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Edição 11 

SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS SOB A ÓTICA DA 

AUDITORIA 

 

 

Nosso objetivo é contribuir com as análises necessárias para a definição dos 

procedimentos de ordem fiscal e contábil, inclusive em relação àquelas empresas que 

procederem o recálculo para períodos passados (retroativos). 

 

As subvenções governamentais a que nos referimos dizem respeito aos incentivos e aos 

benefícios de ICMS, que, de acordo com o art. 10 da Lei Complementar nº 160/2017, que 

alterou a Lei nº 12.973/2017, foram enquadrados como subvenções governamentais 

para investimentos e, como consequência dessa alteração, passaram a fazer parte das 

hipóteses de exclusão nas bases de cálculo do imposto de renda, da contribuição social, 

do PIS e da COFINS. 

 

1. Enquadramento como Subvenção Governamental - SG 

 

O art. 30 da Lei nº 12.973/2014, alterada pela Lei Complementar nº 160/2017, no seu 

parágrafo 4º, classificou como subvenções para investimentos os incentivos e os 

benefícios fiscais concedidos pelo Distrito Federal e os estados, o que nos permite 

entender, na condição de auditores externos, que, sem qualquer limitação ou restrição, 

contudo, é prudente classificar os incentivos e os benefícios fiscais em duas categorias, 

a primeira dos que são enquadrados como SG de forma segura, e a segunda dos que 

podem ser questionados por uma eventual fiscalização da Receita Federal do Brasil. 

 

Na primeira categoria, estão os créditos presumidos, que já são contabilizados e 

representam acréscimo patrimonial; na segunda categoria, se enquadram todos os que 

não representam acréscimo patrimonial, tais como reduções de bases de cálculo, 
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alíquota zero, etc., os quais constituem benefícios que devem alcançar diretamente os 

consumidores. 

 

A afirmação que fazemos, que não representa acréscimo patrimonial para a empresa, é 

justificada, também, pelo fato de a receita de subvenção ser criada meramente para 

anular os valores decorrentes do registro de ICMS que não é devido, mas como se devido 

fosse, portanto, sem qualquer efeito no resultado. Não havendo efeito positivo no 

resultado, também não há acréscimo patrimonial, mas meramente registros contábeis 

que se anulam entre si. 

 

2. Ato cooperativo ou ato não cooperativo 

 

Em se tratando de cooperativa, é necessário que as receitas de subvenções 

governamentais sejam classificadas como ato cooperativo ou ato não cooperativo. Nesse 

sentido, entendemos que é correto vincular com a operação: se a operação que gera o 

benefício é ato cooperativo, a subvenção também será ato cooperativo; mas se a 

operação for ato não cooperativo, então a subvenção será ato não cooperativo. 

 

3. Cálculos retroativos 

 

Considerando a possibilidade de realização de cálculos retroativos, é pertinente analisar 

a necessidade de se efetuar os referidos cálculos também em relação aos atos 

cooperativos, tendo em vista que os benefícios fiscais de redução das bases de cálculo 

do imposto de renda, da contribuição social, do PIS e da COFINS buscados referem-se, 

exclusivamente, aos atos não cooperativos. Nesse aspecto, não vemos sentido ou 

necessidade de se efetuar cálculos e retificar valores sem efeito fiscal, com base no que 

entendemos ser razoável considerar a possibilidade de se efetuar os cálculos 

unicamente em relação ao ato não cooperativo. 

 

3.1. Aspectos fiscais 

 

A respeito dos aspectos fiscais, destacamos as informações que devem ser retificadas 

perante a Receita Federal do Brasil. Nesse sentido, entendemos que abrange as ECFs e 

as DCTFs. Para os casos em que os efeitos forem limitados ao aumento dos prejuízos 

fiscais e bases de cálculo negativas da contribuição social, não haverá a necessidade de 

retificação das DCTFs. Se forem apurados efeitos nas bases de cálculo do PIS e da 

COFINS, também deverão ser retificadas as EFD-Contribuições. 

 

Na retificação da ECF, não é necessário recalcular as bases mensais, apenas o ajuste 

anual, sem necessidade de alterar os valores da estimativa mensal, haja vista que o ajuste 

anual já produzirá os efeitos desejados, o que simplifica os procedimentos. 

