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Draft para discussão, sujeito a alterações 

Introdução (1/2) 
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A Lei 12.973/2014, tem como objetivo principal encerrar o chamado Regime Transitório de Transição (RTT)  
e regulamentar de forma permanente os efeitos fiscais decorrentes da introdução das novas regras contábeis 

(IFRS) no país. 
 

Neste contexto, a Lei 12.973/2014 traz uma série de regras que deverão ser observadas pelas empresas, que 
incluem desde novas obrigações acessórias para controles e supervisão pelas autoridades fiscais até a 

regulamentação de outros pontos relevantes. 

Lei 12.973 
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Entre outras providências, a Lei 12.973; 

 
ü  Dispõe sobre a forma de registro da aquisição de investimentos;  

ü  Trata das regras de  dedutibilidade de ágio nas operações de incorporação, 
fusão e cisão;  

ü  Prescreve novas normas sobre tributação em bases universais (lucros 
auferidos no exterior) o tratamento específico sobre potencial tributação de 
lucros ou dividendos;  

ü  Isentam de tributação os dividendos relativos ao período de 2008 a 2013, 
calculados com base no lucro societário em valor superior ao que seria 
apurado com base no balanço fiscal (dividendos em excesso), entre outras 
disposições sobre o cálculo de juros sobre capital próprio;  

ü  Traz considerações sobre investimentos avaliados pelo método de 
equivalência patrimonial. 
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Cronograma 

Cronograma obrigatório para 2015 (*) pela Lei 12.973; 

(*) Era 8 de agosto. O novo prazo para a manifestação das opções será divulgado oportunamente. 
(**)Poucas empresas optaram pela antecipação 
 

2015... 2º Sem. de 
2014 

8 de agosto 
de 2014 (*) 

Decisão sobre 
adoção  

antecipada 

Previsão da 1ª. 
regulamentação da 

Receita Federal do Brasil 
(RFB) 

  

Jan. 2015 Fev. 2015 

Controle mensal por subconta 
 

Apuração do IRPJ e CSLL mensal 
 

Apuração do PIS e COFINS mensal 

Saldo Inicial 
31/12/2014  

Tratamento dos 
ajustes de RTT 

conforme nova Lei 
no ITR de 30/06 
para os optantes 

15 de agosto 
de 2014 (**) 
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De acordo com a Lei 12.973, a neutralidade  tributária sobre os ajustes de RTT  permanecerá  
desde que o contribuinte mantenha controles contábeis adequados.   Caso contrário, tais ajustes 
deverão ser tributados no primeiro mês de adoção da Lei. 

 

 

  

 

  

(*) Para fins da Lei 12.973,  considera-se subconta como conta analítica que registra em último nível os lançamentos 
contábeis  

NEUTRALIDADE 
 -  

Tributar ajustes 
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Neutralidade? (2/2) 

 

 

   

 

 

 

 

 
- 
- 
- 
- 

PCA 
Ajustes de subconta ou 

controles auxiliares NPC 
- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 

+ = 

Ativo 
Passivo 
Patrimônio Líquido 
Resultado 

Controles Contábeis 

Controle de Imobilizado 
necessário? X X Exemplo: 
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Os controles contábeis  devem compreender todas contas patrimoniais e de resultado, 
como demonstrado. 
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Controles contábeis por subcontas 

ü Exemplificamos abaixo, duas diferenças entre  base fiscal e base contábil cujo controle em subconta é 
requerido pela Lei 12.973 para assegurar a neutralidade dos ajustes contábeis.  

 

 

   

 

 

 

 

 

Conta contábil Base Contábil Base fiscal 

Adoção Inicial da Lei 12.973 
em 01.01.2015 

 
A legislação tributária é 

alinhada à legislação societária 
e às normas contábeis 

internacionais, eliminando o 
conceito da dupla 

contabilidade – balanço 
societário e balanço fiscal. 

 
 
 

 
Na adoção inicial da Lei, a [Empresa] 
deve controlar as diferenças do antigo 

RTT em subcontas  para manter a 
neutralidade do saldo inicial ou optar 

pela tributação. 

Ajuste a valor presente 

Registro de ajustes para 
demonstrar o valor presente de 

um fluxo de caixa futuro 
(entradas e saídas) 

Ativos e passivos permanecem ao 
custo. Efeito do valor presente terá 

neutralidade se mantido em subconta. 



