
Boletim 18

 PROCESSO DE CONVERGÊNCIA DAS
NORMAS CONTÁBEIS E ASPECTOS

FISCAIS

Quando o Brasil aderiu aos padrões internacionais de normas contábeis, a classe
contábil se deparou com um grande desafio: o de reaprender a contabilidade, e
para isso foi necessário se debruçar sobre o conjunto de pronunciamentos
técnicos, convertidos em normas aprovadas pelo Conselho Federal de
Contabilidade. Depois do período de maior turbulência se teve uma leve sensação
de que o processo de mudanças poderia estar estabilizando, mas logo vimos que
o "International Accounting Standards Board" (IASB) já havia partido em direção a
um amplo processo de revisão das normas internacionais, do que tem resultado
em constantes ajustes, e promete permanecer por um longo período.

O propósito do presente boletim é de apresentar considerações a respeito de
algumas alterações ocorridas desde 2018, com o que se espera ressaltar a
importância dos profissionais da área contábil, incluídos os auditores, manterem
em suas agendas o desenvolvimento permanente de estudos das normas de
contabilidade. Aos auditores, cabe lembrar que além do estudo e
acompanhamento das normas de contabilidade é de fundamental importância o
acompanhamento das mudanças nas normas de auditoria.

Na sequência faremos também algumas considerações a respeito de aspectos
fiscais que se apresentam relevantes no contexto atual. Tanto em relação as
questões relacionadas com as normas, quanto aos aspectos fiscais. A intenção é
de apenas tecer comentários a respeito de determinados pontos,  entre  muitos
outros que poderiam ser contemplados, mas com o objetivo de chamar a atenção
para a importância dos profissionais se manterem conectados com as constantes
mudanças.

Esperamos que a leitura seja agradável.

ASPECTOS CONTÁBEIS:

NBC TG Estrutura Conceitual
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Em 21 de novembro de 2019 foi aprovada nova redação para essa importante
norma, e a vigência da sua nova redação é para a partir de 01 de janeiro de 2020,
portanto, nos próximos dias. A finalidade desta norma é:

(a) auxiliar o desenvolvimento das Normas Internacionais de Contabilidade (IFRS)
para que tenham base em conceitos consistentes;

(b) auxiliar os responsáveis pela elaboração (preparadores) dos relatórios
financeiros a desenvolver políticas contábeis consistentes quando nenhuma norma
se aplica à determinada transação ou outro evento, ou quando a norma permite
uma escolha de política contábil; e

(c) auxiliar todas as partes a entender e interpretar as normas.

Para os que efetivamente gostam de contabilidade e desejam desenvolver maior
capacidade interpretativa, a presente norma é uma leitura ou um estudo
indispensável.

NBC TG 06 (R3) – Operações de Arrendamento Mercantil.

Esta norma, na sua versão (R3), entrou em vigor na data de sua publicação, que
foi em 24 de novembro de 2017, mas a sua aplicação somente para os exercícios
iniciados a partir de 1º de janeiro de 2019.

Estabelece os princípios para o reconhecimento, mensuração, apresentação e
divulgação de arrendamentos, e define que um contrato é, ou contém, um
arrendamento se ele transmite o direito de controlar o uso de ativo identificado por
um período de tempo em troca de contraprestação de valor fixo.

Um aspecto importante a ser observado é que o arrendatário, ao mensurar o seu
passivo de arrendamento, deve aplicar o ajuste a valor presente e apropriar
referido ajuste ao longo do tempo como despesa financeira.

Após a data de início, o passivo de arrendamento pode sofrer alterações, e a
depender das circunstâncias necessita ajustar seu valor contábil, devendo
reconhecer o valor como ajuste ao ativo de direito de uso, ou, a depender da
situação, contra o resultado.

Muito importante observar que a seção da NBC TG 1000 que trata do tema não
sofreu alteração, portanto, não se aplica para as empresas que utilizarem essa
norma como base para os registros contábeis e elaboração das suas
demonstrações contábeis.

NBC TG 48 – Instrumentos Financeiros

Trata do reconhecimento, classificação e critérios de mensuração de ativos e
passivos financeiros, de derivativos, do reconhecimento de perdas e da
contabilização do hedge, destacando-se os parâmetros para a mensuração da
estimativa de perdas de créditos e as análises e comprovações necessárias para a
adoção da contabilização de hedge. Com o objetivo de tangenciar aspectos da
norma, destacamos os seguintes:



Capítulo 5 - item 5.5 – Redução ao valor recuperável:
O destaque é para o critério de mensuração das estimativas de perdas de
créditos, que passou a ser relevante a análise do aumento significativo dos riscos
em relação ao registro inicial dos créditos e o valor deve refletir as perdas de
crédito esperadas, as quais devem ser reconhecidas mesmo antes do vencimento,
e estabelece como parâmetros ou premissa básica que créditos vencidos a mais
de 30 dias devam compor a estimativa de perdas.  