 

3.2. Aspectos Contábeis 
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No que se refere aos registros contábeis, entendemos que devem ser efetuados com base 

nos parâmetros descritos a seguir: 

 

Valor do crédito tributário: 

 

Nos casos em que o crédito tributário for representado por diminuição do imposto de 

renda e da contribuição social, o registro deverá ser efetuado, via de regra, no ativo, na 

conta Impostos Pagos Indevidamente, em contrapartida da conta denominada Ajustes 

de Períodos Anteriores, diretamente no patrimônio líquido. Essa orientação se 

fundamenta no fato de que, ao final de 2019 ou dos períodos ainda mais antigos, os 

cálculos e os registros poderiam ter sido efetuados, uma vez que a legislação que faculta 

os cálculos e informações que se tem hoje, já se encontravam disponíveis à época. 

Portanto, cabe reportar-se a NBC TG 23 do Conselho Federal de Contabilidade. 

 

Nos casos em que o crédito tributário for representado por aumentos nos prejuízos 

fiscais e saldos negativos de contribuição social, o registro deverá ser efetuado em 

conformidade com a NBC TG 32 (R4), que trata dos impostos diferidos. Nesse caso, é 

importante observar os termos da referida norma, especialmente no que diz respeito 

aos requisitos para se efetuar tais registros. 

 

Em qualquer um dos casos, é pertinente considerar as duas categorias de benefícios que 

tratamos no início do presente boletim. Se forem os créditos presumidos de ICMS, sobre 

os quais não recaem incertezas, não haverá necessidade de estimar perdas; mas se for 

na categoria de benefícios sobre os quais recaem incertezas, o nosso entendimento é de 

que deve ser reconhecida estimativa de perdas, de forma que os registros não surtirão 

efeitos no patrimônio líquido, mas servirão para evidenciar uma situação que 

contabilmente demanda acompanhamento.    

 

Formação da Reserva: 

 

No caso das cooperativas, considerando que o benefício fiscal se refere exclusivamente 

ao ato não cooperativo, e sabendo que os resultados do ato não cooperativo foram 

integralmente destinados ao FATES/RATES, a constituição da reserva deve ser 

reconhecida em contra partida desse fundo/reserva. Excepcionalmente, se não houver 

saldo suficiente na conta FATES/RATES, entendemos que, nos exercícios futuros, 

deverão ser complementados os valores, mas não deve constituir fator impeditivo para 

a busca do benefício fiscal retroativo. 

 

Opcionalmente, acreditamos que pode ser uma boa alternativa efetuar os registros de 

constituição da Reserva de Lucros contra uma conta redutora do FATES/RATES, 

evidenciando contabilmente o compromisso de destinação dos valores de acordo com 

os requisitos da lei. 

 

Outra possibilidade é o ingresso com ação judicial para não constituir a reserva, o que 

pode ser interessante em diversas situações. 
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4. Cálculos períodos atual e futuros 

 

Apesar dos efeitos fiscais de redução das bases de cálculo do imposto de renda e da 

contribuição social incidirem apenas em relação ao ato não cooperativo, entendemos 

que as subvenções governamentais devem ser mensuradas e reconhecidas em relação 

aos atos cooperativos e não cooperativos, a fim de atender ao que determina a NBC TG 

07 (R2), que trata das Subvenções e Assistência Governamentais.  

 

No que se refere aos cálculos retroativos, nosso entendimento é de que podem ser 

efetuados somente sobre o ato não cooperativo; isso porque, em relação aos atos 

cooperativos, não se terá qualquer efeito contábil, uma vez que os valores que forem 

classificados como subvenções governamentais não terão destinação diversa da que foi 

dada; e no caso dos benefícios de ICMS que não foram contabilizados, como reduções de 

base de cálculo, alíquota zero, etc., estes se anularão. 

 

A grande questão que surge diz respeito ao tratamento contábil e fiscal dos valores. Para 

essa análise, novamente, vamos tratar separadamente os que classificamos acima como 

incertos.  

 

Créditos presumidos: 

 

Os valores calculados sobre as compras de matérias-primas, contabilizados, 

normalmente, como redução do custo das referidas matérias-primas, e os valores 

calculados sobre as vendas de produtos acabados, contabilizados, normalmente, como 

redução do ICMS incidente sobre as vendas, também podem ser reconhecidos como 

receitas/ingressos de subvenções governamentais, em conta específica no grupo de 

Outras Receitas/Ingressos Operacionais, com segregação entre ato cooperativo e ato 

não cooperativo, de acordo com a vinculação que tiver com as operações de compras e 

de vendas. 

