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Parte I









É possível reconciliar 

integralmente a contabilidade no 

padrão IFRS com o Sistema 

Tributário Brasileiro?



Portanto, a neutralização de 
alguns efeitos decorrentes da 
adoção do IFRS não era uma 

opção legislativa. Era uma 
imposição do Sistema Tributário.



Portanto, a neutralização de 
alguns efeitos decorrentes da 
adoção do IFRS não era uma 

opção legislativa. Era uma 
imposição do Sistema Tributário.



Divergências Fundamentais entre IFRS e Tributação

▪ A contabilidade segundo o padrão IFRS busca capturar fatos

econômicos de forma prospectiva, tentando captar a capacidade da

entidade de gerar fluxos de caixa no futuro, por vezes baseando-se

em previsões e estimativas.

▪ Por outro lado, o Direito Tributário tem como pilar fundamental a

imposição sobre manifestações de capacidade contributiva já

realizadas.
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Divergências Fundamentais entre IFRS e Tributação

▪ A contabilidade segundo o padrão IFRS busca capturar fatos econômicos de

forma prospectiva, tentando captar a capacidade da entidade de gerar

fluxos de caixa no futuro, por vezes baseando-se em previsões e

estimativas.

▪ Por outro lado, o Direito Tributário tem como pilar fundamental a imposição

sobre manifestações de capacidade contributiva já realizadas.

▪ Por fim, um dos grandes vilões do IFRS da perspectiva da aplicação da

legislação tributária: o poder de julgamento do contador.
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Divergências Fundamentais entre IFRS e Tributação

▪ O poder de julgamento do profissional contábil é outro entrave para

uma aproximação entre a contabilidade e a tributação corporativa.

▪ O IFRS é um padrão contábil principiológico. Muitas vezes dá

orientações por padrões ao invés de estabelecer procedimentos por

regras.
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É possível reconciliar 

integralmente a contabilidade no 

padrão IFRS com o Sistema 

Tributário Brasileiro?



Não.

O Debate sobre a Neutralidade dos 
IFRS para fins Fiscais.













As Cinco “Situações” da Lei nº 12.973/14

20

Situação 1: Estabelece a neutralidade tributária das mudanças decorrentes da adoção

do IFRS. Ex: AVJ, AVP, Depreciação.
1

Situação 2: Modifica o regime tributário com inspiração (ou seja, não é uma

incorporação plena) no novo padrão contábil. Ex: Ágio, pagamento com base em ações.
2

Situação 3: Exigência de dois balanços (divergência lei x IN). Ex: Moeda Funcional.3

Situação 4: Neutralidade de futuras alterações contábeis estabelecidas pelos órgãos

reguladores.
4

Omissões. Relação da Lei nº 12.973 com os CPCs anteriores. Ex: Situações envolvendo

combinação de negócios, regras que fazem referência a formas de contabilização,

lançamentos no PL, etc.
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As Cinco “Situações” da Lei nº 12.973/14

21

Situação 1: Estabelece a neutralidade tributária das mudanças decorrentes da adoção

do IFRS. Ex: AVJ, AVP, Depreciação.
1

▪ AVJ: Artigos 16 a 119 da Lei 12.973. Neutralidade com controle em

subcontas.

▪ AVP: Artigo 4º da Lei 12.973. Neutralidade.

▪ Depreciação: Artigo 40 da Lei 12.973 (Altera o artigo 57 da Lei 4.506).

o Distinção entre depreciação fiscal e depreciação contábil no Parecer

Normativo no 1/2011.



As Cinco “Situações” da Lei nº 12.973/14

22

▪ Aproveitamento fiscal da mais-valia e do goodwill e tratamento do ganho por

compra vantajosa: Artigos 20 a 28 da Lei 12.973.

o As regras fiscais não são equivalentes ao padrão contábil estabelecido

no CPC 15.

▪ Teste de Recuperabilidade (Impairment Test): Artigo 32 da Lei 12.973.

▪ Pagamento Baseado em Ações (Stock Options): Artigo 33 da Lei 12.973.

Situação 2: Modifica o regime tributário com inspiração (ou seja, não é uma

incorporação plena) no novo padrão contábil. Ex: Ágio, pagamento com base em ações.
2



As Cinco “Situações” da Lei nº 12.973/14

23

▪ Dificuldades da utilização de moeda diferente do real como moeda funcional:

Tratamento dos dividendos e dos JCP.

▪ Disciplina concisa no artigo 62 da Lei 12.973.

Situação 3: Exigência de dois balanços (divergência lei x IN). Ex: Moeda Funcional.3



As Cinco “Situações” da Lei nº 12.973/14

24

▪ Adoção dos IFRS e deslegalização da contabilidade.

▪ O artigo 58 e a neutralidade das modificações no padrão contábil.

