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INTRODUÇÃO
Pessoal, esse é um resumo do material que eu tinha aqui em casa
sobre omissão de Receitas. Esse é um dos itens do Edital do ISS-SP que
não consta no livro do Ricardo Ferreira e nem no do Sérgio Jund. Essa é
uma parte bem simples da disciplina que foi cobrada pela FCC na prova
de ICMS da Bahia, cujas questões eu comento no final.
Apesar de não ter sido citada no edital, a base legal para esse
tema é a legislação do imposto de renda, vale dizer, o regulamento do
imposto de renda (Decreto 3000/99), artigos 281 a 287, que eu anexei
no final desse texto.
OMISSÃO DE RECEITAS
A grande maioria dos tributos que incidem sobre a produção e a
circulação de bens e serviços tem como base de cálculo um valor
relacionado com as receitas de uma empresa. Para pagar menos
imposto, interessa ao empresário ocultar do fisco a ocorrência de
operações que geraram receitas, deixando de escriturá-las nos livros
contábeis, para assim reduzir a base de cálculo dos tributos. Assim a
empresa passa a ter dois registros distintos: a escrituração contábil, que
é exibida para o fisco, e um controle extracontábil, a que só o dono da
empresa tem acesso, vulgarmente conhecido como “caixa dois”.
Como foram omitidos alguns lançamentos, ao se fazer uma
auditoria na empresa é comum encontrar no balanço algumas situações
que nunca poderiam existir na contabilidade. Uma dessas situações é a
existência de saldo credor na conta “Caixa”. Se essa conta representa o
numerário que existe fisicamente na empresa (dinheiro e cheques
recebidos), esse saldo nunca poderia ser negativo (credor), sendo na
pior das hipóteses igual a zero. O saldo credor no caixa é um indício de
que houve algum erro na escrituração contábil.
Esses são indícios que, uma vez detectados, permitem ao auditor
concluir que houve a omissão de receitas. No campo da administração
tributária isso é muito importante, pois uma vez apurada essa omissão,
fica o fisco autorizado a constituir o crédito tributário sobre a diferença
através de um auto de infração (lançamento), e cobrar o imposto que o
contribuinte tentou sonegar. Por isso mesmo, a legislação do Imposto
de Renda determinou que, ao serem detectados determinados indícios
em uma auditoria fiscal, ocorre a presunção legal de que houve
omissão de receitas , e nessas situações fica o fisco autorizado a
cobrar o tributo que incidiria sobre essa parcela omitida.

Vida longa ao fórum Concurseiros!!!

Presunção legal de omissão de Receitas – Demétrio Pepice

2

O efeito de uma presunção legal é de inverter o ônus da prova apesar de ser o fisco aquele quem alega que o contribuinte omitiu
receitas, cabe ao contribuinte provar que não o fez, sob pena de ter que
pagar o tributo. Isso é nada mais que a presunção de legitimidade, um
atributo de todo e qualquer ato administrativo. A presunção é
relativa, ou seja, se o contribuinte conseguir provar que, apesar de ter
ocorrido uma das hipóteses elencadas na legislação, todas as receitas de
sua empresa foram devidamente escrituradas, então ele não terá de
pagar a diferença do imposto exigida pela fazenda pública.
De acordo com a legislação do Imposto de Renda, ocorre a
presunção legal de omissão de receitas quando é detectada a ocorrência
de uma das três situações a seguir:

I - Indicação na escrituração de saldo credor de caixa;
II - Falta de escrituração de pagamentos efetuados;
III - Manutenção no passivo de obrigações já pagas ou cuja
exigibilidade não seja comprovada.

