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"RAZÕES PARA A COOPERATIVA
INSTITUIR UM PROGRAMA DE
CONFORMIDADE TRIBUTÁRIA"

- Valorização do Departamento Contábil/Fiscal

- Engajamento de outros departamentos da cooperativa

- Repartição de responsabilidades 

- Aprimoramento dos procedimentos fiscais e tributários

- Gerenciamento de riscos e possíveis contingências

- Recuperação de Ativos Fiscais

- Planejamento tributário das operações, com a análise de

custo tributário, possibilidades e aumento de rentabilidade

- Análise do programa Pró-Conformidade submetido à

Consulta Pública nº 04/2018 pela RFB



- Suporte da Alta Administração
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- Aporte de recursos para capacitação, contratação de
profissionais e recursos tecnológicos para melhora de controles 

 Valorização do Departamento Contábil/Fiscal

- Aproximação dos diretores com o setor contábil
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- Engajamento de outros departamentos da cooperativa

- Reunião de esforços entre departamentos 

- Troca de conhecimentos multidisciplinares

- Busca conjunta de um objetivo comum
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- Repartição de responsabilidades 

0

5

- Ciência de todos os envolvidos no programa acerca dos

procedimentos adotados 

- Maior transparência

- Tomada conjunta de decisões
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- Aprimoramento dos

procedimentos fiscais e

tributários

- Criação de diretrizes direcionando o programa de

conformidade tributária

- Revisões periódicas de procedimentos fiscais e

consolidação de entendimentos

- Debates e discussões constantes de forma a

aprofundar conhecimentos 
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- Gerenciamento de riscos e possíveis contingências

- Revisão e análise específica de cada tributo

- Utilização de critérios quantitativos para a ordem de análise

- Prudência na tomada de decisões

- Profundo conhecimento das normas e obrigações

- Busca pela adoção de decisões análogas e conjuntas
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- Recuperação de Ativos Fiscais

- Recuperação de valores pagos indevidamente

- Conhecimento aprofundado de cada discussão

- Tratamento dispensado às assessorias externas

- Necessidade de discernimento entre o que é uma aventura

jurídica e uma oportunidade efetiva de um ganho real para a

cooperativa
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- 

- Modo seguro e inteligente de tributação às atividades da 

cooperativa

- Pensamento multidisciplinar da operação em seu contexto 

tributário

- Aumento de rentabilidade da operação

- Segurança na tomada de decisões comerciais e

possibilidade de implementação das atividades 

- Planejamento tributário das operações, com a análise de custo tributário, possibilidades e aumento de rentabilidade
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- Análise do programa Pró-

Conformidade submetido à Consulta

Pública nº 04/2018 pela RFB

Art. 2º O Pró-Conformidade visa promover o bom relacionamento entre a administração

tributária e aduaneira e o contribuinte, com base nos seguintes princípios:

I - respeito ao cidadão;

II - integridade;

III - legalidade;

IV - transparência fiscal;

V - boa-fé, incluído o dever ético de pagar tributos;

VI - segurança jurídica, com previsibilidade de condutas;

VII - capacidade colaborativa com a administração tributária e aduaneira; e

VIII - concorrência leal entre os agentes econômicos.

Art. 3º O Pró-Conformidade consiste na adoção das seguintes medidas:

I - orientação e apoio ao contribuinte, a fim de estimulá-lo à autorregularização e à

conformidade fiscal;

II - divulgação do entendimento da RFB sobre a interpretação da legislação tributária e

aduaneira; 

III - classificação dos contribuintes com vistas a distinguir o tratamento a eles dispensado

de acordo com seu grau de conformidade; e

IV - capacitação de estudantes das áreas contábil e fiscal, no âmbito dos Núcleos de Apoio

Contábil e Fiscal (NAF), projeto desenvolvido pela RFB em parceria com instituições de ensino, cujo

objetivo é oferecer serviços contábeis e fiscais gratuitos para pessoas físicas e jurídicas de menor poder

aquisitivo.

