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CRÉDITO TRIBUTÁRIO RESULTANTE DE
PREJUÍZOS FISCAIS

Origem, Controle, Contabilização e Tratamento Fiscal

Antes da vigência na NBC TG 32 do CFC, que trata dos tributos sobre o lucro,
falar que poderia ser reconhecida uma receita com base nos prejuízos fiscais
soava no mínimo estranho, mas isso mudou com a criação do conceito de ativo
fiscal diferido pela referida norma. Ativo fiscal diferido é o valor do tributo sobre o
lucro recuperável em período futuro relacionado a:

diferenças temporárias dedutíveis;
compensação futura de prejuízos fiscais não utilizados; e
compensação futura de créditos fiscais não utilizados.

Nos itens 34 e 35, a NBC TG 32 determina que um ativo fiscal diferido deve ser
reconhecido para o registro de prejuízos fiscais não utilizados na medida em que
seja provável que estarão disponíveis lucros tributáveis futuros contra os quais os
prejuízos fiscais possam ser utilizados, mas adverte que a simples presença de
prejuízos fiscais não é suficiente para justificar o registro do ativo fiscal diferido,
devendo haver passivos fiscais diferidos suficientes para a compensação dos
prejuízos fiscais ou perspectivas concretas de lucros tributáveis nos exercícios
seguintes.

Portanto, o crédito tributário surge com a presença de prejuízos fiscais, os quais
se originam nas sociedades cooperativas, exclusivamente, de resultados
contábeis negativos das operações com não cooperados, devidamente ajustados
com as adições e exclusões previstas na legislação fiscal.

A utilização dos créditos tributários resultantes dos prejuízos fiscais normalmente
ocorre mediante a simples compensação com lucro tributável, mas também em
situações especiais como foi o caso da possibilidade criada pelo Governo Federal
para a liquidação de passivos tributários no âmbito dos programas Especial de
Regularização Tributária - PERT e Regularização Tributária Rural – PRR.

A norma contábil não previu essa possibilidade de uso dos prejuízos fiscais e,
portanto, também não contemplou como hipótese de registro do ativo fiscal, mas é
inquestionável o seu registro a medida que os prejuízos fiscais efetivamente são



utilizados para liquidação de passivos tributários. Importante considerar que nesse
caso a baixa do passivo tributário corresponde a sua liquidação e não mera
reversão de obrigação.

Para liquidar os passivos deve ser gerado o ativo fiscal e aqui começa a primeira
grande questão a ser analisada, em contra partida de que conta? A norma contábil
trata do assunto a partir do item 57, sendo a seguir destacadas as regras básicas:

Os tributos correntes e diferidos devem ser reconhecidos como receita ou despesa e
incluídos no resultado do período, exceto quando o tributo provenha de:

transação ou evento que é reconhecido no mesmo período ou em um período
diferente, fora do resultado, em outros resultados abrangentes ou diretamente
no patrimônio líquido (ver itens 61A a 65);

Tributo corrente ou tributo diferido devem ser reconhecidos fora do resultado se o
tributo se referir a itens que são reconhecidos no mesmo período ou em período
diferente, fora do resultado. Portanto, o tributo corrente e o diferido que se
relacionam a itens que são reconhecidos no mesmo ou em período diferente:

em outros resultados abrangentes, devem ser reconhecidos em outros
resultados abrangentes (ver item 62);
diretamente no patrimônio líquido, devem ser reconhecidos diretamente no
patrimônio líquido (ver item 62A).

Ao analisarmos a norma de forma mais abrangente, me parece claro que as
afirmações acima dizem respeito a outros componentes que não especificamente
os prejuízos fiscais, inclusive cita exemplos, de forma que a definição de como
contabilizar demanda uma interpretação, que para tanto vou considerar duas
hipóteses:

Quando o registro ocorre no mesmo período em que se apura o
prejuízo. Nesse caso, o registro é efetuado em razão de se estar diante de
uma perspectiva concreta de lucros futuros para compensar o prejuízo fiscal,
e como ele resulta do excesso de despesas sobre as receitas ou despesas
indedutíveis, definitiva ou temporariamente, me parece tranquilo afirmar que
o ativo fiscal deva ser reconhecido no resultado.
Quando o registro ocorre em período posterior ao que se apura o prejuízo,
que é o caso da utilização para liquidar dívida fiscal. Nesse caso, vou
considerar duas possibilidades, a saber:

1. efetuar o registro diretamente no patrimônio líquido, já que o prejuízo
contábil, do qual se originou o prejuízo fiscal, foi ou permanece registrado no
patrimônio líquido.

2. efetuar o registro no resultado pelo fato do evento que resultou na geração
do ativo fiscal ter ocorrido no exercício.

O registro diretamente no patrimônio líquido me parece que seria mais apropriado
se fosse para corrigir um erro, o que não é o caso, haja vista que ao final do
exercício anterior a possibilidade de utilização do prejuízo fiscal ainda não existia.

A possibilidade concreta de utilização surgiu com o evento novo, no caso a
liquidação de um passivo. Assim, entendo que seja tecnicamente mais adequado



reconhecer a receita decorrente do ativo fiscal no resultado do exercício em que
se viabilizou a sua utilização.

Essa afirmação nos reporta a uma outra questão, que é a classificação da receita
como ato cooperativo ou ato não cooperativo, me parecendo muito fácil definir que
se trata de ato não cooperativo à medida que nenhuma relação com os
cooperados existe.

Na sequência, temos a terceira e última questão importante a analisar, se essa
receita do ato não cooperativo deve ser tributada ou pode ser excluída do
resultado tributável. Em relação a isso acredito que podemos nos valer de um
argumento básico que consiste no fato de que não importa a forma como os
prejuízos fiscais são utilizados, o tratamento fiscal a ser dado ao benefício deve
ser o mesmo, ou seja, não deve ser tributado. A hipótese de utilização analisada
no presente boletim é para liquidar passivo tributário, mas se fosse para
compensar lucro tributável não geraria receita tributada, apenas reduziria/liquidaria
parte do imposto corrente (do exercício).

Outros aspectos relacionados com o assunto prejuízos fiscais podem ser
apresentados, e para resumir faço apenas algumas referências a seguir:

Impossibilidade da pessoa jurídica sucessora por incorporação, fusão ou
cisão compensar prejuízos fiscais da sucedida.
O controle dos valores compensáveis de prejuízos fiscais deve ser feito na
Parte B do e-Lalur, por período de apuração, e à medida que são utilizados
devem ser baixados.
Eventualmente, poderá ocorrer da cooperativa possuir prejuízos fiscais
controlados na parte B do e-Lalur e optar pela tributação com base no lucro
presumido. Nesse caso, os saldos de prejuízos fiscais permanecem válidos,
aguardando retorno à tributação pelo lucro real para se efetuar a
compensação.
Os prejuízos fiscais resultantes das operações fiscalmente classificadas
como não operacionais, como os resultados da alienação de bens e direitos
classificados nos investimentos, imobilizado ou intangível, somente poderão
ser compensados com lucro tributável da mesma natureza, devendo,
inclusive, serem controlados segregadamente na parte B do e-Lalur.

As mesmas regras acima descritas são aplicáveis às bases negativas da
Contribuição Social.

Para finalizar, considerando a margem de interpretação que o tema oferece,
gostaria que os leitores dessem a sua contribuição, se manifestando com
seus posicionamentos a respeito do tema, concordando ou discordando, e
argumentando a favor de uma posição divergente.
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