SALDO CREDOR DE CAIXA
Vamos supor que a empresa faça a escrituração regular de suas
receitas e despesas, que todas as receitas e despesas são efetuadas à
vista. Supondo ainda que toda receita tenha como contrapartida um
recebimento de dinheiro (débito na conta “caixa”), e que toda despesa
tenha como contrapartida um pagamento em dinheiro (crédito na conta
“caixa”), teríamos a seguinte situação:
Saldo inicial do caixa: 10.000
Vendas à vista: (1) 8.000, (2) 10.000 e (3) 15.000
Compra de máquinas à vista: (4) 12.000 e (5) 13.000
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Os lançamentos feitos na conta caixa seriam:
Caixa
10.000
(1) 8.000
(2) 10.000
(3) 15.000

12.000 (4)
13.000 (5)

18.000
No entanto, se o empresário omitir o lançamento de algumas
receitas, e, ao mesmo tempo, por algum motivo não puder fazer o
mesmo com os lançamentos de despesas, poderia ocorrer a seguinte
situação:
Saldo inicial do caixa: 10.000
Vendas contabilizadas: (1) 8.000
Vendas omitidas: (2) 10.000 e (3) 15.000
Compra de máquinas à vista: (4) 12.000 e (5) 13.000
Caixa
10.000
(1) 8.000
(2) 10.000
(3) 15.000

12.000 (4)
13.000 (5)

7.000 = Saldo Credor
Isso é uma coisa impossível de ocorrer no mundo real, uma vez
que a conta “caixa”, diferente de outras contas do ativo, nunca pode
apresentar saldo credor. Isso só aconteceu porque o contador deixou de
efetuar o lançamento de receitas que aumentariam o saldo da conta
“caixa”, e não fez o mesmo com as despesas que reduzem o saldo da
mesma conta. Portanto, a ocorrência de saldo credor no caixa (ou
“estouro de caixa”) é a primeira situação fática em que há
presunção legal de omissão de receitas.
Agora, será que é possível para o auditor quantificar o montante
da receita omitida apenas analisando o histórico da conta caixa? Não é
possível saber o valor exato da receita omitida olhando apenas os
lançamentos efetuados nesta conta, mas é possível determinar um
limite inferior para a receita omitida, ou seja, dá pra certeza de que
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o contribuinte omitiu ao menos um determinado valor - pode ser que ele
tenha ocultado mais, mas ao menos aquilo ele deixou de escriturar.
Para isso, é preciso calcular o saldo do caixa ao longo de todo o período
analisado. A receita omitida seria, no mínimo, igual ao maior
saldo credor existente no período. Observe o exemplo a seguir:
Um auditor analisou a variação do saldo da conta “caixa” ao longo
de duas semanas e encontrou o seguinte resultado:
Data
11/02
12/02
13/02
14/02
15/02
16/02
17/02

Saldo do Caixa
10.000
11.500
3.000
(2.000)
1.000
2.500
(5.000)

Data
20/02
21/02
22/02
23/02
24/02
25/02
26/02

Saldo do Caixa
(1.000)
(4.000)
3.000
20.000
(8.000)
12.000
18.000

Nesse caso, o auditor pode afirmar que naquele mês o
contribuinte deixou de escriturar receitas no montante de, pelo menos,
8.000, que é o maior saldo credor apurado no período.
Uma última observação: o “estouro de caixa” (presença de saldo
credor na conta “caixa”) é a consequência imediata a omissão de
receitas, ou seja, quando o contribuinte omite receitas tributáveis, ele
cria um “furo” na sua contabilidade. Posteriormente, quando ele precisa
utilizar aqueles recursos provenientes das receitas omitidas nas
atividades normais da empresa (pagar fornecedores, adquirir máquinas)
esse “furo” se exterioriza na forma de saldo credor na conta caixa. Por
isso mesmo, todos os demais indícios que geram a presunção
legal de omissão de receitas são tentativas “mascarar” o
“estouro de caixa”, conforme veremos a seguir.

