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São Paulo, 18 de setembro de 2013. 
 

 
MEMORANDO 

IN RFB Nº 1.397 – REGIME TRIBUTÁRIO DE TRANSIÇÃO – RTT 
 
 
 
Prezado Cliente, 

 

Comunicamos a publicação da Instrução Normativa RFB nº 1.397 no Diário Oficial da 

União de ontem, que dispõe sobre o Regime Tributário de Transição – RTT, 

instituído pelo artigo 15 da Lei nº 11.941/09. 

 

I – OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS E PRAZOS 

De acordo com essa norma: 

(i) até o ano-calendário de 2013 permanece obrigatória a entrega do 

FCONT – Controle Fiscal Contábil de Transição, na forma e prazo 

estabelecidos pela Instrução Normativa RFB n° 967/09; e 

(ii) a partir do ano-calendário de 2014, a pessoa jurídica tributada com base 

no lucro real deverá manter ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL FISCAL – ECF, a qual 

será composta de contas patrimoniais e de resultado, considerando-se 

critérios contábeis vigentes em 31 de dezembro de 2007, e será apresentada 
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por meio do portal SPED – Sistema Público de Escrituração Digital até o 

último dia útil do mês de junho do ano-calendário seguinte àquele a que se 

refira a escrituração – à exceção dos casos de situação especial (cisão, cisão 

parcial, fusão, incorporação e extinção), cujo prazo é o último dia útil do mês 

subsequente ao do evento. 

 

II – APURAÇÃO DO LUCRO REAL 

A Instrução Normativa reproduziu critérios para apuração do lucro real e da base de 

cálculo da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL previstos na legislação 

tributária, reforçando que o lucro líquido (ou lucro de partida), bem como o balanço 

patrimonial, a demonstração do resultado do período de apuração e a demonstração 

de lucros ou prejuízos acumulados devem ser, respectivamente, aferidos e transcritos 

no LALUR – Livro de Apuração do Lucro Real segundo os métodos vigentes em 31 

de dezembro de 2007. 

 

III – PRÊMIO NA EMISSÃO DE DEBÊNTURES, SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTO E 

DOAÇÕES 

O prêmio na emissão de debêntures e as subvenções para investimento e doações 

não serão computados no lucro real somente na hipótese em que a pessoa jurídica: (i) 

reconhecer o valor em conta de resultado pelo regime de competência; (ii) excluir, no 

LALUR, a parcela a que corresponder do lucro líquido; e (iii) mantiver o valor em 

reserva de lucros. 

Na hipótese, porém, em que for conferida destinação diversa ao valor do prêmio na 

emissão de debêntures ou às doações e subvenções, haverá tributação, ainda que por 

meio de: a) capitalização para posterior restituição aos sócios; b) restituição por meio 

de redução capital com posterior capitalização; ou c) inclusão na base de cálculo de 

dividendos obrigatórios. 

 

IV – JUROS CAPITAL PRÓPRIO E DIVIDENDOS 



 

 

3

No que diz respeito à dedução de juros sobre o capital próprio pagos a titular, sócios 

ou acionista, à apuração de equivalência patrimonial e à apuração da parcela de 

lucros e dividendos que serão isentos de tributação para o beneficiário pessoa física 

ou jurídica, serão utilizados os critérios e métodos vigentes em 31 de dezembro de 

2007. 

Especificamente no caso dos lucros e dividendos mencionados acima, no caso de 

pessoa jurídica tributada com base no lucro presumido ou arbitrado, poderá ser 

distribuído, a título de lucros, sem incidência do Imposto de Renda Retido na Fonte – 

IRRF, o valor da base de cálculo do imposto diminuído dos tributos incidentes e a 

parcela excedente a esse valor, desde que demonstrado que o lucro obtido segundo 

critérios vigentes em 31 de dezembro de 2007 é maior que o lucro presumido ou 

arbitrado. Em não sendo maior, a parcela excedente estará sujeita à incidência do 

IRRF, IRPJ e CSLL, conforme a qualidade do beneficiário. 

 

V – FORMAS DE DEMONSTRAÇÃO DO LUCRO REAL 

Já em relação à demonstração do lucro real, visando à melhor compreensão, 

demonstramos abaixo o meio a ser utilizado e o que será nele discriminado: 

 

ANO-CALENDÁRIO DE 2013 – LALUR  
ANO-CALENDÁRIO DE 2014 – 

EFD/IRPJ 

• lucro líquido societário 

• lucro líquido apurado 
conforme Escrituração 
Contábil Fiscal – ECF 

• lançamento de ajuste do RTT 

• lucro líquido fiscal (obtido no 
FCONT) 

• adições, exclusões e compensações 
• adições, exclusões e 

compensações 

• lucro real • lucro real 
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VI – LUCRO PRESUMIDO E PIS E COFINS 

O lucro presumido e a base de cálculo da Contribuição para o PIS e da Contribuição 

Social para o Financiamento da Seguridade Social – COFINS (e respectivos créditos) 

serão apurados segundo a legislação de regência de cada tributo, utilizando-se 

critérios vigentes em 31 de dezembro de 2007, independentemente da forma de 

contabilização de receitas e despesas. 

 

VII – LUCRO LÍQUIDO SOCIETÁRIO 

 

Por fim, de se esclarecer que a apuração do lucro líquido para fins societários 

permanece sujeita à utilização dos métodos e critérios previstos na Lei nº 6.404/1976, 

consolidada com as disposições das Leis nº 11.638/2007 e 11.941/2009, em normas 

expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários – CVM e demais órgãos 

reguladores, sendo que, tendo a pessoa jurídica adotado a Escrituração Contábil 

Digital – ECD, será esta considerada a escrituração contábil para fins societários. 

 

Atenciosamente, 

RIVITTI E DIAS ADVOGADOS. 
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