Draft para discussão, sujeito a alterações 
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Exemplo de implementação em 1.1.2015 

8 

Saldo 
acumulado 
dos ajustes 

RTT 
1/1/2015 

Saldo Contábil Saldo Fiscal 
 

Subconta 

Saldo Contábil Saldo Fiscal  
Subconta 

AVP 

AVJ Saldo Contábil Saldo Fiscal  
Subconta 

Outros * Saldo Contábil Saldo Fiscal 
 

Controle 
Auxiliar 

Transações a partir de 1/1/2015 

*(Vida útil / leasing / juros capitalizados etc.) 

Adotando como exemplo o imobilizado, é possível que diversos controles auxiliares sejam necessários;  
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Ø  Impacto na base de PIS/COFINS, JCP, etc. 

Ø  São requeridos, entre outras coisas, novos controles contábeis para assegurar 
neutralidade fiscal para os antigo ajustes RTT. 

Ø  Muitas empresas já tinham problemas em controlar os ajustes RTT (gerando 
inconsistências no FCONT).  

Ø  Os novos controles podem ser muito complexos para implementar (ainda que a 
empresa tinha controle automatizado e parametrizado para ajustes RTT. A 
segregação das transações por subconta e controles auxiliares pode levar meses). 

Ø  As subcontas são reportadas em base mensal a partir de janeiro 2015 (caso a 
empresa opte por não antecipar) -  portanto precisa implementar políticas e 
controles agora. 
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Ø  Ainda que a empresa não antecipe a aplicação para 2014, tem pouco tempo até 
1.1.15 para implementar todos os novos controles. 

Ø  Para os optantes em 2014, os efeitos serão refletidos nos ITRs?  
Se o cliente não conseguir implementar os controles -  poderá gerar imposto a 
pagar sobre ajustes de RTT (ex.: se a empresa não vai conseguir implementar a 
nova legislação sobre ajustes de mais valia eles devem reclassificar IR/CS diferidos 
passivo sobre estes ajustes para IR  a pagar no balanço de 30/6). 

Ø  Outros requerimentos são ECF (vai substituir declaração de IRPJ) e ECD (novo 
balanço eletrônico ). 

Falta de controle 
adequado pode 
levar o Fisco a 

arbitrar o 
resultado!! 

Fisco pode 
questionar os 

controles mensais. 



PwC 

Perguntas? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
christiano.santos@br.pwc.com 
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I  N  T  R  O  D  U  Ç  Ã  O  

	  
	  
	  
	  



I.1.  Histórico  –  Novo  Padrão  Contábil  

•  Melhora  na  qualidade  da  informação  (foco  do  invesXdor)  

•  Contabilidade  pelo  “custo  histórico”  x  contabilidade  pelo  “valor  justo”  

•  Introdução   no   Brasil   de   regras   contábeis   compaaveis   com   os   padrões  
internacionais   de   contabilidade   –   IFRS   (Interna(onal	   Financial	   Repor(ng	  
Standards)  

•  “Essência  econômica”  x  “Forma  jurídica”  contratada    
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I.2.  Histórico  –  Novo  Padrão  Contábil  

•  Lei  6.404/76  –  Lei  das  S.A.  –  posiXvação  de  regras  contábeis  

•  Lei  11.638/07  –  alteração  da  Lei  das  S.A.  

•  Pronunciamentos  Contábeis  (infralegais)  x  legislação  ordinária  

•  Lei  11.941/09  –  conversão  da  MP  449/08,  ajustes  adicionais  e  neutralidade  fiscal  

•  Neutralidade  Fiscal  –  RTT  
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I.3.  RTT  –  A  Neutralidade  Fiscal  

•  Lei  11.638/07:  acréscimo  do  §  7º  ao  arXgo  177  da  Lei  das  S.A.  (post.	  revogado)  

	  “§	  7o	  	  Os	  lançamentos	  de	  ajuste	  efetuados	  exclusivamente	  para	  harmonização	  de	  normas	  contábeis,	  nos	  
termos	  do	  §	  2º	  deste	  arBgo,	  e	  as	  demonstrações	  e	  apurações	  com	  eles	  elaboradas	  não	  poderão	  ser	  base	  
de	  incidência	  de	  impostos	  e	  contribuições	  nem	  ter	  quaisquer	  outros	  efeitos	  tributários.”	  

