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A Covid-19 e os 			
potenciais impactos nas
demonstrações financeiras
O primeiro caso de Covid-19 foi confirmado em fevereiro de 2020 e
gerou a necessidade de adoção de diversas medidas de enfrentamento
que vem impactando até os dias de hoje a atividade econômica no país
e no mundo, bem como as operações das empresas.

A

adoção de medidas restritivas trouxe
fortes impactos na demanda e na cadeia
de suprimentos, o que vem obrigando as empresas a alterarem os processos produtivos,
a logística, adotar o tele trabalho, e aprimorar
a gestão do fluxo de caixa.
Tais alterações, devido à urgência e necessidade, podem ter fragilizado o sistema de
controle interno, sendo importante reavaliá-lo, uma vez que novos riscos podem ter surgido e precisam ser mitigados.
Abaixo demonstramos os cinco elementos
que compõem um controle interno eficaz, o
qual deve ser desenhado para possibilitar a
elaboração de demonstrações financeiras
livres de erros materiais:
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Neste momento, em que o encerramento
do exercício fiscal se aproxima, é preciso
que os contadores estejam atentos aos
impactos da Covid-19 sobre as operações
das empresas, pois cabe a este profissional, identificar, mensurar, e definir o tratamento contábil e as principais divulgações,

Análise dos
impacto da
COVID-19 nas
operações da
Empresa

Análise dos
riscos e
incertezas

Análise dos impactos
das decisões tomadas
pela Empresa (Liquidez,
Recursos Humanos,
cadeia de produção,
Logística, cadeia de
fornecedores) nas
contas contábeis

Análise do
tratamento
contábil
(reconhecimento,
mensuração,
evidenciação)

Neste cenário descrevemos abaixo alguns
temas contábeis que merecem atenção especial da administração e dos contadores:

Continuidade Operacional
A continuidade operacional da Empresa deve
ser reavaliada levando-se em consideração
os riscos, incertezas e impactos gerados
pela Covid-19. A Empresa não deve ser considerada operacional caso a administração
tenha a intenção de liquidar ou não tenha alternativas realistas para evitar o encerramento de suas atividades.
O CPC 26 – Apresentação e divulgações
das demonstrações financeiras traz a obrigatoriedade de divulgação das incertezas
significativas que possam influenciar a continuidade da Empresa. Nos casos em que a
administração não pressupõe a continuidade
da entidade, as seguintes principais informações devem ser divulgadas: a) as razões para
esta conclusão; b) que as demonstrações
contábeis não foram elaboradas no pressuposto da continuidade operacional; e c) as
bases com as quais as demonstrações contábeis foram elaboradas.

Estoques
Os estoques podem sofrer impactos significativos em decorrência de diversos fatores
de mercado, o que requer análise quanto a
necessidade de ajustes em decorrência de
redução do valor líquido de realização, quer
seja por obsolescência, baixa movimentação
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com base nas normas contábeis emitidas
pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis e/ou normativos e orientação da CVM
- Comissão de Valores Mobiliários, conforme o caso.

Registro
contábil

Divulgação nas
demonstrações
financeiras

ou outros fatores.
Adicionalmente a administração deverá
avaliar se há ou ocorreram gastos fixos de
produção, que em decorrência da ociosidade
gerada por uma possível redução ou parada
de produção, devem ser mensurados e registrados diretamente como despesa/custo
operacional.

Avaliação de perdas
Com a atual conjuntura econômica, é necessário revisar a política de crédito da Empresa, a
fim de refletir, adicionalmente, os impactos da
Covid-19, e o cálculo de estimativa de perdas
com clientes atentando-se, de acordo com o
CPC-48 – Instrumentos financeiros, se a avaliação deve ser realizada para os próximos 12
meses ou para a vida útil do ativo financeiro.
A avaliação de perdas também deverá ser
efetuada para os demais ativos financeiros,
cuja realização também pode ter sido impactada pela Covid-19.

