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Lei n.º 6.404/76
Necessidade de análise periódica da recuperabilidade dos valores registrados no 
imobilizado, intangível e diferido.

CPC 01 – R1 (IAS 36)
Dispõe sobre mecanismos para identificação de ativos que estejam desvalorizados, bem 
como procedimentos para redução do valor destes ativos ao seu valor recuperável.

Um ativo não deve estar registrado por valor superior ao seu valor de recuperação. 
Quando este for o caso, o valor do ativo deve ser reduzido (impairment) ao seu valor de 
recuperação.

Cabe, previamente, a realização de teste de recuperação deste ativo (Exemplo: Caso 
Petrobras).
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• Não cumulatividade do ICMS (crédito vs. Débito);

• Não incidência nas exportações;

• Diferenças entre alíquotas internas e interestaduais;

• Resolução 13 do Senado Federal (diferença entre alíquota na importação vs. Alíquota 
interestadual de 4%);

• Ressarcimento do ICMS-ST em crédito escritural em razão de fatos geradores 
presumidos e não realizados;

• Imunidades (EE e Derivados de petróleo) e isenções (permissão legal para manter o 
crédito);

• EC 87.

Saldo credor de ICMS
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• Crédito – direito vs. Faculdade;

• Situações de difícil ou quase impossível realização – mecanismos existentes são 
ineficientes;

• ICMS NÃO RECUPERÁVEL. INCLUSÃO NO CUSTO. LICITUDE. A regra geral é que 
o ICMS recuperável na escrita fiscal não compõem o custo da mercadoria adquirida. 
No entanto, quando o produto adquirido for para consumo ou se tratar 
de vendas sem a incidência do ICMS, a aquisição da mercadoria com 
ICMS destacado deixará de ser recuperável uma vez que, ou não haverá 
saída de produtos ou esses produtos sairão do estabelecimento sem o 
destaque do imposto. Assim, é lícita a apropriação como custo dos créditos do 
imposto estornados pelo fisco estadual em razão da concessão de crédito presumido 
pelos Estados de origem das matérias primas”…. (CARF – Processo nº 
15563.000136/200968, Acórdão nº 1202000.944, 2ª Câmara/2ª Turma Ordinária, 
Sessão de 06 de março de 2013)

• Teste de recuperabilidade a cada exercício financeiro;

• Demonstrar previsão futura de realização e providências que estão sendo tomadas
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• Decadência?

Art. 23. O direito de crédito, para efeito de compensação com débito do 
imposto, reconhecido ao estabelecimento que tenha recebido as mercadorias 
ou para o qual tenham sido prestados os serviços, está condicionado à 
idoneidade da documentação e, se for o caso, à escrituração nos prazos e 
condições estabelecidos na legislação.

Parágrafo único. O direito de utilizar o crédito extingue-se depois 
de decorridos cinco anos contados da data de emissão do 
documento.

Os créditos escriturados não se perdem, não devendo esse prazo ser 
considerado para fins do teste de recuperabilidade, mas sim a sua realização 
futura.
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• O AVP pode ser um critério utilizado para fins de definição do valor recuperável?

CPC 12: 

“como regra geral, e utilizando-se dos conceitos do Pronunciamento, não se
aplica AVP para saldos credores de ICMS, que estão disponíveis para compensação
imediata. Por outro lado, os saldos de impostos a compensar ou recuperar, 
como todos os ativos, estão sujeitos à aplicação do teste de 
recuperabilidade, nos termos do Pronunciamento Técnico CPC 01”



