
Publicada a Resolução CFC nº 1.445/13, que regulamenta a 
atuação dos profissionais da área contábil, advocatícia e 

imobiliária para o cumprimento da Lei de Lavagem de Dinheiro. 
Dessa forma, pessoas físicas ou jurídicas que prestem, mesmo 
que eventualmente, serviços de assessoria, consultoria, conta-
doria, auditoria, aconselhamento ou assistência, de qualquer 
natureza devem comunicar ao Conselho de Controle de Ativida-
des Financeiras (Coaf) as operações consideradas suspeitas de 
seus clientes.

A nova lei atribuiu aos contadores e outros à responsabilida-
de de fiscalizar e denunciar seus clientes. O COAF – unidade de 
inteligência de lavagem de dinheiro, junto com a Receita Fede-
ral, incluiu no art.9º. da lei, a obrigatoriedade de avisar o órgão 
citado em operações financeiras não claras no valor acima de 
R$ 30.000,00, respeitando o  prazo de 24 horas, sob pena de 
multa ou cassação de seu registro e o pior: não mencionar aos 
nossos clientes a suspeita levantada.

Nós BAPTISTELLA CONTABILIDADE e outras empresas contá-
beis estamos assustadas com mais esta absurda obrigatorieda-
de. E nos perguntamos: E a relação com os cliente? Quem irá 
arcar com o custo de manter o registro de todos estes serviços 
novos e de todas as operações que realizarem?

O nível de subjetividade é tamanha que o Contador deve 
comunicar ao Coaf às operações que “não sejam claramente 
aferíveis” (art. 9º, II) ou que haja “resistência do cliente ao for-
necimento de informações” (art. 9º, VII). Isso significa que – por 
medo – acabarão comunicando até operações que não pos-
suem caráter ilícito para evitar qualquer tipo de retaliação.

O governo está forçando e interferindo nas regras básicas de 
confiança mútua das relações profissionais entre contadores e 
clientes. Nós contadores não somos agentes fiscalizadores, não 
temos este papel na sociedade.

Temos de ser íntegros e devemos recusar as operações consi-
deradas ilícitas. Mas nos punir como se fossemos responsáveis 
e participássemos do crime, imputando severas penas por não 
denunciar nosso cliente é extrapolar os limites da responsabili-
dade profissional.

A Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) já entrou com Ação 
Direta de Inconstitucionalidade contra a nova lei, pedindo que 
advocacia seja excluída das categorias profissionais obrigadas a 
prestar informações sobre seus clientes.

Por enquanto a classe contábil não se manifestou e se caso 
vigore a lei, a partir de 2014 todos os clientes devem nos enviar 
com o maior cuidado todos os comprovantes de suas movimen-
tações bancarias e de caixa.
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VOCÊ SABIA? DOAÇÃO OU RECEBIMENTO 
DE HERANÇA DEVEM RECOLHER O ITCMD

É importante que todos saibam que os cidadãos que re-
ceberem herança ou doações devem se programar para 

a obrigação do ITCMD (Imposto de Transmissão e Doação). 
Apesar do Imposto de Renda não incidir sobre as heranças e 
doações, existe o ITCMD, observem:

Doações
O imposto de transmissão tem competência estadual e, 

no Estado de São Paulo, a alíquota é de 4% sobre o valor do 
bem. Tanto para as doações quanto para as heranças, há ca-
sos em que existe a isenção do imposto. Na doação, não será 
cobrado o tributo quando o valor for de até 2.500 Ufesps 
(unidade fiscal do estado de São Paulo), o que corresponde 
hoje a R$ 48.425,00, valor que muda constantemente, devem 
nos consultar no momento requerido.

Herança
Os casos de isenção envolvendo heranças são mais restritos 

e complexos do que os de doação. A isenção ocorre quando 
seu valor não ultrapassar 5 mil Ufesps ou R$ 96.850,00, e os 
beneficiados devem residir nele e não possuir outro imóvel. 
Há isenção também se o valor não ultrapassar 2.500 Ufesps e 
o imóvel seja o único transmitido.

Outras situações 
Outros casos de isenção se referem aos seguintes itens: 

roupas, aparelhos de uso doméstico, ferramentas e equipa-
mentos agrícolas manuais e móveis que guarneçam imóveis 
isentos, desde que o valor total não ultrapasse 1.500 Ufesps 
(R$ 29.055), depósitos bancários de até 1 mil Ufesps (R$ 
19.370) e contas de FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de 
Serviço) e PIS/Pasep.

Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come
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CARTÃO DE CRÉDITO, CARTÃO DE DÉBITO, 
FATURAMENTO e RECEITA FEDERAL

Não cansamos de alerta-los sobre o cuidado em emitir as no-
tas fiscais das vendas e/ou serviços prestados a toda saída 

de produtos, mesmo que o cliente não o solicite, principalmente 
quanto os recebimentos sejam efetuados pelos cartões de cré-
dito ou débito.  

A Receita Federal está notificando muitas empresas a esclare-
cer estas incompatibilidades e o pior é que  está retroagindo a 
averiguação para o ano base de 2010. 