Ativo imobilizado
O ativo imobilizado pode ter sofrido grande
impacto em decorrência da pandemia, sendo
importante que para cumprimento do CPC 1
(R1) – Redução ao valor recuperável de ativos, a Empresa efetue a análise dos fatores
internos e externos, e conclua se há indicativos de impairment. Se houver indicativos
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nesse sentido, deve-se efetuar o teste de recuperabilidade e concluir quanto a necessidade de ajustes.
Cabe ressaltar que em análises futuras, se
não houver mais indicativos de impairment, a
provisão registrada poderá ser revertida.
Outros temas importantes a serem analisados em relação ao ativo imobilizado são:
Revisão dos critérios utilizados para determinar a vida útil econômica estimada
e, consequentemente, para o cálculo dos
encargos com depreciação.
Análise de imobilizado em andamento,
avaliando se os projetos em andamento
serão concluídos no futuro, ou se foram/
serão descontinuados, e, portanto, passíveis de baixa ou provisão.
Mesmo com casos de paralização da produção, a depreciação do ativo imobilizado
deve ser registrada, e o cálculo de ociosidade deve ser estimado e registrado como
despesa operacional.

Impairment de ativos intangíveis
e do ágio gerado decorrente de
expectativa de rentabilidade futura
- goodwill
A avaliação dos ativos intangíveis de vida útil
indefinida e do ágio pago por expectativa de
rentabilidade futura (goodwill) em combinação de negócios deve ser realizada, no mínimo anualmente, sempre no mesmo período
e prioritariamente quando do encerramento
das demonstrações anuais, através da aplicação de teste de impairment.
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Este tema requer uma atenção especial
da administração pois os impactos da Covid-19 foram sentidos de forma negativa
em vários segmentos, fazendo-se necessária a revisão das premissas, taxas de
desconto e a projeção de novos cenários
para cada unidade geradora de caixa, utilizadas para a conclusão quanto à recuperabilidade do ativo analisado.

Ativo diferido tributário
Algumas Empresas possuem ativos diferidos referentes à estimativa de compensação de prejuízos ou créditos sobre o lucro recuperável em períodos futuros, bem
como decorrentes de ajustes oriundos de
diferenças temporárias. Em decorrência
da Covid-19, alguns segmentos sofreram
forte impacto negativo e espera-se uma
recuperação relativamente mais lenta, sendo necessária a revisão das projeções que
suportam a recuperabilidade dos valores
registrados.

Como a
Baker Tilly
pode
auxiliar?
Possuímos uma
equipe de especialistas
que podem auxiliar
sua empresa nos
desafios impostos
pela Covid-19, com
relação aos impactos
nas demonstrações
financeiras.

Empréstimos, financiamentos e
cláusulas restritivas (covenants)
Diversas Empresas possuem empréstimos
e financiamentos de curto e longo prazo firmados em moeda local e estrangeira, que
podem possuir cláusulas restritivas e cujo
descumprimento resulta no vencimento antecipado dos contratos. A não observância
das cláusulas contratuais, podem requerer
que os empréstimos e financiamentos re-

Now,
for tomorrow
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gistrados no passivo não circulante sejam
reclassificados para o passivo circulante, impactando assim os indicadores de liquidez,
exceto em condições excepcionais de negociação ou liquidação, em tempo, e conforme
cada caso a ser avaliado.

Arrendamento mercantil
Em decorrência da pandemia, diversas Empresas obtiveram benefícios como redução
no valor de alugueis pagos, suspensão de pagamento ou prolongamento de prazos, desmobilização e entrega dos imóveis, os quais
à luz do CPC 6 - Arrendamentos deveriam ser
tratados como uma modificação contratual.
A CVM – Comissão de Valores Mobiliários
emitiu a Deliberação n. 859/2020 aprovando
a Revisão do Pronunciamento Contábil –
CPC 16, cuja adoção é opcional e tem como
objetivo facilitar a contabilização dos benefícios obtidos pelo arrendatário, bem como
eventuais outros efeitos decorrentes, desde
que os contratos estejam de acordo com os
critérios descritos nesta norma.

Benefícios a empregados
Os impactos das demissões devem ser reconhecidos no momento em que ocorrerem,
sendo necessário analisar e mensurar os benefícios pós emprego e a necessidade de utilização de especialista atuarial na estimativa
do valor a ser provisionado.

Provisões
Os registros de provisões podem ser necessários caso sejam identificados eventos
incorridos que resultarão em saída de caixa,
cujo prazo ou valor sejam incertos, como por
exemplo contingências trabalhistas, reestruturações, outras perdas prováveis ou contratos onerosos.