FALTA DE ESCRITURAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS
Essa segunda situação é bem simples. No exemplo anterior foi
visto que a razão de existir saldo credor na conta caixa foi a omissão
dos lançamentos que representam receitas à vista (recebimentos) sem a
concomitante omissão dos lançamentos que representam despesas à
vista (pagamentos). No entanto, se o contribuinte deixar de escriturar
também as despesas, nunca haverá anomalia no saldo da conta caixa.
Logo, se o auditor detectar a omissão de lançamento das despesas à
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vista, ele pode concluir que o contribuinte fez isso propositalmente, com
o objetivo de ocultar as receitas sem que ocorresse o “estouro de
caixa”. Se no exemplo inicial, o contribuinte deixasse de contabilizar as
compras de máquinas (lançamentos (4) 12.000 e (5) 13.000), isso
impediria o aparecimento de saldo credor, conforme pode ser visto a
seguir:
Caixa
10.000
(1) 8.000
(2) 10.000
(3) 15.000

12.000 (4)
13.000 (5)

18.000
Ainda há outras situações que se enquadram nesse inciso, como
por exemplo a existência de um ativo oculto. Nesse caso, utilizando o
procedimento de inspeção, o auditor detecta que há bens e mercadorias
existentes no mundo real, mas não estão relacionados na contabilidade
da empresa. Isso mostra que o contribuinte tentou “esconder” as
operações de aquisição desses bens, com o objetivo de não
escriturar os pagamentos correspondentes, e evitar assim o saldo
credor na conta caixa.
Primeiro exemplo:
O auditor encontrou na empresa ALFA uma máquina com valor de
mercado igual a R$ 30.000 e que não estava contabilizada no ativo
permanente da empresa. Simultaneamente, não há nenhum registro ou
documento que comprove a sua regular aquisição.
Nessa situação, o auditor pode concluir que esse bem foi adquirido
com recursos provenientes de receitas omitidas, já que ao deixar de
promover o lançamento de aquisição dessa máquina, a empresa deixou
de efetuar um crédito na conta caixa, pois deveria ter sido efetuado o
seguinte registro:
Máquinas
a Caixa......................................................................... 30.000
Essa seria uma forma de tentar ocultar um possível saldo credor na
conta “Caixa”.
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Segundo exemplo:
Ao fazer acompanhar o inventário da empresa ALFA, o auditor
encontrou uma discrepância no valor do estoque final de mercadorias.
Estoque inicial: 10 unidades
Compras do período: 20 unidades
Vendas do período: 5 unidades
Estoque físico apurado no inventário = 35 unidades
Estoque final apurado contabilmente = Estoque incial + Compras –
Vendas = 10 +20 -5 =25 unidades.
Logo há uma diferença de 10 unidades entre o estoque físico e o
contábil (ativo oculto de 10 unidades). Isso significa foram omitidas
compras de 10 unidades o que foi feito para ocultar os pagamentos
de compras à vista, com o fim de tentar esconder um possível
“estouro de caixa”. Presume-se que o dinheiro usado para adquirir essas
10 unidades adicionais é proveniente de receitas omitidas.