•  Lei  11.941/09	  

	  Art.	  15.	  	  Fica	  ins(tuído	  o	  Regime	  Tributário	  de	  Transição	  –	  RTT	  de	  apuração	  do	  lucro	  real,	  que	  trata	  dos	  
ajustes	  tributários	  decorrentes	  dos	  novos	  métodos	  e	  critérios	  contábeis	  introduzidos	  pela	  Lei	  no	  11.638,	  
de	  28	  de	  dezembro	  de	  2007,	  e	  pelos	  arts.	  37	  e	  38	  desta	  Lei.	  	  
	  §	  1	  º	  	  O	  RTT	  vigerá	  até	  a	  entrada	  em	  vigor	  de	  lei	  que	  discipline	  os	  efeitos	  tributários	  dos	  novos	  métodos	  e	  
critérios	  contábeis,	  buscando	  a	  neutralidade	  tributária.	  	  

	  Art.	  16.	  	  As	  alterações	  introduzidas	  pela	  Lei	  nº	  11.638,	  de	  28	  de	  dezembro	  de	  2007,	  e	  pelos	  arts.	  37	  e	  38	  
desta	  Lei	  que	  modifiquem	  o	  critério	  de	  reconhecimento	  de	  receitas,	  custos	  e	  despesas	  computadas	  na	  
apuração	  do	  lucro	  líquido	  do	  exercício	  definido	  no	  art.	  191	  da	  Lei	  no	  6.404,	  de	  15	  de	  dezembro	  de	  1976,	  
não	   terão	  efeitos	  para	  fins	  de	  apuração	  do	   lucro	   real	   da	  pessoa	   jurídica	   sujeita	  ao	  RTT,	   devendo	   ser	  
considerados,	   para	   fins	   tributários,	   os	   métodos	   e	   critérios	   contábeis	   vigentes	   em	   31	   de	   dezembro	   de	  
2007.	  	  
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I.4.  Lei  12.973/14  

•  Conversão  em  lei  da  MP  627/13    

•  Fim  do  RTT  e  definição  de  regras  fiscais  para  efeitos  contábeis  (IRPJ/CSL/PIS/COFINS)  

•  Regulação  de  pontos  diversos,  tais  como:  

•  Dividendos	  /	  JCP	  
•  Regras	  de	  Amor:zação	  do	  Ágio	  
•  Lucros	  no	  Exterior	  

•  Anterioridade  –  Válida  em  1.1.2015,  com  “Opção”  para  efeitos  em  2014  

•  Opção  inaplicável  às  novas  regras  de  ágio  –  regras  específicas  de  transição    

17	  
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D  I  V  I  D  E  N  D  O  S,      M  E  P      E      J  C  P  

	  
	  



II.   Dividendos  -‐  Histórico  

•  Lei    9.249/95  –  ArXgo  10  

-‐  Isenção	   Legal	   para	   distribuição	   de	   dividendos/lucros	   calculados	   com	   base	   nos	   “resultados”	  
apresentados	  a	  par:r	  do	  mês	  de	  Janeiro	  de	  1996	  em	  diante	  

•  A  parXr  de  1º  de  Janeiro  de  1996  

-‐  Somente	  um	  nível	  de	  tributação	  no	  País	  

-‐  Lucros	  tributados	  na	  pessoa	  jurídica	  brasilieira	  (34%	  /	  40%)	  

-‐  Distribuição	   isenta	   de	   tributação	   -‐	   acionistas	   pessoas	   Usicas,	   jurídicas	   ou	   não-‐residentes	  
(incluindo	  paraísos	  fiscais)	  

-‐  Não	  dedu:bilidade	  dos	  dividendos	  distribuídos	  pela	  empresas	  brasileiras	  

•  Em  2013...  

