resultados de aplicação financeira de
Cooperativas.
02. PORTARIA N.º 24-R, DE 31 DE JULHO DE 2018.
Ementa: Altera portaria 09-R/2018, e inclui benefícios fiscais do setor de lácteos que não
haviam sido contemplados em 02/03/2018.
03. A NÃO INCIDÊNCIA DO IRPJ, CSLL, PIS E COFINS SOBRE OS CRÉDITOS PRESUMIDOS DE
ICMS AGORA É LEI APLICÁVEL AOS PROCESSOS NÃO JULGADOS.
Ementa: A não incidência ocorre sobre subvenções para investimentos (por exemplo: créditos
presumidos) conforme Lei Complementar nº 160/2017 no art. 9º que incluiu os parágrafos 4º
e 5º ao art. 30 da Lei no 12.973, de 13 de maio de 2014.

Acesse nossos Informativos, aqui: Informativos Contábeis Tributários

01. SOLUÇÃO DE CONSULTA N° 102 - COSIT

A Receita Federal do Brasil (RFB), por meio da Coordenação Geral de Tributação, divulgou a
Solução de Consulta n° 102 – COSIT na qual destaca de maneira equivocada, tendo como base
a Norma Brasileira de Contabilidade – NBC T 10.8 e NBC T 10.8 IT 1 (Res. CFC nº 920/2001),
revogada pela Interpretação Técnica Geral - ITG 2004 (Resolução CFC n° 2017/ITG2004), a
impossibilidade de distribuição por meio de assembleia geral dos rendimentos de aplicações
financeiras.
É importante frisar que o item 12 da nova norma ITG 2004, com vigência a partir de 01/2018,
destaca:
12. Os resultados decorrentes das aplicações financeiras e da equivalência patrimonial
devem ser reconhecidos no resultado do período e suas destinações devem ser feitas
de acordo com norma estatutária ou deliberação da assembleia geral.

Assim, a resposta da consulta será analisada pelo corpo jurídico da OCB Nacional para que as
devidas providências sejam adotadas, afim de evitarmos dificuldades futuras quanto a
interpretação da Receita Federal sobre o assunto, uma vez que, a partir do final deste
exercícios as sociedades cooperativas podem realizar a destinação proveniente de tais
resultados, conforme deliberação da assembleia geral ou por meio de definição de seu
Estatuto Social.

[Veja Solução de Consulta na íntegra no anexo]

02. PORTARIA N.º 24-R, DE 31 DE JULHO DE 2018.
DIO: 02/08/18
PORTARIA N.º 24-R, DE 31 DE JULHO DE 2018.

Introduz alteração na Portaria n.º 09-R, de 2 de março de 2018.

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA, no uso das atribuições que lhe
confere o art. 98, II, da Constituição Estadual;
RESOLVE:
Art. 1.º O Anexo Único da Portaria n.º 09-R, de 2 de março de 2018, passa a vigorar na
forma do Anexo Único que integra esta Portaria.
Art. 2.º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Vitória, 31 de julho de 2018.
(Assinado digitalmente)
BRUNO FUNCHAL
Secretário de Estado da Fazenda
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Decreto

Decreto

2.707R/2011

2.764-R/
2011

Crédito
presumido concedido
ao
estabelecimento de cooperativa ou indústria
de laticínio localizado no Estado do Espírito
Santo, equivalente a 7% do valor das
aquisições de leite produzido no Estado do
Espírito Santo.

Crédito presumido de onze por cento, nas
operações interestaduais com produtos
industrializados derivados do leite ou com
leite
pasteurizado ou ultrapasteurizado
(UHT), produzidos neste Estado

Art. 530-Z-P,
do RICMS/ES

Art. 530-Z-N,
do RICMS/ES

21.03.2011

01.06.2011

01.04.2011

01.06.2011

31/12/2032

31/12/2032

A concessão do benefício fica
condicionada a que a
aquisição seja efetuada
diretamente do produtor ou
por meio de cooperativa ou
indústria de laticínios e o
leite seja destinado à
industrialização no Estado do
Espírito Santo.

Far-se-á estorno dos créditos
apropriados pelo
estabelecimento, observado
o seguinte:
I - a cada período de
apuração deverá ser
demonstrado, em relação ao
valor total das saídas
tributadas promovidas pelo
estabelecimento, o
percentual correspondente às
operações beneficiadas com
a concessão de crédito
presumido;
II - o percentual apontado na
forma do inciso I será
aplicado sobre o montante
dos créditos apropriados pelo
estabelecimento no período
de apuração; e
III - o valor encontrado de
acordo com o inciso II deverá
ser deduzido do montante do
crédito registrado pelo
estabelecimento, no período
de apuração.