Caso sua empresa receba alguma correspondência referente 
ao assunto, por favor, nos enviar com máxima urgência, pois te-
mos prazo para atendê-la podendo até necessitar de algo mais 
custoso, no caso um processo administrativo.

VOCÊ SABIA? CRÉDITOS DE ICMS  
MUITAS VEZES ESQUECIDOS

Nas operações diárias podem-se esconder várias formas ad-
missíveis de creditamento de ICMS, pois mesmo que  soli-

citados constantemente, pode ocorrer situações novas,r que 
podem não estar sendo aproveitadas pelas empresas contri-
buintes deste imposto.

Destacamos algumas formas mais comuns de créditos habi-
tualmente não aproveitados. Se for seu caso, por favor, nos co-
munique urgente:
1) Fretes CIF: registrados na conta “despesas com fretes”, 

frequentemente deixam os respectivos conhecimentos de 
serem escriturados no Registro Fiscal de Entradas. O ICMS 
do frete CIF, decorrente de operações de saídas tributadas 
é creditável.

2) Imobilizado: a aquisição de bens para o imobilizado gera cré-
dito. Para detectarem se os mesmos estão sendo creditados, 
basta conciliar os códigos de entradas (CFOP 1.551 + 2.551) no 
Registro de Entradas com as respectivas contas contábeis.

3) Energia: um estabelecimento industrial que mantém várias 
contas de energia podem estar deixando de creditar alguma 
delas. É necessário conciliar a razão das contas de custos com 
energia junto com o respectivo código no registro de entra-
das (CFOP 1.252 +2.252).

4) Aquisições de combustíveis/lubrificantes mediante 
Cupom Fiscal: as empresas que mantém veículos para dis-
tribuição de suas mercadorias tributadas podem estar ad-
quirindo o respectivo combustível sem registrar o crédito, 
cujas despesas são contabilizadas em “despesas de combus-
tível” ou “despesas com veículos”.

5) Comunicações: o ICMS pago nos serviços de comunicação 
(telefone, internet, etc.) é creditável quando sua utilização re-

sultar em operação de saída ou prestação para o exterior, na 
proporção desta sobre as saídas ou prestações totais.
Apesar dos valores individuais serem pequenos, num período 

mais longo as diferenças podem ser significativas. Assim, por 
exemplo, um montante de R$ 1.000,00/mês de créditos de ICMS 
que não foram aproveitados poderá gerar até R$ 12.000,00/ano 
de pagamento a maior deste imposto. 

OPTANTES DO SIMPLES PODEM SER BENEFICIADOS 
COM IOF MENOR

Nas operações de crédito, cujos mutuários sejam pessoas ju-
rídicas optantes pelo Simples Nacional, em que o valor seja 

igual ou inferior a R$ 30.000,00 (trinta mil reais) e observado o 
disposto no artigo 45, inciso II, do Regulamento do IOF, as alí-
quotas são de 0,00137% (sobre o somatório dos saldos devedo-
res) ou 0,00137% ao dia, conforme o caso.

Como os empréstimos são parametrizados pelos funcionários 
dos bancos é importante que o tomador de crédito, optante pelo 
Simples, fique atento a esta possibilidade de benefício, para que 
não seja enquadrado na regra geral de tributação do IOF.

Declaração de Optante:
Para efeito de reconhecimento da aplicabilidade da alíquota 

reduzida, a instituição financeira responsável pela cobrança e 
recolhimento do IOF exige declaração em duas vias, de que o 
mutuário se enquadra como pessoa jurídica sujeita ao regime 
tributário de que trata a Lei Complementar 123/2006, que o sig-
natário é seu representante legal e está ciente de que a falsida-
de na prestação desta informação o sujeitará juntamente com 
as demais.

VOCÊ SABIA? RECEITAS TRIBUTÁDAS

PRECISAMOS REFORÇAR para todas as empresas que nos en-
vie junto com as notas fiscais todas as entradas de Receitas, 

conforme Art.373. Veja os exemplos: os juros, o desconto, o 
lucro na operação de reporte e os rendimentos de aplicações 
financeiras de renda fixa, ganhos pelo contribuinte devem ser 
enviado a nós no primeiro dia útil do mes.

As Receitas Financeiras, Juros Recebidos e Descontos Obti-
dos, são considerados Outras Receitas tributáveis e ENTRAM NA 
BASE DE CÁLCULO de IRPJ e CSLL para as empresas do Lucro 
Real e Lucro Presumido. No caso de Descontos Obtidos, deve-
mos observar se esses são Condicionais ou Incondicionais (ex-
plicação abaixo), no caso de Juros recebidos independe dessa 
regra sempre serão tributados.

Condicionais: quando HÁ CONDIÇÃO descrita, imposta em 
contrato, boletos ou outro. 

Exemplo: “Em caso de pagamento antecipado terá desconto de 
$$$ nesse pagamento/boleto etc.” Esse desconto É TRIBUTADO.

Incondicional: quando NÃO HÁ CONDIÇÃO impostar ante-
riormente, quando dá desconto “apenas por dar” e/ou por que 
“decidiu na hora” .

Exemplo: Deu desconto ao cliente porque não havia troco, 
cedeu a receber valor a menor ou sem motivo e prévio aviso. 
Nesses casos NÃO É TRIBUTADO.