PwC

Teste de impairment
e o saldo credor de ICMS

9

“TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CRÉDITO DE ICMS NÃO-
APROVEITADO. RECONHECIMENTO DO DIREITO À INCLUSÃO EM CUSTOS. SITUAÇÃO 
PARTICULAR DA EMPRESA EXPORTADORA RECORRIDA. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO ART. 
535 DO CPC. FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO DIVORCIADA DOS ELEMENTOS CONSTANTES 
NOS DISPOSITIVOS APONTADOS VIOLADOS.
(...)
Com efeito, o núcleo da fundamentação do acórdão explicita que a denegação do pedido formulado 
em recurso de apelação pela empresa contribuinte, no caso concreto, resultaria em tributação 
indevida, como se demonstra: A impossibilidade da consideração como custo do ICMS suportado na 
aquisição de mercadorias, para fins de apuração do lucro, pode não afrontar a capacidade 
contributiva quando haja, efetivamente, a utilização de tais créditos no pagamento de ICMS e/ou 
funcione adequadamente a sistemática de ressarcimentos. Porém, em se tratando de empresa 
exportadora imune ao pagamento de ICMS, que se vê acumulando créditos mês a mês 
sem que consiga transferir a terceiros tampouco obter junto ao Estado o ressarcimento 
de tal custo tributário, a norma do regulamento que proíbe que se considere o ICMS 
suportado como custo (art. 289, § 3º, do Dec. 3.000/99) acaba por implicar a 
tributação de lucro inexistente, tanto a título de IRPJ como de CSLL. Esse argumento 
não mereceu impugnação específica.
Recurso especial não-conhecido. (REsp 1011531/SC, Rel. Ministro JOSÉ DELGADO, PRIMEIRA 
TURMA, julgado em 20/05/2008, DJe 23/06/2008)
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“TRIBUTÁRIO. EXCLUSÃO DE CRÉDITOS DE ICMS DA BASE DE CÁLCULO DO IRPJ E DA 
CSLL. IMPOSSIBILIDADE. 1. Hipótese em que a recorrente pretende a exclusão de créditos de 
ICMS da base de cálculo do IRPJ e da CSLL, sob o argumento de que não representam renda 
ou acréscimo patrimonial. 2. O fato gerador da CSLL é o auferimento de lucro, e, nos termos 
do art. 2º da Lei 7.689/88, sua base de cálculo é o valor do resultado do exercício, antes da 
provisão para o imposto de renda. 3. Conforme dispõe o art. 43 do CTN, o fato gerador do 
imposto de renda é a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica de renda, proventos 
de qualquer natureza ou acréscimos patrimoniais. 4. "Não se deve confundir disponibilidade 
econômica com disponibilidade financeira da renda ou dos proventos de qualquer natureza. 
Enquanto esta última se refere à imediata 'utilidade' da renda, a segunda está atrelada ao 
simples acréscimo patrimonial, independentemente da existência de recursos financeiros. Não 
é necessário que a renda se torne efetivamente disponível (disponibilidade financeira) para 
que se considere ocorrido o fato gerador do imposto de renda, limitando-se a lei a exigir a 
verificação do acréscimo patrimonial (disponibilidade econômica)." (REsp 983.134/RS, Rel. 
Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe 17.4.2008). 5. A impossibilidade de 
aproveitamento integral dos créditos de ICMS em virtude de aspectos negociais e 
de óbices à transferência a terceiros não autoriza a dedução da base de cálculo 
do IRPJ e da CSLL. Precedente do STJ (REsp 859.322/PR, Rel. Ministro Mauro 
Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 6.10.2010)” . 6. Agravo Regimental não 

provido. (AgRg no REsp 1266868, Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, 
2013)
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a) Ativo Imobilizado

Tendo em vista as definições trazidas pela legislação pertinente e pelas normas contábeis 
brasileiras, deve ser registrado como ativo imobilizado todos aqueles bens, avaliados e 
reconhecidos pelo custo de aquisição, que serão utilizados por mais de um exercício-
social, destinados à realização e desenvolvimento da atividade da pessoa jurídica, e que 
tenham capacidade de gerar benefícios econômicos futuros em função de seu uso.

