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Herança ou doação

A  crise  econômica  fez  surgir  o
problema  antigo  do  gasto  público.
Nossos  governantes  perderam  a
oportunidade  no  último  ciclo  de
crescimento  da  economia  de  editarem
medidas  para  consertar  e  estancar  a
sangria do gasto público vinculado. No
final,  só  restou  ao  governo  federal
sufocar ainda mais a população com os
aumentos generalizados dos impostos.

 

Os  Estados  não  são  diferentes.
Estamos vendo nos últimos meses uma
forte  pressão  dos  governadores  para
que o Senado Federal altere a alíquota
máxima do ITCMD de 8% para 20%. E
que imposto é esse que pode levar 1/5
de seu patrimônio? É o Imposto sobre a
Transmissão  Causa  Mortis  e  Doação
de  Quaisquer  Bens  ou  Direitos  
ITCMD,  de  competência  dos  Estados  e  do  Distrito  Federal,  tendo  sua
regulamentação em lei estadual, com alíquota que deve respeitar o limite máximo
estabelecido pelo Senado na Resolução n. 9/1992.

 

No  caso  do Estado  do Acre,  a  Lei  Complementar  Estadual    LCE  n.  271/2013,
estipula  no  seu  artigo  2º,  que  a  incidência  do  imposto  se  dá  quando  ocorre  a
sucessão  legítima,  testamentária  ou  provisória  e  doação.  O  fato  gerador  é  a
transmissão, por suas formas  artigo 5º. As alíquotas são de 4% causa mortis e
2% doação. A base de cálculo é o valor venal dos bens e direitos ou do título ou
crédito  transmitido,  mas  a  LCE  faz  uma  ressalva  para  o  caso  da  SEFAZ  não
concordar  com o  valor  indicado  pelo  contribuinte,  instaurando  em  separado  um
procedimento administrativo de avaliação da base de cálculo. 

 

Acontece que em algumas situações a SEFAZ deixa de instaurar o procedimento
em  separado,  obrigando  o  contribuinte  a  pagar  mais  imposto  num  verdadeiro
lançamento viciado. Tal situação também pode ocorrer no processo de inventário.
Para  ambos  os  casos,  o  contribuinte  deve  recorrer  na  via  administrativa,  e,  se
mesmo  assim  o  Estado  não  rever  o  valor,  pode  o  contribuinte  recorrer  ao
Judiciário para fazer nova avaliação.

 

A apuração em separado é importante para preservar o direito ao contraditório e
ampla  defesa  do  contribuinte,  não  permitindo  que  a  SEFAZ  estipule  o  valor  do
ITCMD ao seu bel prazer. Já quanto ao pleito dos governadores, podemos dizer
que será um verdadeiro confisco branco se o Senado aceitar aumentar a alíquota
máxima.
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COMENTÁRIOS
O Portal de notícias Jornal Opinião informa aos seus leitores que não se responsabiliza pelas consequências jurídicas sobre as
opiniões divulgadas nos campos de comentários, e que as postagens de conteúdo ofensivas serão excluídas do portal. 

Veja um exemplo para os dois casos:  Imóvel com valor venal de R$100.000,00.
Hoje paga 4%=R$4 mil. Se for 20%=R$20 mil. E se a SEFAZ não aceitar o valor
venal  e  estipular  avaliação  de  R$500  mil.  4%=R$20  mil;  20%=R$100  mil.
Portanto,  fica  latente  a  diferença  entre  o  valor  atual  e  o  pretendido  tanto  pelos
governadores como pelo procedimento da SEFAZ.

 

E  caso  você  receba  uma  herança,  como  resolver?  Temos  três  respostas:  A
primeira é questionar por via administrativa e/ou judicial. A segunda é pedir para
seu genitor deixar o valor do imposto. E a terceira é vender o imóvel para pagar a
parte  do  Estado,  mas  se  a  venda  for  por  valor  superior  ao  que  recebeu,  terá
ganho  de  capital  e  sobre  ele  deverá  pagar  o  IR  de  15%. Nesse  caso  você  vai
sofrer  taxação  de  19%  (4%+15%)  atual  ou  35%  (20%+15%)  como  querem  os
governadores.

 

Você também pode decidir não pagar o ITCMD, basta não deixar herança. Pode
também fazer a doação em vida para os herdeiros pagando no Acre a alíquota de
2%  uma das menores do país. Na doação você só pagará o valor do ITCMD de
2% e terá a isenção do IR se seguir as regras estipuladas.

 

Portanto,  o  PLANEJAMENTO SUCESSÓRIO  não  é  ficar  sem  bens  e  capital,  é
apenas evitar que o Estado  tome quase a metade de seus bens, não deixando
obrigações  futuras  aos  herdeiros.  Pagar  menos  imposto  não  é  crime,  é  elisão
fiscal,  e  serve  para  planejar  o  seu  futuro  e  de  seus  herdeiros.  Por  fim,  faça  o
cálculo  do  exemplo  acima  com  a  alíquota  da  doação  e  veja  quanto  você  irá
economizar.

 

Marco Antonio Mourão de Oliveira, 39, é advogado, especialista em finanças pela
Fundação  Dom  CabralBH/MG,  pósgraduando  em  direito  tributário  na
Universidade de Uberaba, proprietário da Mourão Oliveira Consultoria Jurídica e
Financeira  www.mouraooliveira.com

25/01/2016

Impeachment: quem é pró e quem é contra

De fato, vivemos tempos bastante turbulentos, e um dos componentes mais
importantes é a crise gerada pela demora na questão dos pedidos de
impeachment ...

23/01/2016

Até onde vai a voz via WhatsApp?

O mundo das telecomunicações está eletrizante, como a política brasileira. Há
emoções e novidades para todos os lado...

22/01/2016

O Igarapé das Mulheres no tempo da lamparina

No Brasil de antes, dos meus anos vividos no Igarapé das Mulheres a luz de
lamparina, a vida era sofrida e mais curta. De lá para cá o IBGE, ano...
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O fator humano no Relacionamento com clientes

Para mudar a empresa, é necessária uma base de confiança, onde todos
concordam que os dados representam fielmente o que os clientes são, ...
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