-‐  Parecer	  da	  PGFN	  202/12	  

-‐  	  IN	  1.397/13	  (Ar:gos	  26	  ao	  28)	  	  

-‐  Início	  da	  discussão	  sobre	  a	  isenção	  dos	  dividendos.	  
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II.   Dividendos  –  IN  1.397/13  

•  IN  1.397/13  

-‐  Diferença	  entre	  o	  lucro	  IFRS	  e	  o	  lucro	  BR	  GAAP	  07	  

-‐  Suposta	  tributação	  dos	  lucros	  excedentes	  

20	  

IFRS BR GAAP 

Lucros 
Excedentes 

IN 1.397/13: 
 
- Lucros tributáveis no 
momento da distribuição 

- Dupla tributação de 
efeitos temporários   



II.   Dividendos  –  Lei  12.973/14  

•  Fim  do  RTT    

-‐  Isenção	  aos	  Lucros	  de	  Empresas(IFRS),	  com	  as	  inovações	  da	  Nova	  Lei	  

•  “Direito  Adquirido”  –  2008  a  2013  

-‐  Dividendos	   sobre	   lucros	   apurados	   no	   período	   de	   2008	   a	   2013	   são	   isentos	   –	  
independentemente	  de	  tributação	  da	  empresa	  brasileira	  

•  Nova  Regra  aplicável  a  parXr  de  1º  de  Janeiro  de  2015  (Não-‐Optantes)  

-‐  2008	  a	  2013	  –	  sem	  discussão	  

-‐  2014	  –	  Discussões	  -‐	  IN	  1.397/13?	  	  

-‐  2015	  em	  diante	  -‐	  Novas	  Regras	  –	  alinhamento	  

•  Opção  por  aplicar  as  Novas  Regras  a  parXr  de  1º  de  Janeiro  de  2014  

-‐  2008	  a	  2013	  –	  sem	  discussão	  

-‐  2014	  em	  diante	  -‐	  Novas	  Regras	  –	  alinhamento	  
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II.   Dividendos  –  Lei  12.973/14  
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(a) Regra para os NÃO Optantes 

2008 A 2013 

Lucros Excedentes 
continuam isentos 

2014 2015... 

Lucros Excedentes 
continuam sujeitos à IN 
1.397/14 – Tributáveis? 

Isenção plena 

(b) Regra para os Optantes 

2008 A 2013 

Lucros Excedentes 
continuam isentos 

2014 2015... 

Isenção plena Isenção plena 



II.     JCP  –  Lei  12.973/14  

•  Fim  do  RTT  

-‐  Dedução	   dos	   JCP	   calculados	   com	   base	   no	   Patrimônio	   Líquido	   da	   Empresa	   (IFRS),	   	   com	   as	  	  
inovações	  da	  Nova	  Lei	  

•  “Direito  Adquirido”  –  Anos  de    2008  a  2014  

-‐  JCP	   pagos	   com	   base	   no	   período	   de	   2008	   a	   2014	   são	   dedudveis,	   independentemente	   da	  
tributação	  dos	  resultados	  da	  empresa	  brasileira	  (aplicação	  do	  RTT)	  

•  Novas  Regras  aplicáveis  a  parXr  de  1º    de  Janeiro  de  2015  

-‐  2008	  a	  2014	  –	  sem	  discussão	  

-‐  2015	  em	  diante	  -‐	  Novas	  Regras	  -‐	  alinhamento	  

•  Não  haverá  debate  sobre  o  assunto  em  2014,  mesmo  que  a  empresa  opte  por  aplicar  as  Novas  
Regras  a  parXr  de  1º  de  Janeiro  de  2014.  
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II.   JCP  –  Lei  12.973/14  
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(a) Regra para os NÃO Optantes 

2008 A 2013 

PL pode ser BR GAAP ou 
IFRS 

2014 2015... 

PL pode ser BR GAAP ou 
IFRS 

PL IFRS 

(b) Regra para os Optantes 

2008 A 2013 2014 2015... 

PL pode ser BR GAAP ou 
IFRS 

PL IFRS PL IFRS 



II.   MEP  –  Lei  12.973/14  

•  Possibilidade	   de	   avaliação	   de	   coligadas	   e	   controladas	   pelo	   MEP	   levando	   em	   conta	   o	   Patrimônio	  
Líquido	  calculado	  pelas	  novas	  regras	  contábeis	  (IFRS)	  

•  MP  627/13	  condicionava	  essa	  possibilidade	  aos	  seguintes	  requisitos	  

-‐  Período	  de	  2008	  a	  2013	  

-‐  Exercício	  da	  Opção	  pelos	  efeitos	  da	  MP	  a	  par:r	  de	  2014	  

•  Lei  12.973/14  

-‐  2008	  a	  2013	  -‐	  Aplicação	  do	  MEP	  independentemente	  da	  Opção	  

-‐  Extensão	  para	  o	  ano-‐calendário	  de	  2014	  para	  os	  não-‐optantes	  
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II.   MEP  –  Lei  12.973/14  
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(a) Regra para os NÃO Optantes 

2008 A 2013 

MEP pode ser BR GAAP 
ou IFRS 

2014 2015... 