 

Demais benefícios fiscais: 

 

Os valores apurados por conta de outros benefícios fiscais, tais como reduções de bases 

de cálculo e alíquota zero, deverão ser contabilizados como ICMS dedução da receita, 

como se fossem devidos, em contra partida de ICMS a Recolher no passivo, e liquidados 

mediante registro a crédito da conta Receitas/Ingressos de Subvenções. 

 

No que tange o tratamento fiscal, surge a seguinte questão: apurar os valores devidos de 

imposto de renda e contribuição social mediante a exclusão do valor total das receitas 

de subvenções alocadas ao ato não cooperativo, ou somente os valores que 

corresponderem aos créditos presumidos, sobre os quais não recaem incertezas?  
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Uma alternativa que nos parece adequada é protocolar a ECF original somente com os 

benefícios sobre os quais não recaem incertezas, tudo de acordo com os recolhimentos 

das estimativas mensais calculadas somente com esses benefícios e, posteriormente, 

proceder a retificação da ECF com a finalidade de promover a exclusão dos valores 

correspondentes às subvenções calculados sobre os demais benefícios fiscais.  

 

A outra possibilidade é elaborar os cálculos mediante exclusão do valor total das 

subvenções e recolher o imposto de renda e a contribuição social pelo menor valor. 

Porém, nesse caso, é necessário reconhecer uma provisão de contingência fiscal passiva, 

haja vista a incerteza que recai sobre o valor correspondente aos demais benefícios 

fiscais. 

 

Formação da Reserva: 

 

No caso das cooperativas, surge o questionamento se a condição de constituir a reserva 

deve ser aplicada também em relação aos valores alocados ao ato cooperativo. Nesse 

caso, entendemos que não tem sentido constituir a reserva com valores sobre os quais 

não se usufrui de benefícios fiscais, haja vista que os resultados (sobras) não são sujeitos 

à tributação por força de outro dispositivo legal, no caso a Lei nº 5.764/1971, que rege 

o sistema cooperativo. 

 

 

5. Divulgações em Notas Explicativas 

 

As informações a serem divulgadas em notas explicativas devem estar em conformidade 

com os requisitos da NBC TG 07 (R2) do Conselho Federal de Contabilidade, com 

destaque para: 
 

a) A política contábil adotada para as subvenções governamentais, incluindo os 

métodos de apresentação adotados nas demonstrações contábeis; 

b) a natureza e a extensão das subvenções governamentais ou assistências 

governamentais reconhecidas nas demonstrações contábeis e uma indicação de 

outras formas de assistência governamental de que a entidade tenha 

diretamente se beneficiado;  

c) condições a serem regularmente satisfeitas e outras contingências ligadas à 

assistência governamental que tenha sido reconhecida. 

 

6. Conclusão 

 

Como se pode ver, diversos aspectos devem ser considerados para a avaliação dos riscos 

de distorção nas informações contábeis, tema que é de responsabilidade do auditor 

externo, a fim de planejar procedimentos adicionais de auditoria e, ao final dos 

trabalhos, avaliar sobre os possíveis impactos em seu relatório de opinião. 

 

A visão da Dickel e Maffi, como firma de auditoria, é a de que os cálculos retroativos 

podem ser efetuados, e os cálculos para o período corrente e futuros devem ser 

http://www.dickelemaffi.com.br/


 

Rua Dr. Mário Totta, 714 – Sala 301 – Bairro Tristeza – Porto Alegre/RS - 91920-130 
Fones: (51) 3269-3299 - 99714-9496 - contato@dickelemaffi.com.br 

facebook.com/dickelemaffi - www.dickelemaffi.com.br 

providenciados; no entanto é necessário que se tenha cautela no reconhecimento dos 

benefícios nos resultados, e se evite fazer compensações com créditos incertos, sendo 

prudente apenas solicitar o ressarcimento e aguardar os despachos da Receita Federal 

do Brasil. 

 

Desejamos que, ao apreciarem o presente boletim, sintam-se à vontade para enviar 

considerações, tanto questionamentos, quanto críticas, no sentido de contribuir com o 

entendimento a respeito do tema. 

 

 
Erni Dickel   

Sócio Responsável Técnico 
 

DICKEL E MAFFI – Auditoria e Consultoria SS 
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