Para fins de apropriação de crédito os requisitos impostos pela lei são (Lei Complementar 
n. 87/96, legislações estaduais, e Pronunciamento Técnico CPC 27):

✓ Ser utilizado nas atividades operacionais do contribuinte (produção ou fornecimento 
de bens ou serviços);

✓ Ter vida útil superior a 12 meses (utilização por mais de um exercício financeiro);

✓ A limitação de sua vida útil decorrer apenas de causas físicas, tais como o uso, o 
desgaste natural ou a ação dos elementos da natureza, ou de causas funcionais, como a 
inadequação ou o obsoletismo;

✓ Não integrar o produto final, exceto se de forma residual;

✓ Ser contabilizado como ativo imobilizado.

ATENÇÃO: art. 301 do Regulamento do Imposto de Renda. Limite atual de R$ 1.200,00 
(mil e duzentos reais) – art. 2.º da Lei 12.973/2014
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b) Partes e Peças de Ativo Imobilizado

A legislação mencionada acima também dispõe sobre o crédito de partes e peças de ativo imobilizado 
(sobressalentes), desde que cumpridos os requisitos a seguir (Decisão Normativa CAT - SP n. 
20/2000):

✓ A substituição das partes e peças resulte aumento da vida útil do equipamento prevista no ato da 
aquisição ou do recebimento do respectivo bem por prazo superior a 12 (doze) meses;

✓ Aumento da eficiência ou produtividade;

✓ As partes e peças sejam contabilizadas como ativo imobilizado (?????). 

Diante do exposto, pode-se concluir que serão registrados, para fins do ICMS, como ativo permanente 
os bens que possuírem vida útil superior a 12 meses e forem utilizados no processo produtivo da 
Empresa. Por outro lado, as partes e peças sobressalentes de ativo imobilizado serão igualmente 
registradas como ativo imobilizado desde que comprovado que a substituição das partes resultou em 
um aumento da vida útil do bem que a compõe, por, no mínimo, 12 meses, ou no aumento da produção 
ou eficiência do equipamento. 

Sugestão: Caso não seja possível definir, no momento da 
aquisição da mercadoria, se determinado material 
sobressalente pode ser fiscalmente classificado como ativo 
imobilizado, deve ser realizado um laudo técnico a fim de 
confirmar se aquele material aumenta a vida útil do ativo 
imobilizado do qual é parte integrante por um período superior 
a 12 meses ou aumente a eficiência e produtividade do 
equipamento.  
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Resumo – Ativo Imobilizado 

Requisitos previstos na legislação fiscal para aproveitamento dos créditos como ativo 
imobilizado ou partes e peças:

Ativo 
Imobilizado

Partes e 
Peças

Bem utilizado nas atividades 
operacionais da empresa. Vida 
útil superior a 12 meses.  
Contabilização como ativo 
imobilizado. Não integrar o 
produto final, exceto de forma 
residual.

Aumentar a vida útil do bem 
do qual é parte integrante 
por um período superior a 12 
meses. Aumentar a eficiência 
e produtividade. Ser 
contabilizado como ativo 
imobilizado. 
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E quanto ao tratamento contábil relacionado estorno de créditos de ICMS 
relacionados a bens integrados ao ativo imobilizado por meio da aplicação do 
coeficiente de creditamento?

Créditos estornados, lançados contra resultado ou custo?

LCP 87/96
Art. 20 (...)

§ 5º Para efeito do disposto no caput deste artigo, relativamente aos créditos decorrentes 
de entrada de mercadorias no estabelecimento destinadas ao ativo permanente, deverá 
ser observado: 

(...)

II – em cada período de apuração do imposto, não será admitido o creditamento de que 
trata o inciso I, em relação à proporção das operações de saídas ou prestações isentas ou 
não tributadas sobre o total das operações de saídas ou prestações efetuadas no mesmo 
período;
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Parcela estornada deve ir a resultado (despesa) ou voltar a compor o custo 
do imobilizado?