3. A NÃO INCIDÊNCIA DO IRPJ, CSLL, PIS E COFINS SOBRE OS CRÉDITOS PRESUMIDOS DE
ICMS AGORA É LEI APLICÁVEL AOS PROCESSOS NÃO JULGADOS
A Lei Complementar nº 160/2017 no art. 9º incluiu os parágrafos 4º e 5º ao art. 30 da Lei no
12.973, de 13 de maio de 2014 e tem a seguinte redação:
“§ 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.”
Dessa forma, os benefícios fiscais ou financeiros-fiscais concedidos pelos Estados relativos ao
ICMS, por força de lei, passaram a ser considerados subvenção para investimento, dentre eles,
os créditos presumidos de ICMS.
A norma em questão tem, em tese, caráter interpretativo, pois nos termos do §5º, se aplica
inclusive aos processos administrativos e judiciais ainda não definitivamente julgados. Isso
significa que a norma atinge os incentivos fiscais e financeiros concedidos no passado e que
estão em discussão, resguardando apenas a coisa julgada.
A importância dessa norma está no fato de que os incentivos fiscais ou financeiros concedidos
pelos Estados na esfera do ICMS, em especial, os créditos presumidos de ICMS, deixarão de
ser tributados pelo PIS, COFINS, IRPJ e CSLL e as discussões judiciais e administrativas sob o
tema (milhares) serão sepultadas e/ou terão um final benéfico para o contribuinte.
E isto porque, nos termos do Decreto-Lei nº 1.598, de 1977, artigo 38, § 2º, na redação
original, as subvenções para investimento não serão computadas na determinação do lucro
real (base de cálculo do IRPJ) desde que: a) registradas como reserva de capital, que somente
poderá ser utilizada para absorver prejuízos ou ser incorporada ao capital social, observado o
disposto nos §§ 3º e 4º do artigo 19; ou b) feitas em cumprimento de obrigação de garantir a
exatidão do balanço do contribuinte e utilizadas para absorver superveniências passivas ou
insuficiências ativas.
A matéria também consta no artigo 30 da Lei 12.973/2014 que estabelece que as subvenções
para investimento, 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.

O tema também tem menção no artigo 19, inciso V do Decreto-lei nº 1598/77, na redação da
Lei 12.973/2014, que estabelece que considera-se lucro da exploração o lucro líquido do
período-base, ajustado pela exclusão das subvenções para investimento, inclusive mediante
isenção e redução de impostos, concedidas como estímulo à implantação ou expansão de
empreendimentos econômicos, e as doações, feitas pelo poder público.
De se notar que a CSLL segue a mesma regra do IRPJ.
Como se vê, a subvenção para investimento, nos termos da legislação tributária, não integra
a base de cálculo do IRPJ e da CSLL.
Por outro lado, as subvenções para investimento, também não integram a base do PIS e da
Cofins, visto que não se caracterizam como faturamento e tampouco como receitas. Além
disso, o art. 1º, § 3º, inciso X, da Lei nº 10.637/2002 e o art. 1º, § 3º, inciso IX, da Lei nº
10.833/2003 (que tratam do PIS e da Cofins não cumulativos) determinaram a exclusão de
suas bases de cálculo as subvenções para investimento. Portanto, tais subvenções não são
tributadas pelo PIS e Cofins.
Contudo, há que se observar que o art. 9º da Lei Complementar nº 160/2017, que incluiu os
parágrafos 4º e 5º ao art. 30 da Lei no 12.973, de 13 de maio de 2014 não é imediatamente
aplicável para aqueles benefícios que foram concedidos sem anuência de Convênio Confaz.
De fato, o artigo 10 da Lei Complementar 160/2017 determina que os benefícios fiscais e
financeiros fiscais de ICMS, mesmo aqueles não aprovados mediante convênio, serão
considerados subvenção para investimento, desde que atendidas as respectivas exigências de
registro e depósito, nos termos do art. 3o da Lei Complementar, ou seja depois do registro e
depósito na Secretaria Executiva do Confaz, pelos Estados, da documentação comprobatória
correspondente aos atos concessivos das isenções, dos incentivos e dos benefícios fiscais ou
financeiro-fiscais.
Assim, para que os incentivos e os benefícios fiscais ou financeiro-fiscais relativos ao ICMS,
concedidos pelos Estados e pelo Distrito Federal sem autorização de convênio, sejam
considerados subvenções para investimento é necessário atender os requisitos do artigo 3º
da Lei Complementar 160/2017.
Fonte: Tributário nos Bastidores – Amal Nasrllah