MEP pode ser BR GAAP 
ou IFRS 

MEP IFRS 

(b) Regra para os Optantes 

2008 A 2013 2014 2015... 

MEP pode ser BR GAAP 
ou IFRS 

MEP IFRS MEP IFRS 



II.   Opção  pela  aplicação  da  Lei  12.973/14  

•  Formalização  da  Opção  

-‐	  A	  ser	  definida	  pela	  RFB	  

•  Implicações  da  adoção  do  novo  regime	  

-‐ Controle	  das	  diferenças	  entre	  valores	  históricos	  contábeis	  IFRS	  vs	  BR	  GAAP	  

-‐ Individualizado	  por	  a:vo	  e	  passivo	  

-‐ Consequência	  tributária:	  

-‐  Se  posiXvo:	  tributado	  imediatamente,	  exceto	  se	  houver	  controle	  pois	  neste	  caso	  difere-‐se	  a	  
tributação	  para	  o	  momento	  da	  realização.	  

-‐  Se   negaXvo:	   indeduTvel,	   exceto	   se	   houver	   controle	   pois	   neste	   caso	   difere-‐se	   a	   dedução	  
para	  o	  momento	  da	  realização.	  
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II.   Novos  CPCs    

•  O  que  fazer  com  os  CPCs  que  venham  a  ser  modificados  ou  criados  após  a  Lei  12.973?  

-‐  Mini	  –	  RTT	  

-‐  Tributação	  de	  Dividendos,	  JCP	  e	  MEP	  

-‐  Como	  controlar?	  
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A  M  O  R  T  I  Z  A  Ç  Ã  O      F  I  S  C  A  L      D  O      Á  G  I  O  

	  
	  



III.   Ágio  -‐  Regras  Atuais  

30	  

-‐  Origem:	  Lei	  9.532/97,	  Priva:zações	  das	  empresas	  públicas	  brasileiras	  

-‐  Cálculo  do  Ágio:  Preço	  –	  Patrimônio	  Líquido	  

-‐  JusXficaXva  Econômica  

-‐  Valor	  de	  mercado	  do	  a:vo	  da	  inves:da;	  
-‐  Expecta:va	  de	  rentabilidade	  futura;	  
-‐  Intangíveis,	  fundo	  de	  comércio,	  outras	  razões	  econômicas	  

-‐  Requisitos  

-‐  Incorporação,	  Cisão	  ou	  Fusão	  entre	  adquirente	  e	  adquirida;	  
-‐  Demonstração	  da	  jus:fica:va	  econômica	  (laudo	  de	  avaliação)	  

-‐  Aumento	   da	   amor:zação	   fiscal	   de	   ágio	  è	   redução	   no	   pagamento	   de	   IRPJ/CSL	  è	   autuações	  

fiscais	  è	  aumento	  do	  contencioso	  sobre	  o	  tema	   
 



III.   Ágio  -‐  Novas  Regras  
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-‐  Purchase  price  allocaXon  (PPA)  

-‐  Ordem  na  alocação  do  preço  de  aquisição	  	  

-‐  Primeiramente,	  alocação	  ao	  Preço	  Justo	  de	  Mercado	  líquido	  dos	  a:vos	  e	  passivos	  da	  sociedade	  alvo	  
da	  aquisição	  	  (incluindo	  intangíveis)	  

-‐  	  Valor  Residual  é	  atribuído	  ao	  goodwill	  (rentabilidade	  futura)	  

-‐  Requisitos:	   (i)	   incorporação;	   (ii)	   laudo	   de	   avaliação	   por	   perito	   independente	   protocolado	   na	  
RFB	  ou	  Cartório	  até	  13º	  mês;	  e	  (iii)	  operação  entre  partes  não-‐relacionadas  