CPC 27 (item 16)

O custo de um item do ativo imobilizado compreende:

(a) seu preço de aquisição, acrescido de impostos de importação e impostos 
não recuperáveis sobre a compra, depois de deduzidos os descontos 
comerciais e abatimentos;

(b) quaisquer custos diretamente atribuíveis para colocar o ativo no local e condição
necessárias para o mesmo ser capaz de funcionar da forma pretendida pela 
administração;

(c) a estimativa inicial dos custos de desmontagem e remoção do item e de restauração do
local (sítio) no qual este está localizado. Tais custos representam a obrigação em que a
entidade incorre quando o item é adquirido ou como consequência de usá-lo durante
determinado período para finalidades diferentes da produção de estoque durante esse
período.
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CPC 00 (Básico)

• A prática contábil atual entende que o ativo de uma sociedade deve ser compreendido 
como o conjunto de bens, direitos ou recursos a ela pertencentes ou por ela 
controlados que viabilizem a geração de resultados futuros.

• O ativo será tido como um recurso controlado por uma entidade, resultado de eventos 
passados e do qual se espera a geração de futuros benefícios econômicos.  Nesse 
aspecto, as figuras do controle (e não mais de propriedade formal) e dos futuros 
benefícios econômicos esperados, são essenciais para o reconhecimento contábil de 
um ativo

Leasing
o conceito de propriedade e a incidência do ICMS
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CPC 06
Arrendamento mercantil (ou leasing) é um acordo pelo qual o arrendador transmite ao 
arrendatário, em troca de um pagamento ou série de pagamentos, o direito de usar um 
ativo por um período de tempo acordado. 

A classificação do tipo de leasing (financeiro ou operacional) deve ser feita ao início do 
contrato. Devendo ser levada em consideração a essência sobre a forma para a 
correspondente classificação:

a. Possibilidade de transferência da propriedade;

b. Opção de compra do ativo a valor abaixo do valor justo ao término do contrato;

c. Prazo do contrato for próximo à vida econômica do bem

d. Valor presente dos pagamentos a serem desembolsado pelo arrendador sejam 
próximos ao valor justo do bem arrendado;

e. Bens arrendados atendem a demanda específica do arrendador (customizados).

Leasing
o conceito de propriedade e a incidência do ICMS
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Leasing Financeiro

• Características: transferência 
substancial dos riscos e benefícios 
inerentes à propriedade de um ativo. O 
título de propriedade pode ou não vir a 
ser transferido. 

• IAS 17 (CPC 06 – R1): arrendatário 
deve reconhecer um ativo de direito de 
uso e um passivo de arrendamento.

O que leva a uma das seguintes classificações…

Leasing Operacional

• Características: não há transferência 
substancial de todos os riscos e 
benefícios inerentes à propriedade. 
Confunde-se com o aluguel.

• IAS 17 (CPC 06 – R1): arrendatário 
reconhece apenas a despesa  com o 
arrendamento ao longo do contrato e 
divulga o compromisso em nota 
explicativa.

Leasing
o conceito de propriedade e a incidência do ICMS
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• Abandona modelo de classificação binário;

• Afasta o conceito de propriedade;

• Reconhecimento de ativo e passivo independente de classificação do leasing
(aplica-se, portanto, a contabilização prevista até então para o leasing financeiro);

• Despesas de juros e depreciação do bem são reconhecidas de forma segregada 
como já era adotado para operações de leasing financeiro.

A partir de janeiro de 2019, o IFRS 16 padronizará o tratamento contábil no 
caso de bens com vida útil superior a 12 meses e de valores considerados 
relevantes.

Leasing
o conceito de propriedade e a incidência do ICMS
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Por mais que contabilmente não haja no futuro (2019) mais distinção entre o leasing 
financeiro e o operacional, a análise quanto à classificação deve ser documentada 
para fins de desoneração tributária ou correta incidência.