Divulgações dos impactos da
Covid-19 sobre as demonstrações
financeiras
A administração deverá incluir nas divulgações das demonstrações financeiras, as
informações adicionais necessárias que
permitam aos leitores dessas demonstrações financeiras avaliarem os impactos
gerados pela pandemia tanto em relação à
sua posição financeira quanto em sua performance, e para tanto é necessário que a
análise seja efetuada de forma qualitativa e
quantitativa.
Chamamos a atenção, também, para a
avaliação e divulgação dos impactos na nota
explicativa de riscos financeiros, a qual precisa refletir possíveis mudanças incorridas e
realizadas pela Empresa, como por exemplo:
risco de crédito, risco de liquidez, políticas
para gerenciamento do risco, e, os impactos
na análise de sensibilidade.
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Atividades Imobiliárias – Descontos Condicionais –
Tributação por regime de caixa

N

o dia 2/10/2020 foi publicada no site da
Receita Federal a Solução de Consulta nº
106 – Cosit de 28/9/2020 abordando o tema
a respeito das atividades imobiliárias, em
foco os descontos condicionais concedidos.
Para a pessoa jurídica que optar por pagar os tributos pelo regime de caixa e exercer a atividade de incorporação imobiliária,
construção de prédios destinados à venda,
bem como a venda de imóveis construídos
ou adquiridos para revenda, o valor dos descontos concedidos condicionalmente, não
representando valor efetivamente recebido
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pela venda de unidades imobiliárias, não
compõe o grupo da receita bruta, para fins
de apuração do imposto de renda de pessoa
jurídica - IRPJ, contribuição social sobre o lucro líquido - CSLL, contribuição para o PIS/
PASEP, Contribuição para o Financiamento
da Seguridade Social – Cofins, conforme a
Lei nº 8.981/1995, art. 30; Lei nº 9.249/1995,
art. 15, § 4º; e IN RFB nº 1.700/2017, arts. 26,
35, parágrafo único, 215 e 223.
A íntegra da Solução de Consulta Cosit nº
106, poderá ser consultada no “site” da Receita Federal do Brasil.
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Dedutibilidade de custos e
despesas compartilhados
entre empresas do mesmo
grupo econômico

N

ormalmente, empresas de um mesmo
grupo econômico realizam o rateio de
custos e despesas comuns entre pessoas jurídicas do mesmo grupo econômico,
quando concentrados em uma única pessoa jurídica. Essa sistemática pode ser realizada sobre um CNPJ de qualquer empresa que pertença ao grupo econômico.
Por meio do Disit/SRRF02 n° 2005, de
25/6/2020, a Receita Federal vem se manifestando que é possível uma única pessoa
jurídica ter o controle dos gastos referentes
aos departamentos administrativos e/ou
outros a fim de ter o rateio desses custos e
despesas entre pessoas jurídicas integrantes do mesmo grupo econômico.
Para a dedução do IRPJ e da CSLL, os
valores rateados devem corresponder aos
custos e despesas necessários, normais e
usuais devidamente pagos e comprovados,
e assim calculados com base em critérios
de rateios razoáveis e objetivos, formalizados por instrumentos coobrigados e que
tenha um preço global pagos pelos bens e
serviços.
A íntegra da Disit/SRRF 02 nº 2005/2020,
poderá ser consultada no “site” da Receita
Federal do Brasil.

Malha fiscal pessoa
jurídica - Falta de
escrituração de receitas
no SPED

E

m 10/9/2020, a Receita Federal do Brasil
publicou em seu site o comunicado sobre
o início das operações de malha fiscal a serem direcionadas aos contribuintes pessoas
jurídicas optantes pela apuração do Imposto
de Renda Pessoa Jurídica - IRPJ com base
no Lucro Presumido, referente ao exercício
de 2019, ano-calendário 2018.
A primeira operação terá como parâmetro os valores representativos de receitas a
serem informados na Escrituração Contábil
Fiscal – ECF e serão relacionadas na operação todas as ECF’s referentes ao período acima descrito que apresentarem valores representativos de receitas inferiores às receitas
constantes nas Notas Fiscais Eletrônicas,
EFD-ICMS/IPI, EFD-Contribuições e Decred
do período em referência. Adicionalmente, os
valores informados na e-Financeira também
serão objeto do cruzamento de dados para a
verificação de inconsistências.
Será concedido ao contribuinte o prazo
para efetuar a autoregularização, mediante
retificação da ECF e da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais-DCTF, evitando, assim, o procedimento de lançamento de ofício pela Receita Federal, mediante
a exigência das diferenças apuradas, com
acréscimo de multas de ofício.
Os contribuintes podem acessar por meio
do e-CAC para confirmarem a autenticidade
das Cartas recebidas e devem ficar atentos
aos prazos estabelecidos.