Capítulo 6 - Contabilização de hedge:
Define o que pode ser um item protegido, inclusive valores não reconhecidos
contabilmente, como exemplo um compromisso firme ou uma transação prevista.
Trata da designação de item protegido por parte da administração da entidade e
dos critérios de qualificação da relação de proteção para contabilização de hedge,
listando os critérios para contabilização de hedge.

No caso das cooperativas que operam com derivativos e operações de proteção, o
atendimento dos requisitos para a contabilização de hedge é de fundamental
importância, haja vista que ao não adotar essa prática pode ficar exposta a riscos
de ordem fiscal, especialmente pelo fato dos ganhos das operações de proteção
terem que ser tributados e as variações dos elementos protegidos serem
proporcionalizados entre atos cooperativos e não cooperativos, senão
integralmente como de atos cooperativos.

ITG 22 – Incerteza sobre Tratamento de Tributos sobre o Lucro.

Aprovada em 19 de dezembro de 2018, entrou em vigor em 01 de janeiro de 2019.
Esta Interpretação esclarece como aplicar os requisitos de reconhecimento e
mensuração na NBC TG 32, que trata dos tributos sobre o lucro, especificamente
quando há incerteza sobre os tratamentos de tributos sobre o lucro.

Essa interpretação é exclusiva para o imposto de renda e a contribuição social,
devendo para os demais tributos serem observados os termos da NBC TG 25, que
trata das provisões, passivos contingentes e ativos contingentes.

Há um esclarecimento importante que diz respeito a possibilidade de informações
fiscais serem diferentes das informações contábeis sempre que se estiver diante
de incertezas relevantes a respeito da aceitação de determinadas práticas ou
formas de apuração dos tributos por parte da Receita Federal.

NBC TG 42 – Contabilidade em Economia Hiperinflacionária.

Em 19 de dezembro de 2018 o Conselho Federal de Contabilidade aprovou essa
norma, e definiu que sua aplicação seria para os exercícios iniciados em, ou após,
1º de janeiro de 2018.

Esta Norma deve ser aplicada às demonstrações contábeis, inclusive as
demonstrações contábeis consolidadas, de qualquer entidade cuja moeda
funcional seja a moeda de uma economia hiperinflacionária. O interessante é que
a norma não definiu exatamente no que consiste, afirmando que se trata de uma
questão de julgamento, mas apresentou indicações de características do ambiente



econômico de país com esse tipo de economia, que pode ser conferido no item 3
da referida norma.

A norma definiu também que ao deixar de ser hiperinflacionária a economia do
País, a entidade deve descontinuar a elaboração e apresentação de
demonstrações contábeis de acordo com essa norma.

Para auxiliar na interpretação da presente norma foi editada a ITG 23 – Aplicação
da Abordagem de Atualização Monetária Prevista na NBC TG 42, de 19 de
dezembro de 2018.

Desejamos não termos que aplicar essa norma no Brasil, mas países vizinhos e
da América do Sul já devem estar adotando-a.

NBC TG 47 que dispõe sobre a receita de contrato com cliente.

Para o pleno atendimento às normas internacionais de contabilidade as entidades
tiveram que aplicar essa norma para períodos anuais iniciados em, ou após, 1º de
janeiro de 2018.

O princípio básico desta norma consiste em que a entidade deve reconhecer
receitas em decorrência da transferência de bens ou serviços prometidos a
clientes no valor que reflita a contraprestação à qual a entidade espera ter direito
em troca desses bens ou serviços.

Apesar de já estar em vigor a praticamente dois anos, fizemos uma referência a
essa norma pela sua importância no processo de reconhecimento das receitas, e
no contexto das cooperativas agropecuárias surgem diversas questões relevantes
para os fins de análise, especialmente no que se refere aos contratos de compra e
venda de grãos, sendo, portanto, relevante o estudo e entendimento da mesma.

Materialidade na preparação das Demonstrações Contábeis

Esse tema é um dos que carrega elevado grau de subjetividade, e buscando
ajudar no entendimento a respeito da definição de materialidade o IASB -
International Accounting Standards Board (Conselho de Normas Internacionais de
Contabilidade), em outubro de 2018 emitiu documento de alteração das normas
IAS 1 e IAS 8, que no Brasil correspondem a NBC TG 26 e NBC TG 23,
respectivamente.

Para o IASB, a definição de uma informação material é “se ao omiti-la, distorcê-la
ou obscurece-la pode-se razoavelmente esperar que influencie na decisão dos
usuários primários das demonstrações financeiras para propósitos gerais que
fornece informações financeira sobre uma determinada entidade que reporta”.

Essa providência do IASB demonstra o quanto o tema materialidade é complexo, e
afeta tanto os profissionais que se envolvem com a preparação das
demonstrações quanto aos que as auditam.

ASPECTOS FISCAIS



Decreto nº 9.580/2018

O Art. 967 prevê que a escrituração mantida em observância às disposições legais
faz prova a favor do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por
documentos hábeis, de acordo com a sua natureza, ou assim definidos em
preceitos legais (Decreto-Lei nº 1.598, de 1977, art. 9º, § 1º).

