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INFORMATIVO CONTÁBIL

 
Nº 08 / Ano 01

Agosto/ 2017

Prezados Clientes
 
Nesta edição descrevemos informações a respeito da remuneração do Capital no que
tange aos "JUROS SOBRE CAPITAL EM COOPERATIVAS".

 

Acompanhe a próxima edição 09 com o tema:
"VARIAÇÕES DE PREÇOS DE PRODUTOS AGRÍCOLAS "

 

JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM COOPERATIVAS
 
 
 

1. PREVISÃO LEGAL
 
A Lei 5.764/71, artigo 24, § 3º, estabeleceu que é vedado às sociedades cooperativas
distribuírem qualquer espécie de benefício às quotas-partes do capital ou estabelecer
outras vantagens ou privilégios, financeiros ou não, em favor de quaisquer associados ou
terceiros excetuando-se os juros até o máximo de 12% (doze por cento) ao ano que
incidirão sobre a parte integralizada. (gn)
 
Com base no dispositivo legal às cooperativas tem contemplado em seus estatutos sociais
a previsão de atribuição de juros sobre o capital integralizado, via de regra, sujeito a
deliberação do Conselho de Administração.
 
A título de exemplo, citamos um texto extraído do Estatuto de uma cooperativa com
previsão do pagamento ou crédito dos juros sobre o capital integralizado:
 

Capital Social
§ 5º – No encerramento do exercício social, quando ocorrer apuração de sobras, poderão
a critério do Conselho de Administração, ser pagos ou creditados ao capital, juros de até

12% (doze por cento) sobre o capital social integralizado.
 
Nas sociedades cooperativas de crédito existe uma regra específica que diferencia das
demais cooperativas, qual seja: a remuneração do capital tem como limite a Taxa Selic,
nos termos do art. 7º da Lei Complementar nº 130/09, parcialmente transcrita abaixo: (gn)
 

“Art. 7º É vedado distribuir qualquer espécie de benefício às quotas-parte do capital,
excetuando-se remuneração anual limitada ao valor da taxa referencial do Sistema

Especial de Liquidação e de Custódia – Selic para títulos federais. ”
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2. CONTABILIZAÇÃO E DEDUTIBILIDADE DOS JUROS PARA FINS DO IMPOSTO DE
RENDA PESSOA JURÍDICA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
 
O RIR/99 através do artigo 348, inciso II, parcialmente transcrito abaixo, deixa claro que os
juros pagos ou capitalizados pelas cooperativas de até 12% ao ano, são dedutíveis para
fins de imposto de renda e contribuição social, entretanto considerando que nas
cooperativas a tributação recai somente sobre os resultados dos atos não cooperativos, a
dedutibilidade dos juros fica limitada a parcela classificada no ato não cooperativo com
base em rateio pela proporcionalidade das receitas.
 

RIR/99
Art. 348. São dedutíveis os seguintes encargos:

II   os juros pagos pelas cooperativas a seus associados, de até doze por cento ao ano
sobre o capital integralizado (Lei nº 4.506, de 1964, art. 49, parágrafo único, e Lei nº

5.764, de 1971, art. 24, § 3º).
 
A contabilização da remuneração do capital deve ser feita como despesa financeira, em
conta específica denominada Juros sobre o Capital Social. Em relação as cooperativas do
segmento de Operadoras de Planos de Saúde, que são reguladas pela Agência Nacional
de Saúde Suplementar – ANS, existe previsão no plano de contas padrão no grupo das
despesas financeiras para registro dos juros sobre o capital próprio, estando classificado
na conta 458219011 – Juros sobre Capital Próprio.
 
Importante destacar que os juros sobre o capital próprio são dedutíveis para o imposto de
renda e contribuição social no momento que ocorrer o pagamento ou crédito ao capital,
pois no caso de ocorrer somente a provisão contábil dos juros sem individualizar aos
cooperados não é passível de dedutibilidade, devendo ser adicionado na apuração da
base tributável até que ocorra o pagamento ou crédito ao capital, quando poderá ser
procedida a exclusão na apuração da base tributável.
 
 
3. FORMA DE RETENÇÃO DO IRRF SOBRE OS JUROS PAGOS OU CAPITALIZADOS
 
O artigo 668 do RIR/99, parcialmente transcrito abaixo, estabelece a incidência de imposto
de renda na fonte sobre os juros calculados sobre as contas do patrimônio líquido,
aplicável às empresas de capital, na forma prevista no art. 347 do regulamento
 

Art. 668. Estão sujeitos ao imposto na fonte, à alíquota de quinze por cento, na data do
pagamento ou crédito, os juros calculados sobre as contas do patrimônio líquido, na forma

prevista no art. 347 (Lei nº 9.249, de 1995, art. 9º, § 2º)
 

Por outro lado, inexiste previsão no RIR/99, sobre a incidência de tributação sobre os juros
pagos por cooperativas sobre o capital integralizado, sendo disponibilizado pela Receita
Federal do Brasil soluções de consulta em relação a retenção de IRRF sobre os juros
pagos ou creditados por cooperativas, enquadrando no conceito de juros em geral,
conforme manifestações transcritas abaixo:
 

“Superintendência Regional da Receita Federal 9ª Região Fiscal"
Solução de Consulta nº 25 de 12 de fevereiro de 2004

Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte – IRRF
Ementa: Os juros até o limite de 12% ao ano,

pagos ou creditados pelas cooperativas a seus associados, a título de remuneração do
capital social, estão sujeitos à retenção do imposto de renda na fonte à alíquota de 20%.