Perda no
recebimento
de créditos
- Clientes
domiciliados
no exterior
A Receita Federal,
por meio da consulta
Cosit n° 118/2020,
esclareceu em
28/9/2020 que na
determinação do
lucro real (IRPJ)
e do resultado
ajustado (CSLL),
as condicionantes
previstas no art. 71 da
IN RFB nº 1.700/2017,
que permitem a
dedutibilidade das
perdas no recebimento
de créditos como
despesas, nas
situações ali previstas,
devem ser observadas
da mesma forma em
relação as operações
decorrentes de
vendas para clientes
estabelecidos no
exterior.
A íntegra da solução
de consulta Cosit nº
118/2020, poderá ser
consultada no “site”
da Receita Federal do
Brasil.
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Evento
“Comprovante
de entrega
do CT-e” é
implantado na
NF-e
De acordo com o
Ajuste SINIEF nº
14/2019, a partir de
5/10/2020, o evento
“Comprovante de

CFOPs de substituição
Imposto sobre Operações
Financeiras (IOF) – Redução tributária serão extintos a
partir de 2022
temporária de alíquotas
partir de 2022, os CFOP’s (Códigos Fisà alíquota zero para
cais de Operações e Prestações) especídeterminadas operações
ficos de operações com Substituição Tribu-

A

F

oi publicado em 2/10/2020, o Decreto
Federal nº 10.504, que altera o Decreto
Federal nº 6.306/2007 para reduzir a zero
a alíquota do IOF nas seguintes operações
de crédito contratadas no período entre
3/4/2020 e 31/12/2020:
na operação de empréstimo, sob qualquer
modalidade, inclusive abertura de crédito;

Transporte Eletrônico)

na operação de desconto, inclusive na de
alienação a empresas de factoring de direitos creditórios resultantes de vendas a
prazo;

na NF-e (Nota Fiscal

no adiantamento a depositante;

Eletrônica)” passou a

nos empréstimos, inclusive sob a forma de
financiamento, sujeitos à liberação de recursos em parcelas, ainda que o pagamento seja parcelado;

Entrega do CT-e
(Conhecimento de

vigorar em ambiente
de produção.
Esta rotina consiste
em, gerar uma
“marcação” da
NF-e, de forma
automática, sempre
que o transportador
registrar o evento
de Comprovação de
Entrega do CT-e, e este
CT-e se relacionar com
a Chave de Aceso do
Documento Fiscal.
A medida visa facilitar
a relação de um
determinado CT-e
com suas cargas/
documentos fiscais,
bem como servir
de comprovação da
efetiva execução do
serviço de transporte.
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nos excessos de limite, ainda que o contrato esteja vencido: a) quando não ficar expressamente definido o valor do principal a
ser utilizado, inclusive por estar contratualmente prevista a reutilização do crédito, até
o termo final da operação; b) quando ficar
expressamente definido o valor do principal a ser utilizado.
nas operações referidas nos itens (i) a (v)
retro, quando se tratar de mutuário pessoa
jurídica optante pelo regime tributário do
Simples Nacional, em que o valor seja igual
ou inferior a R$ 30 mil;
nas operações de financiamento para aquisição de imóveis não residenciais, em que
o mutuário seja pessoa física.
O Decreto Federal dispõe, ainda, que nas
operações cuja base de cálculo seja apurada
por somatório dos saldos devedores diários
apurados entre 3/4/2020 e 31/12/2020, na
forma que especifica, também se aplica a
alíquota zero do IOF.
A alíquota adicional do IOF também foi reduzida a zero nas operações mencionadas
no Decreto Federal.
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tária do ICMS deixarão de existir.
A novidade consta no Ajuste SINIEF nº
16/2020, o qual alterou o Convênio ICMS s/
nº, de 15/12/1970, bem como o ajuste SINIEF
nº 27/2019.
Com a publicação deste Ajuste, foi alterado
o Anexo II do referido Convênio s/nº, que trata dos CFOP’s, sendo extintos os seguintes
códigos, a partir de 1/1/2020:
1.401 – 1.403 – 1.406 – 1.407 – 1.408 –
1.409 – 1.410 – 1.411 – 1.414 – 1.415 –
2.401 – 2.403 – 2.406 – 2.407 – 2.408 –
2.409 – 2.410 – 2.411 – 2.414 – 2.415 –
5.401 – 5.402 – 5.403 – 5.405 – 5.408 –
5.409 – 5.410 – 5.411 – 5.412 – 5.413 –
5.414 – 5.415 – 6.401 – 6.402 – 6.403 –
6.404 – 6.408 – 6.409 – 6.410 – 6.411 –
6.412 – 6.413 – 6.414 e 6.415.

