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Documento impresso na primeira página da Instrução NORMATIVA RFB nº 1942, de 27 de abril de 2020Multi-atual Relacional Original Atual (Publicado em DOU 28/04/2020, Artigo 1º, p. 28) Altera o Regulamento RFB nº 1700, de 14 de março de 2017, que prevê a definição e o pagamento do imposto de renda e
contribuição social sobre o lucro líquido de pessoas jurídicas e disciplina o regime tributário do IPR de contribuição/Pasep e Cofins em relação às alterações feitas pela Lei 12.973 de 13 de maio de 2014. foi designado o artigo III, artigo 327 do Regimento Interno da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil,
aprovado pelo Decreto nº 430, de 9 de outubro de 2017, bem como nos termos do artigo 32. e o artigo 36 do artigo 36 da Emenda Constitucional nº 103, de 12 de novembro de 2019, e o artigo 70 da Lei 12.715, de 17 de setembro de 2012. Nº 14-700 de 14 de março de 2017 As seguintes alterações entram em vigor:
St. 30. .................................................................................................................. .................................................................................................................................. IV - 20% (vinte por cento), exceto para o período de 1º de janeiro de 2019 a 29 de fevereiro de 2020, no qual a taxa de 15% (quinze por cento) será aplicada
aos bancos de qualquer tipo e agências de desenvolvimento. (NR) 30a. As pessoas jurídicas mencionadas no artigo 30 IV estão sujeitas ao lucro real trimestral referido no artigo 31, referente ao primeiro trimestre de 2020, nos seguintes procedimentos para determinar o montante devido à RSL para o período de
relatório: I - calcular a razão entre a receita bruta total de março e a receita bruta total do trimestre; II - Aplicar o percentual calculado no inciso I ao resultado do trimestre ajustado; III - aplicar uma alíquota de 5% (cinco por cento) do valor calculado na ordem estipulada no inciso II; e IV - agregar um valor calculado no
inciso III à CSLL calculado aplicando uma taxa de 15% (quinze por cento) ao resultado trimestral ajustado. 1 - Como alternativa às disposições do caput, as pessoas jurídicas mencionadas neste artigo podem seguir os seguintes procedimentos para determinar o valor adequado da CSLL para o período estimado: I -
calcular o resultado ajustado para janeiro e fevereiro; II - calcular a diferença entre o lucro trimestral ajustado e o resultado ajustado Refere-se ao parágrafo I. III - aplicar uma alíquota de 5% (cinco por cento) sobre a diferença definida no inciso II se positivo; e IV - agregar um valor calculado no inciso III à CSLL
calculado aplicando uma taxa de 15% (quinze por cento) ao resultado trimestral ajustado. 2 - A alternativa prevista no nº 1 aplica-se somente se a diferença referida no inciso II for positiva. (NR) 30-B. As pessoas jurídicas mencionadas no nº IV, artigo 30, são tributadas com base no lucro real anual mencionado no
parágrafo 3º do artigo 31, que define a RSCS, que é postada mensalmente de acordo com o artigo 45º, aplicar a alíquota de 20% (vinte por cento) a partir de 1º de março de 2020. 1 - No calendário 2020, as pessoas jurídicas mencionadas no kaput, que retiram saldos ou saldos a partir de 1º de março para fins
estipulados nos parágrafos III e IV 47, devem, a fim de calcular a CSLL, devida com base no resultado ajustado do período atual, realizar os seguintes procedimentos para determinar o valor adequado da CSLL para o período de notificação: I - calcular a razão entre o rendimento bruto total de março de 2020 e o último
mês do mês passado. Coberto pelo período atual e renda bruta total para esse período; II - aplicar o percentual calculado como parágrafo I aos resultados ajustados do período atual; III - aplicar uma alíquota de 5% (cinco por cento) do valor calculado na ordem estipulada no inciso II; e IV - agregar um valor calculado
no inciso III à CSLL calculado aplicando a taxa de 15% (quinze por cento) aos resultados ajustados do período atual. 2 - Como alternativa ao nº 1, as pessoas jurídicas mencionadas no kaput poderão realizar os seguintes procedimentos para fins de cálculo do valor deduzido da CSLL para o período vigente: I - calcular
o resultado ajustado para janeiro e fevereiro; II - calcular a diferença entre o resultado ajustado do período atual e o resultado ajustado mencionado no inciso I; III - aplicar uma alíquota de 5% (cinco por cento) sobre a diferença definida no inciso II se positivo; e IV - agregar um valor calculado no inciso III à CSLL
calculado aplicando a taxa de 15% (quinze por cento) aos resultados ajustados do período atual. 3 - A alternativa prevista no nº 2 aplica-se somente se a diferença referida no inciso II for positiva. (NR) 30-C. As pessoas jurídicas mencionadas no artigo 30, inciso IV, tributados com base no lucro real anual, determinarão
o valor da RSLL, que tem vencimento em 31 de dezembro de 2020, 30-B, é considerado o período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2020. Um parágrafo. Como alternativa às disposições caputa, as pessoas jurídicas mencionadas neste artigo poderão realizar os procedimentos descritos nos parágrafos 2º e 3º do
artigo 30-B, a fim de calcular o valor deduzido da CSLL para o ano civil de 2020. (NR) Artigo 2º Esta declaração de estação entra em vigor a partir do dia em que publicada no Diário Oficial. JOSÉ BARROS TOSTES NETOS Este texto não substitui o publicado oficialmente. Publicado: 28 de março de 2017 Leia todos os