PASSIVO FICTÍCIO
Esse último caso é exatamente o inverso do anterior. Um ativo
oculto é um bem ou direito que existe no mundo real mas que, por
algum motivo, não se encontra representado na contabilidade. Já um
passivo fictício é um passivo que existe apenas na contabilidade
da empresa, mas não corresponde a uma obrigação no mundo
real. Note que ao falar em passivo, estamos nos referindo a passivo em
sentido amplo (passivo exigível + patrimônio líquido).
Mas qual é a utilidade de manter no passivo uma obrigação que
não existe? É que, ao fazer isso, a empresa está deixando de fazer um
lançamento a crédito na conta caixa (pagamento à vista) para creditar
uma conta de passivo (pagamento a prazo), e assim ela evita o
aparecimento de saldo credor na conta “caixa”.
Assim, ao invés de fazer o seguinte lançamento:
Mercadorias
a Caixa........................................................................ XX.XXX
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Ele fará:
Mercadorias
a Fornecedores............................................................ XX.XXX
Nesse caso a obrigação com fornecedores nunca existiu.
Outra situação possível ocorre quando o contribuinte realmente
efetuou uma compra a prazo, mas, ao pagar seu fornecedor, deixou
de escriturar essa operação de pagamento, mantendo a dívida no
seu passivo. Nessa hipótese a obrigação com fornecedores chegou a
existir, mas já foi efetuado o pagamento e isso ainda não foi
contabilizado pela empresa. Esse caso se confunde um pouco com a
“Falta de escrituração de pagamentos efetuados” mas não deixa de se
enquadrar nas hipóteses de passivo fictício.
Espécie de “passivo fictício”: simulação de suprimento de caixa:
Além de ser uma tentativa de “esconder” um pagamento, um
passivo fictício também pode ser utilizado com outro objetivo. O
contribuinte pode tentar simular uma operação que aumentaria o saldo
da conta caixa. Ele pode fazer isso através de duas formas: simular um
empréstimo bancário (obtenção de capital de terceiros) ou senão
simular uma integralização de capital feita pelos sócios (obtenção de
capital próprio):
Caixa
a Empréstimos a pagar................................................ XX.XXX
Caixa
a Capital social (ou Capital a integralizar)................... XX.XXX
Nesses dois casos, ocorre aquilo que é chamado de “Suprimento
de caixa não comprovado” ou “Simulação de suprimento de
caixa”. Ou seja, o contribuinte tenta, para evitar o “estouro de caixa”,
simular um ingresso de numerário na empresa, proveniente de capital
de terceiros (empréstimos) ou de capital próprio (integralização de
capital pelos acionistas).
Essas são operações muito suspeitas, uma vez que podem ser
usadas facilmente para “inchar” o saldo do caixa e ocultar a omissão de
receitas. Dessa forma, o auditor deve tentar obter indícios de que as
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operações não são fictícias, que realmente aconteceram. Isso pode ser
feito da seguinte maneira:


Para os empréstimos: Solicitar o contrato com a instituição
financeira, juntamente com o comprovante de transferência do
numerário.



Para os aportes de capital: Investigar a capacidade financeira
dos sócios para realizar o aporte e buscar indícios que comprovem a
efetiva entrega dos recursos, tais como: cheque nominal do sócio para a
empresa e documentos que evidenciam a transferência entre contas
bancárias.
A seguir estão algumas questões sobre omissão de receitas que
foram cobradas na prova de Auditor do ICMS da Bahia, feita pela
Fundação Carlos Chagas em 2004. São cinco questões ao todo, das
quais três têm solução bem simples, e duas são meio enroladas.

QUESTÕES
(Texto)
Há diversos pressupostos legais de sonegação de receita
pelo desvio, por uma entidade, de recursos por omissão de
receitas tributáveis, que se exteriorizam quando a infratora
necessita aplicar parcelas dos recursos, assim desviados, por
exigências do giro dos seus próprios negócios. Passa a
existir, nessas condições, dois caixas: um oficial, no qual
circulam valores correspondentes às operações regulares,
contabilizadas, portanto, e outro que compreende os valores
sonegados, vulgarmente denominado "caixa dois", mesmo que
inexista controle extracontábil para este. Cabe ao Auditor
Fiscal, no exercício da fiscalização de uma empresa, detectar
a exteriorização de tais irregularidades, dentre as quais
destacam-se as denominadas:
Estouro de Caixa dissimulado;
I. Simulação de Suprimentos de Caixa;
II. Despesas Pagas Não Contabilizadas;
III. Passivo Fictício;
IV. Ativos Não Contabilizados.
Como pode ser percebido, todas essas irregularidades
decorrem de insuficiência de saldo de caixa para atender
desembolsos,
efetivamente
ocorridos,
sem
que
esteja
esclarecida a origem do numerário que lhes deu suporte. Tais
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situações exigem que o Auditor Fiscal intime a empresa sob
fiscalização para que comprove a origem do numerário
utilizado em tais aplicações. Caso o contribuinte não logre
atendê-la, indicando os recursos já tributados, isentos ou
tributados exclusivamente na fonte, que dêem suporte a tais
ocorrências, será autuado por omissão de receitas. Assinale,
em cada uma delas, a qual dos incisos o sinal se prestaria.