RFB: Novo sítio
institucional da Receita
Federal do Brasil

E

m 1/10/2020 a Receita Federal do Brasil lançou o seu novo sitio institucional, integrado
ao portal único, o “gov.br” do Governo Federal.
A mudança do sítio institucional aconteceu
pela necessidade ao atendimento do Decreto
nº 9.756/2019, que instituiu o “portal único”,
por meio do qual as notícias, informações
institucionais e os serviços públicos prestados pelo Governo Federal serão disponibilizados de forma centralizada.
Além disso, o referido decreto definiu que, até
31/12/2020, os órgãos federais deverão migrar
os conteúdos de seus portais na internet para o
portal único, que será registrado sob o domínio “gov.br”. Automaticamente, após a consolidação dos dados, os endereços dos respectivos sítios eletrônicos serão desativados.
Com isso, o usuário poderá até o dia
31/12/2020, ainda acessar os conteúdos
de seu interesse pelo portal atual (receita.
economia.gov.br) e, ao mesmo tempo, ir se
ambientando com o novo sitio eletrônico já
localizado no portal único “gov.br” no endereço: gov.br/receitafederal, cujos mesmos
serviços estarão disponíveis.
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PIS e COFINS – Inclusão
na base de cálculo dos
valores retidos pelas
administradoras de cartões

Programa de retomada
fiscal no âmbito da
cobrança da dívida 		
ativa da União

N

A

o dia 23/9/2020 o STF – Supremo Tribunal decidiu, que as Empresas devem
incluir as taxas pagas às administradoras de
cartões de crédito e débito, na base de cálculo da Contribuição para o PIS e da COFINS.
A decisão não foi unanime, e se deu por
meio de um placar apertado, com resultado
de votos em seis a quatro. Predominou o entendimento de que essas taxas possuem a
configuração de receitas, e por isso, devem
ser incluídas na base de cálculo das contribuições e consequentemente tributadas.
O relator da decisão, o Ministro Marco
Aurélio, disse que nas vendas por meio de
cartão de crédito ou débito, o comerciante
cede à administradora o direito de cobrar do
cliente o valor da operação. O entendimento
do relator foi seguido pelos ministros Ricardo
Lewandowski, Rosa Weber e Carmem Lúcia,
no entanto foram votos vencidos.
O Ministro Alexandre de Moraes abriu a divergência, onde manteve o entendimento do
TRF-5, de que as taxas fazem parte do preço
da operação comercial. Afirmando no voto,
que as vendas ou a prestação de serviços
das empresas, resultam no seu faturamento.
Ouve ainda a divergência do Ministro Edson
Fachin, no entanto com afirmação distinta:
“O conceito jurídico-constitucional de faturamento se traduz na somatória de receitas resultantes das atividades empresariais, e não
apenas da venda de bens e serviços correspondentes a emissão de faturas”.
Concluiu ainda o Ministro Luiz Fux sobre
o caso das taxas de cartões, acrescentando tratar-se de valores devidos a terceiros,
suportados pelo contribuinte por força de
contratos privados. (“A diferença entre as
situações é gritante. A prevalecer o entendimento posto no voto do ilustre relator
chegaríamos ao ponto em que a base de
cálculo do tributo devido pelo contribuinte
seria definida por ele próprio, a partir da
quantidade de repasses que ele é capaz de
projetar em sua receita”)
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Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional publicou, no Diário Oficial da União
de 1/10/2020, a Portaria nº 21.562, de
30/9/2020. Esta Portaria criou o Programa
de retomada fiscal, consolidando modalidades de transações tributárias para a cobrança de dívida ativa da União.
A Portaria tem como objetivo facilitar o pagamento das dívidas ocasionadas pela crise
econômica causada pela pandemia de Covid-19. O programa de retomada fiscal conforme artigo 2º da referida Portaria, envolve:
a concessão de regularidade fiscal, com a
expedição de certidão negativa de débitos
(CND) ou positiva com efeito de negativa
(CP-EN);
a suspensão do registro no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor
Público Federal (CADIN) relativo aos débitos administrados pela Procuradoria-Geral
da Fazenda Nacional;
a suspensão da apresentação a protesto
de Certidões de Dívida Ativa;
a autorização para sustação do protesto
de Certidão de Dívida Ativa já efetivado;
a suspensão das execuções fiscais e dos
respectivos pedidos de bloqueio judicial de
contas bancárias e de execução provisória
de garantias, inclusive dos leilões já designados;
a suspensão dos procedimentos de reconhecimento de responsabilidade previstos
na Portaria PGFN n° 948, de 15/9/2017;
a suspensão dos demais atos de cobrança
administrativa ou judicial.
O programa é destinado às pessoas físicas e jurídicas, empresários individuais, microempresas, empresas de pequeno porte,
instituições de ensino, Santas Casas de Misericórdia, sociedades cooperativas, organizações religiosas e outras organizações da
sociedade civil.
O prazo para adesão às modalidades de
transação, conforme Portarias da PGFN, ficará aberto até 29/12/2020.

