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Depreciação, IFRS e Tributação

Parecer Normativo nº 1/2011

“18. Conforme a nova regra contábil, a empresa deve avaliar o período de

tempo em que pretende manter o bem e estimar o seu valor residual para

obter a taxa de depreciação.

19. Em que pese a norma tributária definir que a taxa de depreciação deve ser

avaliada em função do prazo durante o qual se possa esperar a "utilização

econômica do bem", essa avaliação está relacionada essencialmente com

o desgaste físico do bem. Já o novo critério adotado pela contabilidade

tem como base o tempo em que o bem gerará benefícios econômicos

para a empresa.”
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Depreciação, IFRS e Tributação

Artigo 57 da Lei nº 4.506/1964 (Redação da Lei nº 12.973/2014)

▪ A taxa de depreciação contábil vai ser determinada segundo os padrões

contábeis.

▪ A taxa de depreciação fiscal vai ser determinada segundo as taxas

publicadas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (atualmente

previstas no Anexo III da Instrução Normativa nº 1.700/2017.

▪ Nos casos em que a depreciação contábil for menor do que a fiscal, a

dedução fiscal será mais rápida. Atingido o custo do bem a depreciação

contábil passará a ser adicionada.

▪ Sendo a depreciação contábil maior do que a fiscal, valerá esta última

para dedução.
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Depreciação, IFRS e Tributação

Artigo 57 da Lei nº 4.506/1964 (Redação da Lei nº 12.973/2014)

▪ Depreciação linear ou por curva de produção?

“Art. 57. Poderá ser computada como custo ou encargo, em cada exercício, a

importância correspondente à diminuição do valor dos bens do ativo resultante

do desgaste pelo uso, ação da natureza e obsolescência normal.

§ 1º. A quota de depreciação dedutível na apuração do imposto será

determinada mediante a aplicação da taxa anual de depreciação sobre o

custo de aquisição do ativo.

§ 2º. A taxa anual de depreciação será fixada em função do prazo durante o

qual se possa esperar a utilização econômica do bem pelo contribuinte, na

produção dos seus rendimentos.”
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Depreciação, IFRS e Tributação

Artigo 1º da Instrução Normativa nº 457/2004

▪ Conceito de depreciação para PIS/COFINS

"Art. 1º As pessoas jurídicas sujeitas à incidência não-cumulativa da

Contribuição para o PIS/Pasep e da Contribuição para o Financiamento da

Seguridade Social (Cofins), em relação aos serviços e bens adquiridos no País

ou no exterior a partir de 1º de maio de 2004, observado, no que couber, o

disposto no art. 69 da Lei nº 3.470, de 1958, e no art. 57 da Lei nº 4.506, de

1964, podem descontar créditos calculados sobre os encargos de depreciação

de:[...]."
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Depreciação, IFRS e Tributação

Solução de Consulta COSIT nº 672/2017

▪ Conceito de depreciação para PIS/COFINS

“REGIME TRIBUTÁRIO DE TRANSIÇÃO. LEI Nº 12.973, DE 2014. NOVAS

NORMAS CONTÁBEIS. ENCARGOS DE DEPRECIAÇÃO.

Para efeitos de apuração dos encargos de depreciação que servem de base

de cálculo dos créditos estabelecidos pelo inciso VI do caput do art. 3º da Lei

nº 10.637, de 2002, permanecem aplicáveis as taxas de depreciação

fixadas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) (Instrução

Normativa SRF nº 162, de 1998, sucedida pelo Anexo III da Instrução

Normativa RFB nº 1.700, de 2017), mesmo após a vigência da Lei nº

12.973, de 2014."
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Amortização, IFRS e Tributação

Artigo 41 da Lei nº 12.973/2014

▪ Dedutibilidade das despesas de amortização de intangíveis.

"Art. 41. A amortização de direitos classificados no ativo não circulante

intangível é considerada dedutível na determinação do lucro real, observado

o disposto no inciso III do caput do art. 13 da Lei nº 9.249, de 26 de dezembro

de 1995.“

“Art. 42 [...].

“Parágrafo único. O contribuinte que utilizar o benefício referido no caput

deverá adicionar ao lucro líquido, para fins de apuração do lucro real, o

valor da realização do ativo intangível, inclusive por amortização, alienação ou

baixa.”
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Amortização, IFRS e Tributação

Artigo 58 da Lei nº 4.506/1964 (Não foi alterado pela Lei nº 12.973/2014)

▪ Cálculo da taxa de amortização: linear ou curva?

“Art. 58. Poderá ser computada como custo ou encargo, em cada exercício, a

importância correspondente à recuperação do capital aplicado na aquisição de

direitos cuja existência ou exercício tenha duração limitada, ou de bens cuja

utilização pelo contribuinte tenha o prazo legal ou contratualmente limitada,

tais como: [...]

