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É possível reconciliar a 

contabilidade no padrão IFRS 

com o Sistema Tributário 

Brasileiro?



Não!



Portanto, a neutralização de 
alguns efeitos decorrentes da 
adoção do IFRS não era uma 

opção legislativa. Era uma 
imposição do Sistema Tributário.



Há duas divergências 

fundamentais entre a 

contabilidade segundo o padrão 

IFRS e a tributação no Brasil.



Portanto, a neutralização de 
alguns efeitos decorrentes da 
adoção do IFRS não era uma 

opção legislativa. Era uma 
imposição do Sistema Tributário.



Portanto, a neutralização de 
alguns efeitos decorrentes da 
adoção do IFRS não era uma 

opção legislativa. Era uma 
imposição do Sistema Tributário.



Divergências Fundamentais entre IFRS e 

Tributação

▪ A contabilidade segundo o padrão IFRS busca capturar fatos econômicos de

forma prospectiva, tentando captar a capacidade da entidade de gerar

fluxos de caixa no futuro, por vezes baseando-se em previsões e

estimativas.

▪ Por outro lado, o Direito Tributário tem como pilar fundamental a imposição

sobre manifestações de capacidade contributiva já realizadas.
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Divergências Fundamentais entre IFRS e 

Tributação

▪ A contabilidade segundo o padrão IFRS busca capturar fatos econômicos de

forma prospectiva, tentando captar a capacidade da entidade de gerar

fluxos de caixa no futuro, por vezes baseando-se em previsões e

estimativas.

▪ Por outro lado, o Direito Tributário tem como pilar fundamental a imposição

sobre manifestações de capacidade contributiva já realizadas.

▪ Por fim, um dos grandes vilões do IFRS da perspectiva da aplicação da

legislação tributária: o poder de julgamento do contador.
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Núcleo de certeza

Zona de penumbra

Á
rea d

e
 Exclu

são
Julgamento Contábil



Questão 1:

Qual a competência das autoridades 
fiscais para questionarem decisões 

contábeis, especialmente na zona de 
penumbra? 



Questão 2:

A Lei nº 12.973/2014 trouxe uma 
regra geral de neutralidade das 

alterações contábeis? 



As Cinco “Situações” da Lei nº 12.973/14

▪ Situação 1: Estabelece a neutralidade tributária das mudanças decorrentes

da adoção do IFRS.

▪ Avaliação a Valor Justo

▪ Ajuste a Valor Presente

▪ Depreciação

▪ Situação 2: Modifica o regime tributário com inspiração (ou seja, não é uma

incorporação plena) no novo padrão contábil.

▪ Combinação de Negócios

▪ Pagamento Baseado em Ações
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As Cinco “Situações” da Lei nº 12.973/14

▪ Situação 3: Exigência de dois balanços (divergência lei x IN).

▪ Moeda Funcional

▪ Situação 4: Omissões. Relação da Lei nº 12.973 com os CPCs anteriores.

▪ Ativos não Circulantes Mantidos para Venda

▪ Ativos e Passivos Financeiros

▪ Depreciação Acelerada de Ativos Imobilizados

▪ Conceitos de Depreciação e Amortização para PIS e COFINS

▪ Situação 5: Prevê a neutralidade de futuras alterações contábeis

estabelecidas pelos órgãos reguladores.
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Neutralidade Tributária e Alterações Futuras

Lei nº 12.973/2014

Art. 58. A modificação ou a adoção de métodos e critérios contábeis, por

meio de atos administrativos emitidos com base em competência atribuída em

lei comercial, que sejam posteriores à publicação desta Lei, não terá

implicação na apuração dos tributos federais até que lei tributária regule

a matéria.

Parágrafo único. Para fins do disposto no caput, compete à Secretaria da

Receita Federal do Brasil, no âmbito de suas atribuições, identificar os atos

administrativos e dispor sobre os procedimentos para anular os efeitos

desses atos sobre a apuração dos tributos federais.
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Neutralidade Tributária e Alterações Futuras

▪ Novos CPCs ou pronunciamentos que alterem CPCs existentes não têm

efeito para fins fiscais federais, até que lei regule a matéria.

▪ Tributos estaduais e municipais estão no limbo do IFRS.

▪ A RFB tem a competência para: identificar o ato e disciplinar a anulação.
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O parágrafo único do artigo 58 é 

herói ou vilão? 



Neutralidade Tributária e Alterações Futuras

▪ A competência da RFB não é para decidir se a modificação no padrão

contábil será ou não neutra para fins fiscais. A competência da Receita é

para disciplinar a forma de neutralização.

▪ O caput do artigo 58 é assertivo: nenhuma alteração da contabilidade

deve ter efeitos na apuração dos tributos federais. Caso a RFB não

neutralize mudança contábil que tenha impacto ainda assim o contribuinte

deve ter direito à neutralidade.

▪ O desafio nos casos de alterações de regras já existentes: O caso dos CPCs

30 e 47.

▪ Tendo como premissa que impactos não captados na regulamentação da

RFB devem também ser neutros, o parágrafo único é mais herói que vilão.
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Duas visões sobre 

“essência sobre a forma”

▪ “Essência sobre a forma” sob a 
perspectiva contábil deve ser analisada 
considerando as finalidades da 
contabilidade segundo o padrão IFRS.

▪ Não existe um princípio geral de  de 
prevalência da essência econômica sobre a 
forma jurídica no Direito Tributário, o que há 
é a possibilidade de 
desconsideração/requalificação de atos 
artificiais praticados com vistas a evitar, 
reduzir ou postergar o dever tributário.
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Obrigado pela atenção.
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