-‐  Segurança	  jurídica	  quanto	  à	  dependência	  de	  partes:	  vinculação	  societária	  obrigatória	  /	  possibilidade	  
de	  reconhecimento	  do	  ágio	  quando	  houver	  pagamento	  em	  ações	  

-‐  Eficácia:	  	  
-‐  Aquisições	  realizadas	  a	  par:r	  de	  1º	  de	  Janeiro	  de	  2015	  
-‐  Aquisições	   realizadas	   até	   31	   de	   Dezembro	   de	   2014,	   com	   incorporação	   entre	   o	   adquirente	   e	   o	  

adquirido	  a	  par:r	  de	  1º	  de	  Janeiro	  de	  2018 



III.   Ágio  -‐  Comentários  Adicionais  
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-‐  Prazo  para  apresentação/preparação  do  laudo  de  avaliação  –  13º  mês  

-‐  Normas   atuais	   -‐	   aplicáveis	   ainda	   às	   aquisições	   realizadas	   até	   2014,	   desde	   que	   incorporação	  
ocorra	  até	  2017	   (aumento	  de	  12	  meses	  no	  prazo	  de	   incorporação	  quando	  a	  aquisição	  esteja	  
sujeita	  a	  aprovação	  por	  órgãos	  reguladores)	  

-‐  Deságio  (Compra  Vantajosa)    

-‐  tributação	  quando	  da	  realização	  do	  inves:mento	  

-‐  incorporação	  entre	  adquirente	  e	  adquirida	  –	  razão	  mensal	  mínima	  de	  um	  sessenta	  avos	  (1/60)	  

-‐  Nova  legislação  poderá  reduzir  liagios  entre  Fisco  e  Contribuintes  

-‐  Confirmação	  de	  falta	  de	  base	  legal	  para	  ques:onamentos	  anteriores	  

-‐  Reforço	  ao	  princípio	  da	  legalidade	  e	  novo	  argumento	  para	  processos	  administra:vos	  em	  andamento 
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IV.   Regras  Atuais  
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-‐  Tributação	  automá:ca	  independentemente	  de	  disponibilidade	  

-‐  Disputas	  bilionárias	  entre	  Fisco	  e	  Contribuintes	  

-‐  Julgamento	  STF	  :	  

-‐  InconsXtucionalidade	  da	  tributação	  automá:ca	  para	  coligadas	  localizadas	  fora	  de	  paraísos	  
fiscais	  

-‐  ConsXtucionalidade	  da	  tributação	  automá:ca	  para	  controladas	  

-‐  Questão	  em	  aberto:	  aplicação	  de	  acordos	  para	  evitar	  a	  dupla	  tributação	  

-‐  REsp	  1.325.709/RJ	  (STJ)	  –	  Caso	  Vale	  

-‐  Prevalência	  dos	  acordos	  para	  evitar	  a	  dupla	  tributação	  



IV.   Novo  regime  
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-‐  Sistema	  mais	  simples	  e	  obje:vo?	  

-‐  Muitas	  regras,	  poucas	  mudanças	  (renda	  a:va,	  passiva,	  subtributação,	  consolidação)	  

-‐  Aspectos	  relevantes:	  

-‐  Obrigatoriedade	  de	  registros	  em	  subcontas	  

-‐  Tributação	  automá:ca	  para	  controladas	  

-‐  Diferimento	  de	  tributação	  de	  coligadas,	  desde	  que:	  

-‐  não	  estejam	  localizadas	  em	  paraíso	  fiscal	  

-‐  não	  sejam	  controladas	  por	  empresa	  localizada	  em	  paraíso	  fiscal	  

-‐  não	  estejam	  subme:das	  a	  subtributação	  (alíquota	  nominal	  inferior	  a	  20%)	  



IV.   “Pacote  de  Bondades”  
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-‐  Consolidação   de   lucros   de   controladas	   até	   2022,	   desde	   que	   alguns	   requisitos	   sejam	  
cumpridos	  

-‐  país	   com	   Tratado	   para	   troca	   de	   informações	   tributárias	   (ou	   disponibilização	   de	   contabilidade	  
societária/documento	  de	  suporte	  de	  escrituração);	  

-‐  não	  estejam	   localizadas	  em	  paraíso	  fiscal	   /	  não	   sejam	  controladas	  por	  empresa	   localizada	  em	  
paraíso	  fiscal	  /	  não	  estejam	  subme:das	  a	  subtributação 