Ministério
da economia
anuncia
desligamento
definitivo do
“SISCOSERV”
A partir de 1/1/2021 o
Sistema Integrado de
Comércio de Serviços,
Intangíveis e Outras
Operações que Produzam
Variações no Patrimônio
“Siscoserv”, será desligado em definitivo.
Esta medida integra
o processo de desburocratização, facilitação e
melhoria do ambiente de
negócios, promovido pelo
governo federal.
A Portaria Conjunta
Secint/RFB nº 25, de
26/6/2010, já havia suspendido até 31/12/2020,
os prazos para registro de
operações no Siscoserv.
Em vista do desligamento
definitivo da respectiva
obrigação acessória, os
importadores e exportadores brasileiros de serviços não terão mais que
reportar as informações
no sistema após o término da vigência da suspensão dos prazos prevista
na Portaria Conjunta.
Importante destacar
que não haverá qualquer
prejuízo à divulgação
dos dados do comércio
exterior, pois a captação
de informações sobre as
operações de importação
e exportação para fins
de divulgação estatística, fiscalização, etc.,
será baseada nos dados
que já são atualmente
apresentados ao governo
por outros meios, como
contratos de câmbio e em
outras obrigações tributárias acessórias.

SEÇÃO TRIBUTÁRIA
E S F E R A

F E D E R A L

Novas regras para o recolhimento do ISSQN
– Lei Complementar nº 175/2020
A Lei Complementar nº 175/2020 traz novas regras para o recolhimento do Imposto sobre Serviços de
Qualquer Natureza – (“ISSQN”). A referida Lei Complementar determinou o padrão nacional de obrigação
acessória do ISSQN, de competência dos Municípios e do Distrito Federal e, estabeleceu também, regras
de transição para a partilha do produto da arrecadação do referido imposto entre o Município do local do
estabelecimento prestador e o Município do domicílio do tomador.

