Realizações
A ABRASCA ENTREGA

Realizações - A ABRASCA ENTREGA

EXEMPLOS
1) Implantação do IFRS com neutralidade tributária
(história em 13 capítulos entre 1997 e 2014)





1997: primeiras sugestões à CVM para PL
2003: aprovação na Comissão Economia com aperfeiçoamentos
2006: §7º do Art. 177 aceita pela CFT; trabalho com CNI
2007: liderança para aprovação da Lei 11.638 com supressão das
publicações obrigatórias para fechadas de grande porte
 2008: criado RTT com art. prevendo lei para substituí-lo e neutralidade
 2010: combate à proposta da RFB de dois balanços com ênfase no fiscal
 2013: esforço contra Parecer PGFN 202; MP 627 – eliminação do IR
fonte sobre dividendo “excedente” + ágio, leasing etc.
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EXEMPLOS
2) Implantação da lei societária pelo PL 3115/97 Lei 10303/01
(história em 5 capítulos entre 1997 e 2001)
 1996: PL 1564/96 – fim do risco de controle do CF por minoritários e
preferencialistas no CA
 1999: reunião almoço com Deputado Emerson Kapaz
 2000: relatório Kapaz na Comissão de Economia; articulação com
FIESP relatório Kandir na CFT e vetos presidenciais
 2001: supressão da obrigatoriedade de transformar ações preferenciais
em ordinárias compensada pela criação do diferencial de dividendos
para preferenciais; supressão de maioria obrigatória do Conselho Fiscal
para minoritários; e mais 14 pontos relevantes
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EXEMPLOS
3) Regime de tributação de lucros e dividendos
(história em 9 capítulos entre 1995 e 2015)
 1995: Isonomia na tributação de renda fixa e variável Lei 9249/95
 1998: Marcelo Déda responde Plöger a favor do JCP
 1999: Revogação da Lei 9779/99 que tornou desp financeiras e JCP
indedutíveis para CSLL por MP
 2001: audiência PL 377/99 (PT) para acabar com div. isento e JCP
 2002: declarações do futuro Ministro da Previdência contra JCP e div
isento
 2005: PIS/COFINS sobre JCP
 2015: Emendas à MP 685 (relatora Gleisi Hoffman) e MP694
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LEVANTAMENTO DAS REALIZAÇÕES DA ABRASCA
BENEFÍCIOS
 100 realizações significativas entre 1995 e 2014
 Regularidade: média de 5 por ano, atingindo a 9 em certos
exercícios
 Muitas realizações podem ser capítulos anuais de longas
histórias (2010: combate à proposta, por interesse exclusivo
da RFB, de dois balanços com ênfase no fiscal)
 Apresentação HTML contendo realizações

VALOR ECONÔMICO DAS REALIZAÇÕES
NA ORDEM DE BILHÕES DE REAIS