-‐  renda	  a:va	  própria	  de,	  no	  mínimo,	  80%	  da	  renda	  total	  

-‐  “Financiamento”	  quando	  a	  tributação	  for	  automá:ca	  

-‐  12,5%	  no	  primeiro	  ano	  e	  restante	  após	  8	  anos	  

-‐  Acréscimo	  de	  taxa	  de	  juros	  (Libor	  USD	  /	  12	  meses)	  +	  variação	  cambial	  

-‐  Créditos  presumidos  de  9%	  para	  fabricação	  de	  (i)	  bebidas;	  (ii)	  produtos	  alimendcios;	  e	  (iii)	  
construção	  de	  ediUcios	  e	  de	  obras	  de	  infraestrutura	  
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V.   Outros  Pontos  Relevantes  
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-‐  Instrumentos  híbridos	  	  

-‐  Isenção	  de	  Dividendos	  

-‐  Indedu:bilidade	  da	  despesa	  financeira	  

-‐  Confirmação	  do	  cômputo	  no	  PL	  para	  fins	  de	  JCP	  

-‐  Fundos  de  invesXmento  –  invesXdores    2.689  

-‐  Isenção	   IR	   para	   rendimentos	   auferidos	   por	   meio	   de	   fundos	   de	   inves:mento	   de:dos	  
exclusivamente	  por	  não-‐residentes	  que	  apliquem	  em	  a:vos	  isentos	  (art.	  97)	  

-‐  Isenção	  para	  alienação	  ou	  amor:zação	  de	  quotas	  de	  FIPs	  



V.   Outros  Pontos  Relevantes  
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-‐  AmorXzação  de  Intangíveis	  

-‐  Autorizada	  a	  dedução	  da	  amor:zação	  de	  intangíveis.	  

-‐  Eventual	  conflito	  com	  regras	  an:gas	  de	  amor:zação?	  

	  

-‐  Stock  OpXon  Plans  -‐  Pagamento  em  Ações  

-‐  Dedução	  das	  despesas	  quando	  da	  entrega	  dos	  dtulos	  

-‐  Tratamento	  como	  “remuneração”	  man:do	  

-‐  Base	  para	  JCP	  somente	  quando	  emi:dos	  os	  dtulos	  

	  

-‐  Teste  de  Recuperabilidade  

-‐  Dedução	  somente	  no	  momento	  da	  alienação	  ou	  baixa	  

-‐  Venda	  de	  parte	  da	  unidade	  geradora	  de	  caixa	  –	  baixa	  proporcional	  



V.   Outros  Pontos  Relevantes  
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-‐  Moeda  Funcional	  

-‐  Confirmação	  de	  que	  para	  fins	  fiscais,	  prevalece	  apuração	  em	  reais	  

-‐  Efeitos	  cambiais	  devem	  ser	  expurgados	  para	  fins	  fiscais.	  

	  

-‐  Prejuízos  Fiscais  não  Operacionais  

-‐  Restrição	   para	   compensação	   com	   lucros	   de	   mesma	   natureza	   se	   aplica	   ainda	   que	   seja	  
decorrente	  de	  a:vo	  não	  –	  circulante	  reclassificado	  para	  a:vo	  circulante	  para	  venda.	  

	  

-‐  Ganho  de  Capital  na  venda  de  bens  do  aXvo  permanente  empresas  em  processo  de  falência  

-‐  Possibilidade	  de	  não	  aplicar	  a	  trava	  de	  30%,	  desde	  que	  produto	  seja	  u:lizado	  para	  pagar	  
débitos	  com	  a	  União.	  



V.   Conclusão  
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-‐  Lei   12.973/14   é   posiXva   pois   trouxe   segurança   jurídica   para   questões   importantes   como  
tributação  de  dividendos,  JCP  e  MEP  para  períodos  anteriores  a  2014.  

-‐  Traz   avanços   importantes   tanto   na   questão   de   integração   da   legislação   fiscal,   como   com  
relação  à  tributação  de  lucros  no  exterior.  

-‐  Haverá   ainda   pontos   em   aberto,   os   quais   poderão   ser   solucionados   em   parte   pela  
regulamentação  a  ser  editada.  
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