A

Lei Complementar engloba os serviços de planos de saúde (em grupo ou individual) médico, hospitalar,
odontológico e congêneres; de planos
de saúde de terceiros contratados, credenciados, cooperados; de planos de
atendimento e assistência médico-veterinária; de administração de fundos,
consórcios, cartões de crédito e débito,
carteiras de clientes e cheques pré-datados; e de arrendamento mercantil
(leasing).
O ISSQN devido será apurado pelo
contribuinte e declarado por meio de
sistema eletrônico de padrão unificado
em todo o território nacional. Referido
sistema, será desenvolvido pelo contribuinte, individualmente ou em conjunto
com outros contribuintes sujeitos às
disposições desta Lei Complementar,
e seguirá leiautes e padrões definidos
pelo Comitê Gestor das Obrigações
Acessórias do ISSQN (CGOA).
Caberá aos Municípios e ao Distrito
Federal fornecer diretamente no sistema eletrônico do contribuinte, conforme definições do CGOA, as seguintes
informações:
alíquotas,
arquivos da legislação vigente no Município ou no Distrito Federal que versem sobre os serviços sujeitos a esta
legislação;
dados do domicílio bancário para recebimento do ISSQN.
Fica vedado aos Municípios e ao Distrito Federal a imposição a contribuintes não estabelecidos em seu território
de qualquer outra obrigação acessória,
inclusive a exigência de inscrição nos
cadastros municipais e distritais ou de
licenças e alvarás de abertura de estabelecimentos nos respectivos Municí-
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pios e no Distrito Federal.
Ademais, a Lei Complementar institui
o Comitê Gestor das Obrigações Acessórias do ISSQN (CGOA) cujo objetivo é
regular a aplicação do padrão nacional
da obrigação acessória. O CGOA será
composto de 10 (dez) membros, representando as regiões Sul, Sudeste, Centro-Oeste, Nordeste e Norte do Brasil.
É instituído também o Grupo Técnico do Comitê Gestor das Obrigações
Acessórias do ISSQN (GTCGOA), que
auxiliará o CGOA e terá a participação
de representantes dos contribuintes.
Ainda, sem a imposição de nenhuma
penalidade, em relação às competências de janeiro, fevereiro e março de
2021, fica assegurado ao contribuinte a
possibilidade de recolher o ISSQN e de
declarar as informações até o 15° (décimo quinto) dia do mês de abril de 2021.
Para demais períodos, o ISS será pago
até o 15° (décimo quinto) dia do mês
subsequente ao de ocorrência dos fatos geradores, exclusivamente por meio
de transferência bancária, no âmbito
do Sistema de Pagamentos Brasileiro
(SPB), ao domicílio bancário informado
pelos Municípios e pelo Distrito Federal.
Em caso de pagamentos em atraso,
O ISSQN de que trata o caput será atualizado pela taxa referencial do Sistema
Especial de Liquidação e de Custódia
(Selic) para títulos federais, a partir do
1° (primeiro) dia do mês subsequente
ao mês de seu vencimento normal até
o mês anterior ao do pagamento, e pela
taxa de 1% (um por cento) no mês de
pagamento.
O valor do ISS arrecadado, cujo período de apuração esteja compreendido
entre a data de publicação da Lei Complementar e o último dia do exercício
financeiro de 2022 será partilhado entre

o Município do local do estabelecimento prestador e o Município do domicílio
do tomador, da seguinte forma:
relativamente aos períodos de apuração ocorridos no exercício de 2021,
33,5% (trinta e três inteiros e cinco décimos por cento) do produto da arrecadação pertencerão ao Município do
local do estabelecimento prestador
do serviço, e 66,5% (sessenta e seis
inteiros e cinco décimos por cento),
ao Município do domicílio do tomador;
relativamente aos períodos de apuração ocorridos no exercício de 2022,
15% (quinze por cento) do produto
da arrecadação pertencerão ao Município do local do estabelecimento
prestador do serviço, e 85% (oitenta e
cinco por cento), ao Município do domicílio do tomador;
relativamente aos períodos de apuração ocorridos a partir do exercício de
2023, 100% (cem por cento) do produto da arrecadação pertencerão ao
Município do domicílio do tomador.
Na ausência de convênio, ajuste ou
protocolo firmado entre os Municípios
interessados ou entre esses e o CGOA,
o Município do domicílio do tomador do
serviço deverá transferir ao Município
do local do estabelecimento prestador
a parcela do imposto que lhe cabe até
o 5° (quinto) dia útil seguinte ao seu recolhimento.
O Município do domicílio do tomador
do serviço poderá atribuir às instituições financeiras arrecadadoras a obrigação de reter e de transferir ao Município do estabelecimento prestador do
serviço os valores correspondentes à
respectiva participação no produto da
arrecadação do ISSQN.

SEÇÃO TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA

eSocial – Adiamento do
início das próximas fases

F

oi publicado no Diário Oficial da União em
4/9/2020 a Portaria Conjunta nº 55, de
3/9/2020, suspendendo o cronograma de
novas implantações do Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas - eSocial.
As empresa pertencentes ao grupo 3°
(empregador optante pelo Simples Nacional,
produtor rural PF, entidades sem fins lucrativos e empregador pessoa física - exceto
doméstico) que iniciariam envio dos eventos
periódicos (folhas de pagamento) a partir de
setembro deste ano e ao grupo 4° (órgãos
públicos federais e as organizações internacionais) que iniciariam a fase 1 em setembro,
bem como os eventos Segurança e Saúde
do Trabalhador – SST que iniciaria a obrigatoriedade para as empresa pertencentes aos
grupo 1° (empresas com faturamento anual
superior a R$ 78 milhões) tiveram suas obrigatoriedades suspensas, sendo a nova data
serão divulgada no Portal assim que forem
definidas pelo Órgãos que fazem parte do
eSocial.