Isso porque, o STF firmou entendimento no sentido de não incidir o ICMS nas 
operações de leasing operacional, quer seja, quando não há previsão de transferência 
da propriedade do bem.

Deveras, não incide o ICMS na operação de arrendamento mercantil 
internacional, salvo na hipótese de antecipação da opção de compra, 
quando configurada a transferência da titularidade do bem. 
Consectariamente, se não houver aquisição de mercadoria, mas mera 
posse decorrente do arrendamento, não se pode cogitar de 
circulação econômica. (RE 540.829)

Mas e o ICMS?
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EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ISS. 
ARRENDAMENTO MERCANTIL. OPERAÇÃO DE LEASING FINANCEIRO. 
ARTIGO 156, III, DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. O arrendamento mercantil 
compreende três modalidades, [i] o leasing operacional, [ii] o leasing financeiro e 
[iii] o chamado lease-back. No primeiro caso há locação, nos outros dois, serviço. A 
lei complementar não define o que é serviço, apenas o declara, para os fins do inciso 
III do artigo 156 da Constituição. Não o inventa, simplesmente descobre o que é 
serviço para os efeitos do inciso III do artigo 156 da Constituição. No 
arrendamento mercantil (leasing financeiro), contrato autônomo que 
não é misto, o núcleo é o financiamento, não uma prestação de dar. E 
financiamento é serviço, sobre o qual o ISS pode incidir, resultando 
irrelevante a existência de uma compra nas hipóteses do leasing 
financeiro e do lease-back. Recurso extraordinário a que se nega provimento. 
(RE 592.905/SC, Relator Ministro Eros Grau)

ISS (Leasing Financeiro)
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Base de cálculo do ICMS nas transferências

• Fato gerador: saída de mercadoria de estabelecimento de contribuinte, ainda que para 
outro estabelecimento do mesmo titular (art. 12, inciso I da LC 87/96);

• Transferência: movimentação de bens entre estabelecimentos da mesma pessoa jurídica, 
sem que haja transmissão de titularidade (motivos logísticos, reposição de estoques, 
substituição de ativo, etc).

1

Estabelecimento 
A - RJ

Estabelecimento 
B - RJ

Estabelecimento 
C - SP

PJ



PwC 30

1

2

3

Base de cálculo do ICMS nas transferências

Determinação da Base de Cálculo

Interestaduais

1- O valor correspondente à entrada mais recente da 
mercadoria (art. 13, § 4.°, inciso I da LC 87/96)

2- O custo da mercadoria produzida, assim entendido 
a soma do custo da matéria-prima, material 
secundário, mão-de-obra e acondicionamento 
(art. 13, § 4.°, inciso II da LC 87/96)

Internas
Regra pode diferir de estado para Estado. 

(LC 87/9 não dispôs a respeito)
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Base de cálculo do ICMS nas transferências

• Base de cálculo do ICMS nas operações de transferência interestadual de bens destinados 
a revenda leva em consideração o valor da entrada mais recente (UEPS) – procedimento 
que diverge da contabilidade (CMV / PEPS).

• O que se compreende na expressão da custo da mercadoria produzida, assim entendido 

a soma do custo da matéria-prima, material secundário, mão-de-obra e acondicionamento

(art. 13, § 4.°, inciso II da LC 87/96)?

• As rubricas mencionadas são taxativas ou exemplificativas? Custo contábil ≠ Custo para fins 

fiscais?