O Art. 968 determina que cabe à autoridade administrativa a prova da
inveracidade dos fatos registrados em observância ao disposto no art. 967
(Decreto-Lei nº 1.598, de 1977, art. 9º, § 2º).

E o Art. 969 estabelece que o disposto no art. 968 não se aplica às hipóteses em
que a lei, por disposição especial, atribua ao contribuinte o ônus da prova de fatos
registrados na sua escrituração (Decreto-Lei nº 1.598, de 1977, art. 9º, § 3º).
Veja a importância da contabilidade no momento de constituir provas a seu favor, e
a título de exemplo citamos o cálculo e o registro do custo dos recursos aplicados,
com a finalidade de tributar o ganho efetivo das aplicações, e não o rendimento.

O Art. 1.048 estabelece que o balanço patrimonial, as demonstrações do resultado
do período de apuração, os extratos, as discriminações de contas ou lançamentos
e demais documentos de contabilidade deverão ser assinados por bacharéis em
ciências contábeis, atuários, peritos-contadores, contadores, guarda-livros ou
técnicos em contabilidade legalmente registrados, com indicação do número dos
registros (Decreto-Lei nº5.844, de 1943, art. 39, caput), e o § 1º do mesmo artigo
determina que os profissionais de que trata o caput, no âmbito de sua atuação e
no que se referir à parte técnica, serão responsabilizados, juntamente com os
contribuintes, por qualquer falsidade dos documentos que assinarem e pelas
irregularidades de escrituração praticadas no sentido de fraudar o imposto sobre a
renda (Decreto-Lei nº 5.844, de 1943, art. 39, § 1º).

O Art. 1.049 define que, verificada a falsidade do balanço ou de qualquer outro
documento de contabilidade, e da escrita dos contribuintes, o profissional que
houver assinado tais documentos será, pelos Delegados e pelos Inspetores da
Secretaria da Receita Federal do Brasil do Ministério da Fazenda,
independentemente de ação criminal que na hipótese couber, declarado sem
idoneidade para assinar quaisquer peças ou documentos contábeis sujeitos à
apreciação dos órgãos da Secretaria da Receita Federal do Brasil do Ministério da
Fazenda (Decreto-Lei nº 5.844, de 1943, art. 39, § 2º).

Portanto, temos motivos para nos preocuparmos com a regularidade da
escrituração, para proteção de cada profissional e também dos administradores.

Solução de consulta nº 65, de 1º de março de 2019, da Cosit

A Receita Federal posicionou-se, através dessa solução de consulta, que os
descontos obtidos em juros e multas de dívidas parceladas pelo Programa
Especial de Regularização Tributária (Pert) são tributáveis pelo Imposto de Renda
de Pessoa Jurídica, CSLL, Cofins e Pis/Pasep.

Na Solução de Consulta 17, de 27 de abril de 2010, a Receita já havia entendido
que a redução obtida com o programa de regularização é  perdão da dívida



tributária, e configura para o devedor perdoado acréscimo patrimonial tributável
pelo IRPJ, CSLL, PIS e COFINS.

É importante ressaltar para o caso das entidades que obtiveram referidos
descontos e que não tenham oferecido a tributação, devem considerar o fato como
uma contingência passiva, devendo os riscos serem avaliados para definir se há
necessidade de reconhecimento de provisão ou somente a divulgação.

Solução de Consulta RFB n° 105/2019

Através dessa solução de consulta a Receita Federal posicionou-se que o
montante dos juros Selic oriundos da restituição de tributos indevidamente
recolhidos por sociedades cooperativas, mesmo quando o indébito se referir a
valores provenientes de tributos sobre receitas derivadas de atos puramente
cooperativos, deverá ser acrescido à base de cálculo do IRPJ, conforme preceitua
o art. 215, § 3º, inciso I, alínea 'd', da Instrução Normativa RFB nº 1700, de 2017.

Outra solução de consulta relacionada com o tema foi a de número 10, de 29 de
janeiro de 2013, através da qual a Receita Federal posicionou-se que os valores
restituídos a título de tributo pago indevidamente serão tributados pelo Imposto
sobre a Renda das Pessoas Jurídicas (IRPJ) se, em períodos anteriores, tiverem
sido computados como despesas dedutíveis do lucro real. Os juros incidentes
sobre o indébito tributário recuperado é receita nova e, sobre ela, incide o IRPJ e a
CSLL

Conclusão:

A profissão contábil pode ser mais ou menos interessante para cada profissional, a
depender de como ele encarar os desafios que surgem no dia a dia, seja em
relação ao entendimento das normas de contabilidade ou da legislação fiscal.

Ao final de mais um ano, desejamos a todos inspiração para os trabalhos de
encerramentos das demonstrações contábeis de 2019, e sucesso com as
atividades ao longo do próximo ano.

Erni Dickel
– Sócio Responsável Técnico -

DICKEL E MAFFI  Auditoria e Consultoria SS
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