9

| Informe BAKER TILLY BRASIL AUDITORES & CONSULTORES

STF decide sobre
incidência de
contribuição
previdenciária de
1/3 de férias

P

or maioria de votos, a União venceu no
Supremo Tribunal Federal (STF) a disputa
sobre a incidência da contribuição previdenciária patronal sobre terço constitucional de
férias gozadas.
Por nove votos a um, a decisão foi tomada
em Plenário Virtual em 31/8/2020 a favor do
Governo Federal.
O STF havia firmado orientação no sentido
de que o terço constitucional de férias tem
por finalidade ampliar a capacidade financeira do trabalhador durante seu período de férias, possuindo, portanto, natureza “compensatória/indenizatória”.
A decisão traz impacto relevante para as
empresas, principalmente aquelas que deixaram de recolher o tributo com base no
entendimento contrário a tributação do STJ
(Superior Tribunal de Justiça).

/bakertillybra

SEÇÃO TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA

STF declara
inconstitucional a
incidência da contribuição
previdenciária sobre o
salário-maternidade

O

Supremo Tribunal Federal (STF) ao apreciar o tema que estava sob repercussão
geral, deu provimento ao recurso extraordinário e declarou a inconstitucionalidade da
incidência da contribuição previdenciária patronal sobre o salário-maternidade.
O ministro relator Luís Roberto Barroso,
destacou que “a regra questionada (artigo
28, parágrafo 2º, da Lei nº 8.212/91) cria,
por lei ordinária, nova fonte de custeio da
seguridade social diversa das previstas na
Constituição Federal (artigo 195, inciso I,
alínea ‘a’). De acordo com a norma constitucional, a criação de outras fontes destinadas a garantir a manutenção ou a expansão da seguridade social exige a edição de
lei complementar.” Além disso, no período
de afastamento das atividades em razão
da licença-maternidade a trabalhadora deixa de prestar serviços e receber salários
do empregador (requisito necessário para
incidência da contribuição previdenciária),
tornando a lei também por esse motivo inconstitucional.
Além do exposto, em outra parte do voto
o ministro relator enfatizou que a cobrança desfavorece a contratação de mulheres,
gerando discriminação incompatível com a
Constituição Federal. Dessa forma, o ministro ratificou que ao afastar a tributação sobre
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o salário maternidade privilegiou a isonomia,
a proteção da maternidade e da família, e a
diminuição de discriminação entre homens e
mulheres no mercado de trabalho.
Cabe destacar, que a Receita Federal do
Brasil publicou uma nota informando que a
decisão plenária do STF no julgamento do RE
576967 será submetida à sistemática de que
trata o art. 19 da Lei nº 10.522/2002.
Assim, até que haja a manifestação da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, a decisão do RE 576967 possui efeito apenas entre
as partes.

Prorrogação da redução
proporcional da jornada de
trabalho e de salário e de
suspensão temporária de
contrato de trabalho

F

oi publicado no Diário Oficial da União
em 14/10/2020 o Decreto nº 10.517, de
13/10/2020, que legislou sobre a postergação da permissão da redução de salário e
jornada de trabalho por 60 dias (totalizando
prazo de redução em 240 dias) e a suspensão dos contratos de trabalho por mais 60
dias (totalizando também o prazo de suspensão contratual em 240 dias).
O prazo máximo para celebrar acordo de
redução proporcional de jornada e salário e
a suspensão do contrato de trabalho, ainda
que em períodos sucessivos ou intercalados,
fica acrescido de sessenta dias, de modo
a completar o total de duzentos e quarenta
dias.

Now,
for tomorrow

Estamos entre as
empresas líderes em
auditoria e consultoria
em nosso segmento de
atuação, sendo que as
nossas principais linhas
de serviços são:
Auditoria
Demonstrações financeiras
Procedimentos previamente
acordados
Controles internos
Sistemas
Asseguração
Consultoria tributária
Consultoria trabalhista e
previdenciária
Investigação de compra e
venda (due-diligence)
Consultoria financeira
Gestão de riscos
Tecnologia da informação

O objetivo deste informativo é compilar, sucintamente, as principais alterações nas
legislações tributária, trabalhista e societária e em práticas contábeis ocorridas.
Sendo estas informações de caráter genérico, recomendamos que, antes de ser
tomada qualquer decisão em relação aos conceitos aqui apresentados, seja feita
uma consulta profissional específica.
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