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ATA REUNIÃO  

– COMISSÃO DE ESTUDOS 
TRIBUTÁRIOS - 

 
 

Principais temas discutidos: 
 

1. Variação Cambial 
i. Fechamos o documento que enviaremos oficialmente o 

CRC-ES para os trâmites aos órgãos legais. Foi enviado 
aos membros da comissão o documento para última 
validação e o retorno e contribuições deverão ocorrer 
até 27/07/2021 

 
2. Cancelamento de Vendas superior à receita (SPED ECF e 

SPED ECD): Solução de Consulta COSIT Nº 150 DE 
07/05/2019 

a. O Auditor da RFB, Juliano Rezende, nos informou que 
a RFB já está ciente desta dificuldade técnica e que em 
breve será informada como proceder com estes casos 
no SPED ECF. 

b. Ficamos de aprofundar o estudo na esfere contábil do 
melhor procedimento neste caso. Os professores José 
Elias e Vagner vão aprofundar o estudo na esfere 
contábil. 

c. Renata vai aprofundar os procedimento e 
embasamentos legais tributários. 

d. Na próxima reunião iremos fazer um documento sobre 
os melhores procedimentos neste caso. 

 
3) Receita de Subvenção do ICMS – Tributação do IRPJ, CSLL, PIS e 
COFINS 

a. LC 160/2017 
 

b. Parecer Normativo CST nº 112, de 1978 
 

c. Solução De Consulta COSIT nº 145, de 15 de dezembro 
de 2020 

 
d. SC 3.000/2021 

 
e. Ficamos de aprofudar a intenção do relator da SC 

3.000/2021 pois em análise inicial entendemos que com 
esta SC o único incentivo fiscal do ES que se encaixa 
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neste conceito seria o INVEST, apesar de que no 
entendimento anterior a esta solução de consulta era de 
que todos os incentivos fiscais referentes ao ICMS 
concedidos pelo estado do ES, que geravam receita de 
subvenção, poderiam ser deduzidos da base de cálculo 
do lucro real. 
 

f. O intuito deste questionamento é aumentar a segurança 
jurídica dos contribuintes do estado do ES 

 
 
Temas para a próxima reunião 
 

Tarefas para a próxima reunião 
 

 O que? Quem? Prazo 

1 Regras contábeis para 
cancelamento de vendas de 
períodos anteriores 

José Elias 
Vagner 

27/07/2021 

2 Variação Cambial: Regra de 
variação de preço e variação 
cambial na exportação – Impacto 
para o IRPJ  e CSLL (ECD e ECF) 
– Validação da documentação 

Todos 27/07/2021 

3 Regras fiscais (SPED ECF) para 
cancelamento de vendas de 
períodos anteriores 

Juliano 27/07/2021 
 

4 Receita de Subvenção – 
Incentivos ligados ao ICMS 
(mapear todos os incentivos do 
ES que geram receita de 
subvenção) 

Paganini 27/07/2021 

5 Receita de Subvenção – 
Incentivos ligados ao ICMS – 
Intenção da SC 3.000/2021 

Juliano 27/07/2021 

 
 
 
 
 
Temas futuros (para 2021) 
 

 
a. Crédito de ICMS entre matriz e filiais: Sumula 166 do STJ 

– tema 1099, COMPETE – A carga tributária final resultará 
em 7% dentro do ES e para fora e, 1%. Glosas de créditos, 
uma vez que devemos levar em consideração a não 
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cumulativadade do ICMS. Vai autorizar um crédito 
presumido? 

 
 

 
 