36. Empréstimos recorrentes em conta-corrente específica com
saldo crescentes:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

estouro de caixa dissimulado.
passivo fictício.
despesas pagas não contabilizadas.
simulação de suprimentos de caixa.
ativo não contabilizados.

Nesse caso, o que o enunciando quis dizer é que há uma conta
específica de empréstimos no passivo que está sendo recorrentemente
utilizada para aumentar o caixa, ou seja, cada vez mais o saldo dessa
conta de empréstimos está sendo incrementado, tendo como
contrapartida a conta caixa. Essa é uma operação muito suspeita, pois
como vimos ser ela pode usada para simular um suprimento de caixa
que não ocorreu e evitar assim a presença de saldo credor nessa conta.
Há duas alternativas corretas: a alternativa B (passivo fictício) e a
alternativa D (simulação de suprimento de caixa). No entanto, como o
“suprimento de caixa não comprovado” é uma espécie do gênero
“passivo fictício”, a alternativa D é o gabarito da questão, por ser mais
específica.
Gabarito: D
37. Duplicata quitada em período subseqüente ao da sua
emissão, que não consta como pendente do exercício de sua
emissão:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

estouro de caixa dissimulado
simulação de suprimento de caixa
despesas pagas não contabilizadas
ativos não contabilizados
passivo fictício

Essa questão é meio enrolada. Em primeiro lugar, o examinador
não menciona se a duplicata foi emitida ou se foi aceita pela companhia.
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A princípio, não dá para saber se ele está falando de um direito ou de
uma obrigação da empresa.
O que o enunciado fala é que a referida duplicata foi emitida
durante o exercício X1, que foi dada a baixa por pagamento na
contabilidade do exercício X2, mas que, fazendo um exame de auditoria
(uma circularização, por exemplo), foi constatado que ela já havia sido
quitada durante o próprio exercício X1. Assim, a empresa manteve em
sua contabilidade uma duplicata que já havia sido paga, durante mais
alguns meses. Isso só pode ter sido feito com a finalidade de ocultar um
“estouro” de caixa, e para fazer isso a duplicata teria de ser uma
obrigação, um passivo fictício (obrigação que já foi paga mas que a
empresa mantém no seu balanço).
Gabarito: E
38. Duplicata a receber baixada em data anterior à do efetivo
recebimento:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

simulação de suprimentos de caixa.
estouro de caixa dissimulado.
despesas pagas não contabilizadas.
passivo fictício.
ativos não contabilizados.

Essa questão é exatamente o inverso da anterior. Nesse caso, a
empresa emitiu uma duplicata em X1 que seria efetivamente recebida
apenas no exercício seguinte (X2), mas ela efetuou o lançamento
contábil de recebimento no próprio exercício X1. Houve a simulação do
recebimento de um direito antes do tempo. Apesar de essa situação não
se enquadrar em nenhum dos casos estudados, é possível resolver por
eliminação: a alternativa “A” não pode ser, pois ela se refere aos casos
de empréstimos e aportes de capital não comprovados. A “C” e a “D”
também não têm relação com esse caso, pois não há que se falar nem
em “despesa” nem em “passivo”. A alternativa E fala de ativo oculto
(ativo não contabilizado), mas não é o caso da questão, pois o ativo
está contabilizado (na forma de dinheiro), apenas a sua realização
(conversão de direito em bem) foi feita antes da época correta. Então a
única alternativa que sobra é a B, que é genérica demais, pois na
verdade quase todas os indícios de omissão de receitas são tentativas
de dissimular (esconder) o “estouro de caixa”. Essa nomenclatura não
se encontra expressa na legislação do Imposto de Renda, ao contrário
das que vimos aqui.
Gabarito: B
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39. Folha de pagamento paga mas sem registro:
(A) estouro de caixa dissimulado.
(B) simulação de suprimentos de caixa.
(C) despesas pagas não contabilizadas.
(D) passivo fictício.
(E) ativos não contabilizados.
Essa é fácil. Foi feito o pagamento de salário aos empregados mas
essa operação não foi contabizada, ou seja, é um caso de “despesas
pagas não contabilizadas”.
Gabarito: C
40. Existência física mas sem registro contábil:
(A) estouro de caixa dissimulado.
(B) simulação de suprimentos de caixa.
(C) despesas pagas não contabilizadas.
(D) ativos não contabilizados.
(E) passivo fictício.
Essa também é moleza. A questão fala de ativo oculto, que está
definido na alternativa D.
Ativo oculto: existe (fisicamente) mas não está contabilizado
Passivo fictício: não existe mas está contabilizado
Gabarito: D
Bem, é isso aí. Agora vou colocar o texto da legislação do Imposto
de Renda, mas não acredito que vá ser cobrada alguma coisa muito
específica da literalidade da lei, até porque ela não foi mencionada no
edital. Na minha opinião basta saber os conceitos básico que foram
vistos até aqui. Boa sorte a todos que farão a prova do ISS-SP!