• Entendimento divergente entre Estados e glosa de créditos
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Base de cálculo do ICMS nas transferências

São Paulo (Decisão Normativa CAT n.º 5/2005):

• “4. Para responder ao que foi indagado, consideramos que, embora o artigo 13 , § 4º, 

II, da Lei Complementar nº 87/ 96 associe o custo da mercadoria produzida 

objetivamente identificado no dispositivo como a base de cálculo das transferências 

interestaduais de mercadorias fabricadas pelo próprio contribuinte, entre 

estabelecimentos de sua titularidade ao somatório dos itens "matéria-prima", "material 

secundário", mão-de-obra" e "acondicionamento", quis, inequivocamente, o legislador 

complementar referir-se ao custo da produção industrial, devendo tal associação ser 

interpretada como a mera indicação dos itens que normalmente integram esse custo, 

e não como a sua relação taxativa.”
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Base de cálculo do ICMS nas transferências

Minas Gerais (art. 43, inciso IV do RICMS/MG)

(...)

considerado o disposto no inciso II, § 4º, art. 13 da Lei Complementar nº 87/96, o Estado 

de Minas Gerais dispôs sobre a matéria na subalínea b.2, inciso IV c/c §§ 2º e 3º, todos do 

art. 43, Parte Geral do RICMS/2002. Determinou que na transferência interestadual seja 

tomado por base de cálculo o custo da mercadoria produzida, assim entendida a soma do 

custo da matéria-prima consumida na produção; do material secundário (materiais e 

insumos, inclusive energia elétrica) consumidos direta ou indiretamente na produção; 

da mão de obra, própria ou de terceiros, utilizada direta ou indiretamente na produção, 

bem como dos respectivos encargos sociais ou previdenciários; dos custos tecnológicos, 

tais como custos de locação, manutenção, reparo e prevenção; dos encargos de 

depreciação dos bens, representados pelas máquinas, equipamentos, ferramentas, 

instalações e similares, utilizados direta e indiretamente na produção; dos impostos 

porventura incidentes sobre a propriedade desses bens e dos seguros a eles relativos; dos 

custos diretos e indiretos, necessários ao acondicionamento dos produtos. (Resposta a 

consulta de contribuinte nº 028/2007, SEFAZ – MG)
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Base de cálculo do ICMS nas transferências

Rio de Janeiro, Distrito Federal, Bahia:

• Leitura restritiva.

• Problemas: Glosas de créditos em operações de transferência interestaduais em razão de 

divergência de interpretação.

EMENTA: ICMS. CRÉDITO INDEVIDO. CRÉDITO SUPERIOR AO 

LEGALMENTE PREVISTO.TRANSFERÊNCIA INTERESTADUAL. BASE DE 

CÁLCULO. LEI COMPLEMENTAR. A base de cálculo nas transferências 

interestaduais é fixada nos termos da lei complementar federal, sendo considerado 

parcialmente indevido o crédito baseado em imposto apurado segundo critérios 

diferentes, onde avulta o favorecimento do Estado de origem em prejuízo da unidade 

federativa de destino. Recurso da Fazenda Pública Estadual a que se dá provimento, para 

restabelecer a exigência consubstanciada no Auto de Infração. (Acórdão n. 5.260, Pleno, 

Conselho de Contribuintes do Estado do Rio de Janeiro, Redator designado: Conselheiro 

Antônio de Pádua Pessoa de Mello)
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Base de cálculo do ICMS nas transferências

• julgamento do RESP nº 1.109.298/RS, interpretação da norma deve ser restritiva.

• Qualquer rubrica não prevista na legislação deve ser desconsiderada na composição do custo da 

mercadoria quando da determinação da base de cálculo do ICMS decorrente de transferências entre 

estabelecimentos do mesmo titular.

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. ICMS. BASE DE CÁLCULO.

ESTABELECIMENTOS. MESMO TITULAR. TRANSFERÊNCIA ENTRE FÁBRICA

E CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO. ARTIGO 13, § 4.º, DA LC 87/96

(...)