Diários Oficiais da União (DOU) de 16 de março, traz algumas discussões da Receita Federal, que são de extrema importância para as empresas, no que se refere ao passivo tributário contábil digital e à consolidação da legislação IRPJ e CSLL, respectivamente as instruções normativas 1700 e 1701. Orientação
regulatória (INN) da RFB nº 1700, que prevê a determinação e pagamento do Imposto de Renda e contribuição social sobre o lucro líquido (RSBU) de pessoas jurídicas e inovações, tratando conjuntamente dois impostos principais cobrados sobre os rendimentos da pessoa jurídica: IRPJ e csll. A similaridade da
legislação tributária aplicável a esses dois impostos estipula que eles são disciplinados ao mesmo tempo, com ênfase em possíveis diferenças na base de cálculo e alíquotas. Como resultado da consolidação de nove diretrizes regulatórias, o ID nº 1700 reproduz as disposições do Regulamento RFB 1515 de 24 de
novembro de 2014 e inclui dispositivos associados à CSLL, devidamente atualizados, que estão atualmente na instrução normativa do SRF nº 390 de 30 de janeiro de 2004. Além disso, a norma foi projetada para focar o máximo possível na regulamentação desta questão e, portanto, em menor medida, regras infra-
circulares esparsas relacionadas à tributação da renda das empresas emitidas pela Receita Federal. Essa união de dois impostos no mesmo regulamento facilita o estudo e a aplicação da legislação tributária; Transparência na compreensão da administração tributária; segurança jurídica na aplicação das regras do
IRPJ e da CSLL; Redução do número de disputas; e melhorar a relação entre contribuintes e contribuintes. Segundo devera Mema, analista técnica especializada do Sistema Ocepar, embora não tenha havido alterações nas especificidades das cooperativas, é necessário prestar atenção ao cálculo dos impostos. Na
leitura preliminar não houve alterações correspondentes ao regime tributário da Lei das Cooperativas na forma da Lei 5.764/1971. No entanto, recomenda-se uma leitura detalhada para garantir a exatidão do cálculo do IRPJ, CSLL, PIS e Cofins. EDF-Reinf A As disposições da RSBU nº 1701 estabelecem um direito à
contabilidade digital de retenções e outras informações fiscais (EFD-Reinf). O artigo 2º, parágrafo 1º, estipula que a EFD-Reinf deve ser transferida a partir de 1º de janeiro de 2018 se o rendimento da entidade em 2016 for superior a 78 milhões de rublos; ou a partir de 1º de julho de 2018, se a receita da pessoa
jurídica em 2016 foi de 78 milhões de rublos. Com o estabelecimento da EFD-Reinf – que possui informações atualmente exigidas pela DIRF e GFIP –, a Receita será fornecida ao contribuinte, tratando da capacidade de integrar seus sistemas de computador diretamente com os servidores da Receita Federal sem a
necessidade de mediar a Declaração do Programa Gerador. Informações sobre a Contribuição Previdenciária de Renda Bruta (CPRB), que agora é fornecida pelos contribuintes em depósitos de EFD, também serão fornecidas à EFD-Reinf. No caso das cooperativas atingidas por esse compromisso, segundo o
analista técnico especializado da Ocepar, Dever Mema, a EFD-Reinf deve ser transferida para o mês acelerado até o dia 20 do mês após a contabilização. Portanto, se a cooperativa for obrigada a fazê-lo, a partir de janeiro de 2018 o repasse deve ser até 20 de fevereiro de 2018. Para aqueles cujos compromissos
começarão em julho de 2018, a transferência será até 20 de agosto de 2018. Na prática, trata-se de um desdobramento das informações que serão protocoladas no eSocial, diz o analista técnico especialista no sistema Ocepar, Devair Mem, enfatizando o inciso I III, artigo 2º, que define contribuintes obrigados a
transferir EFD-Reinf: I - pessoas jurídicas que prestam serviços e contratuais realizados por meio da atribuição do trabalho nos termos do artigo 31 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991; II - os pessoas jurídicas responsáveis pela retenção da contribuição do PIS/Pasep, a contribuição para a Seguridade Social
(Cofins) e a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) e III - pessoas jurídicas que optarem por recolher a contribuição previdenciária sobre o rendimento bruto (CPRB). O inciso IV, segundo o analista, inclui a pessoa jurídica do produtor rural e um complexo agroindustrial, desde que a contribuição substitua à
seguridade social da renda bruta proveniente da comercialização da produção rural, artigo 25 da Lei 8.870 de 15 de abril de 1994, na formulação da Lei 10.256 de 9 de Julho de 2001 e artigo 22 da Lei 8.212 de 24 de julho de 1991, incluída na Lei 10 256 de 9 de Julho de 2001, respectivamente, forçado a fornecer EDF-
Reinf, lembra Mem. Algumas informações merecem ser destacadas na lista de informações a serem fornecidas através dessa nova contabilidade. Para eles, são: pagamentos a beneficiários de pessoas físicas e jurídicas; Retenção de contribuições previdenciárias aos serviços prestados pela força de trabalho; Receita
de shows esportivos; Recursos doados a organizações esportivas para patrocínio; Comercialização da produção rural por produtores rurais de pessoas jurídicas e complexo agroindustrial; empresas sujeitas à Contribuição Sobre a Renda Bruta da Previdência Social (CPRB). (CPRB). instrução normativa 1700 de 2017.
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