Art. 4º Para fins de implementação do Pró-Conformidade, os contribuintes serão

classificados anualmente pela RFB com base no cumprimento das seguintes obrigações tributárias

principais e acessórias, conforme disposto na legislação tributária:

I - registrar e manter a situação cadastral compatível com as atividades;

II - apresentar à RFB as declarações e as escriturações com integridade e veracidade nas

informações prestadas;

III - entregar tempestivamente as declarações e as escriturações; e

IV - pagar integral e tempestivamente os tributos devidos.
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- Análise do programa Pró-

Conformidade submetido à Consulta

Pública nº 04/2018 pela RFB

Art. 6º A classificação do contribuinte poderá ser revista de ofício pela RFB nos seguintes

casos:

I - quando detectada a ocorrência de indícios caracterizadores:

a) de sonegação ou de fraude, nos termos dos arts. 71 e 72 da Lei nº 4.502, de 30 de

novembro de 1964;

b) de crime contra a ordem tributária, conforme definido na Lei n º 8.137, de 27 de

dezembro de 1990; ou

c) dos crimes de apropriação indébita previdenciária, sonegação de contribuição

previdenciária, contrabando e descaminho, previstos nos arts. 168-A, 334, 334-A e 337-A do Decreto-Lei

nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal; e

II - quando regularizadas as pendências que motivaram a classificação anterior.

Art. 7º A classificação com base no cumprimento da obrigação de registrar e manter a

situação cadastral compatível com as atividades, a que se refere o inciso I do art. 4º, será realizada com

observância às normas que dispõe sobre o Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ), observando-se

os seguintes critérios:

I - identificação da atividade econômica;

II - identificação do responsável e do Quadro de Sócios e Administradores (QSA); e

III - situação cadastral.

Art. 8º A classificação com base no cumprimento da obrigação de declarar as

informações prestadas com integridade e veracidade, a que se refere o inciso II do art. 4º, será realizada

observando-se os seguintes critérios:

I - conformidade e compatibilidade entre as informações das escriturações e das

declarações de confissão de dívida tributária entregues à RFB;

II - iniciativas de conformidade a que o contribuinte foi submetido;

III - mudança de comportamento após a realização de iniciativas de conformidade;

IV - resultados dos pedidos de restituição, reembolso e ressarcimento e das declarações

de compensação;

V - validações dos créditos tributários vinculados a suspensão judicial;

VI - lançamentos decorrentes de procedimento de fiscalização;

VII - análises das declarações relativas ao desembaraço aduaneiro; 

VIII - manutenção dos requisitos para fruição de benefícios fiscais e regimes especiais detributação; 

IX - representações fiscais para fins penais.
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- Análise do programa Pró-

Conformidade submetido à Consulta

Pública nº 04/2018 pela RFB

Art. 9º A classificação com base no cumprimento da obrigação de entregar

tempestivamente as declarações e escriturações, a que se refere o inciso III do art. 4º, será realizada

observando-se os seguintes critérios:

I - apresentação de todas as declarações e escriturações às quais o contribuinte estiver

obrigado;

II - tempestividade na entrega das declarações apresentadas; e

III - retificações reiteradas de declarações.

Art. 10. A classificação com base no cumprimento da obrigação de pagar integral e

tempestivamente os tributos devidos, a que se refere o inciso IV do art. 4º, será realizada observando-se

os seguintes critérios:

I - regularidade e tempestividade dos pagamentos;

II - parcelamentos rescindidos; e

III - encaminhamento de débitos para inscrição em Dívida Ativa da União.

§ 1º Em relação aos optantes pelo Simples Nacional, será considerado também o

histórico de intimações para fins de exclusão e opção para reinclusão no regime.

§ 2º Para fins do disposto no caput, não serão considerados os créditos tributários com

exigibilidade suspensa.

Art. 12. Para os contribuintes classificados na categoria “A” serão concedidos os

seguintes benefícios:

I – informação prévia sobre indício de infração apurado em análise realizada por AuditorFiscal da RFB antes

de iniciado o procedimento fiscal de que trata o Decreto º 70.235, de 6 de março

1972, hipótese em que não serão aplicadas as penalidades previstas na legislação tributária federal,

desde que o contribuinte promova a regularização no prazo indicado na informação;

II - atendimento presencial prioritário;

III - prioridade na análise de demandas perante a RFB, inclusive em relação ao

recebimento de restituições, respeitadas as prioridades definidas em lei;

IV - Certificado de Conformidade Tributária perante a RFB. 