DECRETO 3000/99 – RIR/99
Art. 281. Caracteriza-se como omissão no registro de receita, ressalvada ao
contribuinte a prova da improcedência da presunção, a ocorrência das seguintes
hipóteses (Decreto-Lei nº 1.598, de 1977, art. 12, § 2º, e Lei nº 9.430, de 1996, art.
40):
I - a indicação na escrituração de saldo credor de caixa;
II - a falta de escrituração de pagamentos efetuados;
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III - a manutenção no passivo de obrigações já pagas ou cuja exigibilidade não
seja comprovada.
Suprimentos de Caixa
Art. 282. Provada a omissão de receita, por indícios na escrituração do
contribuinte ou qualquer outro elemento de prova, a autoridade tributária poderá
arbitrá-la com base no valor dos recursos de caixa fornecidos à empresa por
administradores, sócios da sociedade não anônima, titular da empresa individual,
ou pelo acionista controlador da companhia, se a efetividade da entrega e a
origem dos recursos não forem comprovadamente demonstradas (Decreto-Lei nº
1.598, de 1977, art. 12, § 3º, e Decreto-Lei nº 1.648, de 18 de dezembro de 1978,
art. 1º, inciso II).
Falta de Emissão de Nota Fiscal
Art. 283. Caracteriza omissão de receita ou de rendimentos, inclusive ganhos de
capital, a falta de emissão de nota fiscal, recibo ou documento equivalente, no
momento da efetivação das operações de venda de mercadorias, prestação de
serviços, operações de alienação de bens móveis, locação de bens móveis e
imóveis ou quaisquer outras transações realizadas com bens ou serviços, bem
como a sua emissão com valor inferior ao da operação (Lei nº 8.846, de 1994, art.
2º).
Arbitramento da Receita por Indícios de Omissão
Art. 284. Verificada por indícios a omissão de receita, a autoridade tributária
poderá, para efeito de determinação da base de cálculo sujeita à incidência do
imposto, arbitrar a receita do contribuinte, tomando por base as receitas, apuradas
em procedimento fiscal, correspondentes ao movimento diário das vendas, da
prestação de serviços e de quaisquer outras operações (Lei nº 8.846, de 1994, art.
6º).
§ 1º Para efeito de arbitramento da receita mínima do mês, serão identificados
pela autoridade tributária os valores efetivos das receitas auferidas pelo
contribuinte em três dias alternados desse mesmo mês, necessariamente
representativos das variações de funcionamento do estabelecimento ou da
atividade (Lei nº 8.846, de 1994, art. 6º, § 1º).
§ 2º A renda mensal arbitrada corresponderá à multiplicação do valor
correspondente à média das receitas apuradas na forma do § 1º pelo número de
dias de funcionamento do estabelecimento naquele mês (Lei nº 8.846, de 1994,
art. 6º, § 2º).
§ 3º O critério estabelecido no § 1º poderá ser aplicado a, pelo menos, três meses
do mesmo ano-calendário (Lei nº 8.846, de 1994, art. 6º, § 3º).
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§ 4º No caso do parágrafo anterior, a receita média mensal das vendas, da
prestação de serviços e de outras operações correspondentes aos meses
arbitrados será considerada suficientemente representativa das receitas auferidas
pelo contribuinte naquele estabelecimento, podendo ser utilizada, para efeitos
fiscais, por até doze meses contados a partir do último mês submetido às
disposições previstas no § 1º (Lei nº 8.846, de 1994, art. 6º, § 4º).
§ 5º A diferença positiva entre a receita arbitrada e a escriturada no mês será
considerada na determinação da base de cálculo do imposto (Lei nº 8.846, de