5. A questão jurídica em debate, portanto, refere-se à base de cálculo do ICMS na saída de 

mercadoria para estabelecimento localizado em outro Estado do mesmo titular - artigo 13, § 4º, 

da LC 87/96. 6. Na espécie, por diversas razões a base de cálculo do ICMS deve ser o custo da 

mercadoria produzida nos termos do artigo 13, § 4º, II, da LC 87/96 (e não a  entrada mais 

recente). 7. Em primeiro, a interpretação da norma deve ser restritiva, pois o citado 

parágrafo estabelece bases de cálculos específicas. Em segundo, os incisos estão  

conectados às atividades do sujeito passivo, devendo ser utilizado o inciso II para 

estabelecimento industrial. Em terceiro, a norma visa evitar o conflito federativo pela 

arrecadação do tributo, o que impede a interpretação que possibilita o sujeito passivo direcionar 

o valor do tributo ao Estado que melhor lhe convier. (REsp n. 1.109.298, Segunda Turma, STJ, 

relator: Ministro Castro Meira) 
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O IFRS 15 surge para padronizar os procedimentos de reconhecimento de receitas entre 
atividades de diferentes segmentos.

O reconhecimentos de receitas passa a exigir uma análise das obrigações de 
performance contidas em contratos, como mecanismo para valoração das receitas ao 
longo da vida de um contrato.

Além da obrigação de performance, cabe uma análise quanto a transferência do 
controle para fins de determinação do momento específico de reconhecimento da 
receita, a transferência do controle deve levar em consideração se o cliente controla o 
ativo durante o momento de fabricação e se há uso alternativo deste ativo, 
quer seja, a possibilidade de comercialização a outro cliente.

No que tange contratos cuja remuneração seja variável, devem ser reconhecidos valores 
cuja probabilidade de reversão seja remota. Fatores como a incerteza decorrente de prazo 
do contrato, de experiência profissional, existência de fatores não controláveis, ampla 
gama de variáveis, devem ser considerados nesta análise, cabendo a adoção de 
posicionamento mais conservador.
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5 passos para reconhecimento de receita.

1 – Identificar um contrato

Contrato somente poderá ser reconhecido quando for provável a recepção de valores por 
parte da entidade que tenha direito em recebe-los.

2 – Obrigações de desempenho

Trata-se de promessas de transferir bens e serviços para um cliente. Deve ser 
individualizada por obrigação constante em contrato!

3 – Estimar preço da transação

Levar em consideração quando do reconhecimento de receitas:

Probabilidade ponderada / melhor estimativa, ajuste do valor do dinheiro no tempo, 
efeitos de constraprestações variáveis (ex.: descontos condicionados, royalties...), 
impacto relacionado ao pagamento de clientes (ex.: programas de fidelização).
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4 – Alocar o preço da transação

O preço da transação deve ser reconhecido conforme os preços de venda individuais em 
um contrato.

5 – Reconhecimento da receita

Avaliar se a obrigação de desempenho foi cumprida. Reconhecimento da receita com base 
no padrão de transferência do controle, sempre levando em consideração a probabilidade 
de recebimento dos proventos.

Em não sendo possível reconhecer receitas no momento de corte, deve-se considerar 
momento específico considerando a fórmula prevista na lâmina a seguir:
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Cada vez mais, autoridades fiscais realizam procedimentos de cruzamento de informações 
contábeis a fim de identificar contingências relacionadas a tributos indiretos, 
especificamente ICMS e ISS.

O ICMS é imposto cujo fato gerador se dá pela circulação física e jurídica dos bens, mas o 
ISSQN é imposto devido por competência do fato gerador.

Portanto, o descasamento entre informações contábeis e a emissão de 
faturas de serviços é ponto de atenção na produção de provas que 
demonstrem o correto pagamento dos tributos sobre serviços.
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Impactos potenciais para:

a. Entidades que reconheçam receita PoC;

b. Entidades prestadoras de serviço (Telecom / Contribuintes do ISSQN);

c. Contratos em que haja previsão de fornecimento de mercadorias com prestação de 
serviços, ou condições diferenciadas de pagamento / fornecimento.

d. Vendas fracionadas

e. Alocação de margem serviço/bens

É possível que com estas alterações haja maior discrepância entre 
informações constantes em obrigações acessórias (ICMS e ISSQN) e a 
contabilidade.
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