§ 1º O Certificado referido no incido IV do caput será cancelado de ofício em caso de

mudança na classificação do contribuinte.

§ 2º O disposto no inciso I do caput deste artigo não se aplica nas hipóteses previstas no

inciso I do art. 6º.
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- Análise do programa Pró-

Conformidade submetido à Consulta

Pública nº 04/2018 pela RFB

Art. 13. Os contribuintes classificados na categoria “C” estarão sujeitos às seguintes medidas:

I - inclusão no Regime Especial de Fiscalização (REF) de que trata a Instrução NormativaRFB nº 979, de 16 de

dezembro de 2009;

II - aplicação prioritária das medidas coercitivas previstas na Portaria RFB nº 1.265, de 3de setembro de 2015,

inclusive a cassação dos benefícios fiscais.

IIIDos Demais Incentivos à AutorregularizaçãoArt. 

14. Sem prejuízo do tratamento dispensado aos contribuintes classificados nacategoria “A”, a RFB

comunicará ao contribuinte, sempre que possível, por meio de sua caixa postaleletrônica no e-CAC, as

pendências apuradas em sistemas de controles eletrônicos, para que ocontribuinte efetue a devida

regularização

.§ 1º Na hipótese de o contribuinte concordar com a divergência apontada, ele poderápromover a

autorregularização, por meio do e-CAC, e não estará sujeito à multa de ofício.

§ 2º O disposto no § 1º não exonera o sujeito passivo do pagamento das multasdecorrentes de

descumprimento de obrigações acessórias.

§ 3º Os procedimentos previstos neste artigo não configuram início de ação fiscal e nãoafastam os efeitos da

espontaneidade de que trata o art. 7º do Decreto nº 70.235, de 1972.

 

 

 



LEI ANTICORRUPÇÃO
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RESPONSABILIZAÇÃO OBJETIVA  COM A APLICAÇÃO DE

SANÇÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS DE PESSOAS

JURÍDICAS PELA PRÁTICA DE ATOS CONTRA A ADMINISTRAÇÃO

PÚBLICA, NACIONAL OU ESTRANGEIRA;

 

 

A RESPONSABILIZAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA NÃO EXCLUI A

RESPONSABILIDADE INDIVIDUAL DE SEUS DIRIGENTES,

ADMINISTRADORES E DEMAIS PARTÍCIPES, A QUAL SERÁ

IMPUTADA À MEDIDA DE SUA CULPABILIDADE;

 

 

OS ATOS LESIVOS DESCRITOS NESTA LEI ESTÃO RELACIONADOS

NO ART. 5º, E, DENTRE OUTRAS CONDUTAS PREVISTAS ESTÁ A

DE:

  

 

 

 

- prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente,

vantagem indevida a agente público, ou a terceira

pessoa a ele relacionada;

 

-  comprovadamente, financiar, custear, patrocinar ou de

qualquer modo subvencionar a prática dos atos ilícitos

previstos nesta Lei;

 

- comprovadamente, utilizar-se de interposta pessoa

física ou jurídica para ocultar ou dissimular seus reais

interesses ou a identidade dos beneficiários dos atos

praticados;
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SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

- perdimento dos bens, direitos ou valores que representem vantagem ou proveito direta ou

indiretamente obtidos da infração;

 

- suspensão ou interdição parcial de suas atividades;

 

- dissolução compulsória da pessoa jurídica;

 

- proibição de receber incentivos, subsídios, subvenções, doações ou empréstimos de

órgãos ou entidades públicas e de instituições financeiras públicas ou controladas pelo

poder público, pelo prazo mínimo de 1 (um) e máximo de 5 (cinco) anos.

SANÇÕES JUDICIAIS

- multa, no valor de 0,1% (umdécimo por cento) a 20% (vinte por cento) do faturamento bruto do

últimoexercício anterior ao da instauração do processo administrativo; e

 

- publicação extraordinária da decisão condenatória.