1994, art. 6º, § 6º).
§ 6º O disposto neste artigo não dispensa o contribuinte da emissão de
documentário fiscal, bem como da escrituração a que estiver obrigado pela
legislação comercial e fiscal (Lei nº 8.846, de 1994, art. 6º, § 7º).
§ 7º A diferença positiva a que se refere o § 5º não integrará a base de cálculo de
quaisquer incentivos fiscais previstos na legislação tributária (Lei nº 8.846, de
1994, art. 6º, § 8º).
Art. 285. É facultado à autoridade tributária utilizar, para efeito de arbitramento a
que se refere o artigo anterior, outros métodos de determinação da receita quando
constatado qualquer artifício utilizado pelo contribuinte visando a frustrar a
apuração da receita efetiva do seu estabelecimento (Lei nº 8.846, de 1994, art. 8º).
Levantamento Quantitativo por Espécie
Art. 286. A omissão de receita poderá, também, ser determinada a partir de
levantamento por espécie de quantidade de matérias-primas e produtos
intermediários utilizados no processo produtivo da pessoa jurídica (Lei nº 9.430,
de 1996, art. 41).
§ 1º Para os fins deste artigo, apurar-se-á a diferença, positiva ou negativa, entre
a soma das quantidades de produtos em estoque no início do período com a
quantidade de produtos fabricados com as matérias-primas e produtos
intermediários utilizados e a soma das quantidades de produtos cuja venda houver
sido registrada na escrituração contábil da empresa com as quantidades em
estoque, no final do período de apuração, constantes do Livro de Inventário (Lei nº
9.430, de 1996, art. 41, § 1º).
§ 2º Considera-se receita omitida, nesse caso, o valor resultante da multiplicação
das diferenças de quantidade de produtos ou de matérias-primas e produtos
intermediários pelos respectivos preços médios de venda ou de compra, conforme
o caso, em cada período de apuração abrangido pelo levantamento (Lei nº 9.430,
de 1996, art. 41, § 2º).
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§ 3º Os critérios de apuração de receita omitida de que trata este artigo aplicamse, também, às empresas comerciais, relativamente às mercadorias adquiridas
para revenda (Lei nº 9.430, de 1996, art. 41, § 3º).
Depósitos Bancários
Art. 287. Caracterizam-se também como omissão de receita os valores creditados
em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição financeira, em
relação aos quais o titular, pessoa jurídica, regularmente intimado, não comprove,
mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações (Lei nº 9.430, de 1996, art. 42).
§ 1º O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido
ou recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira (Lei nº 9.430, de
1996, art. 42, § 1º).
§ 2º Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo do imposto a que estiverem sujeitos, submeter-seão às normas de tributação específicas, previstas na legislação vigente à época
em que auferidos ou recebidos (Lei nº 9.430, de 1996, art. 42, § 2º).
§ 3º Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados os decorrentes de
transferência de outras contas da própria pessoa jurídica (Lei nº 9.430, de 1996,
art. 42, § 3º, inciso I).
Tratamento Tributário
Art. 288. Verificada a omissão de receita, a autoridade determinará o valor do
imposto e do adicional a serem lançados de acordo com o regime de tributação a
que estiver submetida a pessoa jurídica no período de apuração a que
corresponder a omissão (Lei nº 9.249, de 1995, art. 24).
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