§ 1º A quota anual de amortização será fixada com base no custo de

aquisição do direito ou bem, atualizado monetariamente, e tendo em vista o

número de anos restantes de existência do direito, observado o disposto

no § 1º do artigo 57 desta lei.”
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Exaustão, IFRS e Tributação

Artigo 330 do RIR/1999

“Art. 330. Poderá ser computada, como custo ou encargo, em cada período de

apuração, a importância correspondente à diminuição do valor de

recursos minerais, resultante da sua exploração (Lei nº 4.506, de 1964, art.

59).

§ 1º. A quota de exaustão será determinada de acordo com os princípios de

depreciação (Subseção II), com base no custo de aquisição ou prospecção,

dos recursos minerais explorados (Lei nº 4.506, de 1964, art. 59, § 1º).

§ 2º O montante da quota de exaustão será determinado tendo em vista o

volume da produção no período e sua relação com a possança conhecida

da mina, ou em função do prazo de concessão (Lei nº 4.506, de 1964, art.

59, § 2º).”
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Exaustão, IFRS e Tributação

▪ O que diferencia a exaustão da depreciação e da amortização?

▪ No regime do artigo 330 a exaustão pode ser:

▪ Por curva de produção; ou

▪ Linear pelo prazo de concessão.
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Exaustão, IFRS e Tributação

Artigo 1º da Lei nº 13.586/2017 (Artigos 3º a 5º da IN 1.778)

“Art. 1º. Para fins de determinação do lucro real e da base de cálculo da Contribuição

Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), poderão ser integralmente deduzidas as

importâncias aplicadas, em cada período de apuração, nas atividades de exploração e

de produção de jazidas de petróleo e de gás natural, definidas no art. 6º da Lei nº 9.478,

de 6 de agosto de 1997, observado o disposto no § 1º deste artigo.

§ 1º A despesa de exaustão decorrente de ativo formado mediante gastos aplicados

nas atividades de desenvolvimento para viabilizar a produção de campo de petróleo ou

de gás natural é dedutível na apuração do lucro real e da base de cálculo da CSLL.

§ 2º Para fins de apuração do lucro real e da base de cálculo da CSLL, poderá ser

considerada a exaustão acelerada do ativo de que trata o § 1º deste artigo, calculada

mediante a aplicação da taxa de exaustão, determinada pelo método das unidades

produzidas, multiplicada por dois inteiros e cinco décimos. ”
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Exaustão, IFRS e Tributação

Ato Declaratório Interpretativo nº 35/2011

Artigo único. Às pessoas jurídicas sujeitas ao regime de apuração não

cumulativa da Contribuição para o PIS/Pasep e da Contribuição para o

Financiamento da Seguridade Social (Cofins) é vedado descontar créditos

calculados em relação aos encargos de exaustão suportados, por falta de

amparo legal. (Ver também a Solução de Divergência nº 3/2011)
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Impairment, IFRS e Tributação

▪ Qual a natureza do impairment?

Artigo 32 da Lei nº 12.973/2014 (artigos 129 e 130 da IN 1.700)

Art. 32. O contribuinte poderá reconhecer na apuração do lucro real somente

os valores contabilizados como redução ao valor recuperável de ativos

que (1) não tenham sido objeto de reversão, (2) quando ocorrer a

alienação ou baixa do bem correspondente.

Parágrafo único. No caso de alienação ou baixa de um ativo que compõe uma

unidade geradora de caixa, o valor a ser reconhecido na apuração do lucro

real deve ser proporcional à relação entre o valor contábil desse ativo e o total

da unidade geradora de caixa à data em que foi realizado o teste de

recuperabilidade.
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Impairment, IFRS e Tributação

▪ Há neutralidade em relação ao teste de recuperabilidade?

▪ Quais os efeitos do impairment de um ativo sobre a apuração da

Contribuição para o PIS e da COFINS?
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Depreciação, IFRS e Tributação

Solução de Consulta COSIT nº 672/2017

▪ Efeitos do Impairment para PIS/COFINS

“A aplicação do instituto contábil da redução ao valor recuperável de ativos (impairment

test) (Resolução 2010/001292 - NBC TG 01- Redução ao Valor Recuperável de Ativos,

do Conselho Federal de Contabilidade) enseja alteração do valor dos encargos de

depreciação relativos a determinado ativo utilizado no cálculo do crédito da

Contribuição para o PIS/Pasep estabelecido pelo inciso VI do caput do art. 3º da

Lei nº 10.637, de 2002.

É vedada a apuração de créditos da não cumulatividade da Contribuição para o

PIS/Pasep sobre a diferença entre o valor dos encargos de depreciação registrados

contabilmente mediante aplicação do instituto contábil da redução ao valor recuperável

de ativos (impairment test) e os encargos de depreciação tradicionalmente permitidos

para fins fiscais (calculados com base no custo de aquisição do ativo).
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