 
“Superintendência Regional da Receita Federal 1ª Região Fiscal"

Solução de Consulta nº 99 de 13 de dezembro de 2001
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte – IRRF
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Ementa: JUROS PAGOS POR COOPERATIVAS.
Os juros pagos pelas cooperativas a seus associados pessoas físicas, como remuneração

do capital social, sofrerão tributação exclusiva da fonte, à alíquota de 20%, na data do
pagamento ou crédito.

 
 

“Superintendência Regional da Receita Federal 1ª Região Fiscal"
Decisão nº 168 de 26 de junho de 2000

Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte – IRRF
Ementa: JUROS PAGOS POR COOPERATIVAS.

Os juros pagos pelas cooperativas a seus associados pessoas físicas, como remuneração
do capital social, sofrerão tributação exclusiva da fonte, à alíquota de 20%, na data do

pagamento ou crédito,
não podendo, no entanto, ser compensado na declaração de Ajuste Anual.

 
 

No caso das Cooperativas de Crédito, os juros sobre o capital estão previstos no art. 7º da
Lei Complementar 130, de 17 de abril de 2009, portanto, posterior à vigência do art. 9º, §
2º da Lei nº 9.249/2005, sendo que a própria Lei Complementar 130/09 é omissa quanto à
tributação do imposto de renda na fonte. Como visto, em relação às sociedades de capital,
há previsão expressa no §2º, art. 9º da Lei nº 9.249/05 de tributação dos juros pagos ou
creditados individualmente a titular, sócios ou acionistas, a título de remuneração do
capital próprio – o que não há para as sociedades cooperativas.
 
O Conselho Consultivo Nacional do Ramo Crédito da OCB (CECO) emitiu orientação
sobre a tributação dos juros sobre o capital social das Cooperativas de Crédito, com a
seguinte ementa:
 

"A remuneração anual dos associados de sociedade cooperativa de crédito,
na proporção do capital integralizado por cada associado, e limitada ao valor da 

SELIC, constitui fato jurídico tributário sobre a qual incide o imposto sobre a 
renda, a ser retido na fonte por ocasião de seu pagamento, mediante aplicação da 

tabela progressiva, e a ser considerado redução do apurado na Declaração de 
Ajuste Anual (DAA) da pessoa física beneficiária."

 
A orientação do CECO fundamenta‐se na Solução de Consulta da Receita Federal do
Brasil n° 349 ‐ Cosit, de 17 de dezembro de 2014, a qual esclareceu a forma de incidência
do imposto de renda na fonte quando da remuneração do capital de associado pessoa
física de Cooperativa de Crédito, conforme conclusão da solução de consulta transcrita
abaixo:
 

Conclusão
"Com base no exposto, conclui-se que a remuneração anual dos associados (pessoas
físicas) de sociedade cooperativa de crédito, submetida ao regime jurídico estabelecido
pela Lei nº 5.764, de 1971, na proporção do capital integralizado por cada associado, e
limitada ao valor da taxa Selic, nos termos do art. 7º da Lei Complementar nº 130, de

2009, constitui fato jurídico tributário sobre o qual incide o IRPF, a ser retido na fonte (por
ocasião de seu pagamento), mediante aplicação da tabela progressiva, e a ser

considerado redução do apurado na DAA da pessoa física beneficiária."
 
Igualmente, a Assessoria Jurídica da Unimed RS (Operadora de Planos de Saúde), emitiu
parecer, concluindo pela aplicação da tabela progressiva do IRRF (art. 620, do RIR), por
ocasião da retenção do imposto sobre os juros pagos em observância ao art. 24, §3º, da
Lei nº 5.764/71.
 
 
4. PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO E AUMENTO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
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A prática de creditar juros ao capital é muito importante para as cooperativas,
especialmente nas Operadoras de Planos de Saúde, pois além de viabilizar a redução da
tributação de imposto de renda e contribuição social na pessoa jurídica, representa uma
boa opção de capitalização da cooperativa, como também o cooperado tem o seu capital
remunerado.
 
Nas cooperativas Operadoras de Planos de Saúde, considerando a exigência de
constituição de margem de solvência pela ANS, a prática de creditar juros ao capital é
mais uma forma de aumentar o nível de capitalização das Operadoras de Planos de
Saúde, visando o cumprimento das normas da ANS na formação da margem de solvência,
a qual deve ser atendida na íntegra até o ano de 2022.
 
 
5. CONCLUSÃO E CONSIDERAÇÕES
 
Considerando as definições trazidas pela solução de consulta 349/14 (Cosit) e diante do
posicionamento da área jurídica, em relação as cooperativas operadoras de planos de
saúde e de crédito, a retenção do IR sobre os juros pagos ou creditados ao capital deve
ser feita com base na tabela progressiva, considerando a totalidade dos rendimentos
tributáveis no mês da retenção, sendo que esta retenção será uma antecipação da
declaração de ajuste anual da pessoa física.
 
Em relação as demais cooperativas, entendemos que a retenção possa ser efetuada pela
alíquota de 15%, a fim de assegurar o tratamento igualitário às demais empresas,
conforme o artigo 668 do RIR, entretanto, em face as soluções de consulta que
determinam a retenção pela alíquota de 20%, é recomendável que seja mantida uma
provisão de contingência da diferença.

José Adair Platen Ourives
Sócio Responsável Técnico
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