“Art. 58. A modificação ou a adoção de métodos e critérios contábeis, por meio de

atos administrativos emitidos com base em competência atribuída em lei comercial, que

sejam posteriores à publicação desta Lei, não terá implicação na apuração dos tributos

federais até que lei tributária regule a matéria. (Vigência)

Parágrafo único. Para fins do disposto no caput, compete à Secretaria da Receita

Federal do Brasil, no âmbito de suas atribuições, identificar os atos administrativos e

dispor sobre os procedimentos para anular os efeitos desses atos sobre a

apuração dos tributos federais.”

Situação 4: Neutralidade de futuras alterações contábeis estabelecidas pelos órgãos

reguladores.
4



As Cinco “Situações” da Lei nº 12.973/14

25

▪ Pretensão da Lei 12.973 de cobrir todos os ajustes.

▪ Situações de omissão devem ser analisadas de acordo com a legislação

tributária. Não há uma prevalência da contabilidade.

▪ Exemplos:

o Tratamento do CTA no caso de liquidação de investimentos no exterior.

o Omissões no caso de combinação de negócios.

Omissões. Relação da Lei nº 12.973 com os CPCs anteriores. Ex: Situações envolvendo

combinação de negócios, regras que fazem referência a modelos de contabilização.
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Duas visões sobre “essência sobre a 

forma”

▪ “Essência sobre a forma” sob a 
perspectiva contábil deve ser analisada 
considerando as finalidades da 
contabilidade segundo o padrão IFRS.

▪ Não existe um princípio geral de  de 
prevalência da essência econômica sobre a 
forma jurídica no Direito Tributário, o que há 
é a possibilidade de 
desconsideração/requalificação de atos 
artificiais praticados com vistas a evitar, 
reduzir ou postergar o dever tributário.
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Parte II





1.

Solução de Consulta COSIT nº 415/2017

Redução de Capital e Realização da AVJ



“PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS. DEVOLUÇÃO DE CAPITAL EM BENS E

DIREITOS AVALIADOS A VALOR JUSTO. ALIENAÇÃO. VALOR CONTÁBIL.

POSSIBILIDADE. ADIÇÃO DO GANHO CONTROLADO POR SUBCONTA.

A pessoa jurídica pode efetivar a transferência de bens aos sócios por meio da

devolução de participação no capital social (redução de capital) pelo valor

contábil, não gerando, assim, ganho de capital. No entanto, o valor contábil

inclui o ganho decorrente de avaliação a valor justo controlado por meio

de subconta vinculada ao ativo, e, quando da realização deste, qual seja,

transferência dos bens aos sócios, o aumento do valor do ativo, anteriormente

excluído da determinação do lucro real e do resultado ajustado, deverá ser

adicionado à apuração das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL.”

31

Solução de Consulta COSIT nº 415/2017

Redução de Capital e Realização da AVJ



Solução de Consulta COSIT nº 415/2017

Redução de Capital e Realização da AVJ

32

Fatos:

▪ Empresa avaliou imóveis a valor justo, contabilizando em subconta a diferença entre o custo
histórico e o valor justo.

▪ O contribuinte informou que pretendia reduzir capital entregando os ativos aos sócios.

▪ Questionava se a devolução poderia ser feita pelo valor contábil desconsiderando a AVJ.

Fundamentos da decisão:

▪ O artigo 22 da Lei nº 9.249/95 permite a devolução de bens aos sócios por valor contábil ou
de mercado. “No caso de alienação pelo valor contábil não há que se falar em ganho de
capital”

▪ O valor contábil inclui o ganho ou perda de AVJ. Assim, a redução de capital com a entrega do
bem a valor contábil geraria a tributação dos valores controlados em subconta.



[Lei nº 9.249/95] “Art. 22. Os bens e direitos do ativo da pessoa jurídica, que

forem entregues ao titular ou a sócio ou acionista. a título de devolução de sua

participação no capital social, poderão ser avaliados pelo valor contábil ou

de mercado.

§ 1º No caso de a devolução realizar-se pelo valor de mercado, a diferença

entre este e o valor contábil dos bens ou direitos entregues será considerada

ganho de capital, que será computado nos resultados da pessoa jurídica

tributada com base no lucro real ou na base de cálculo do imposto de renda e

da contribuição social sobre o lucro líquido devidos pela pessoa jurídica

tributada com base no lucro presumido ou arbitrado.

§ 2º Para o titular, sócio ou acionista, pessoa jurídica, os bens ou direitos

recebidos em devolução de sua participação no capital serão registrados pelo

valor contábil da participação ou pelo valor de mercado, conforme avaliado

pela pessoa jurídica que esteja devolvendo capital. [...].”
33

Solução de Consulta COSIT nº 415/2017

Redução de Capital e Realização da AVJ



[Lei nº 12.973/14] “Art. 13. O ganho decorrente de avaliação de ativo ou

passivo com base no valor justo não será computado na determinação do

lucro real desde que o respectivo aumento no valor do ativo ou a redução no

valor do passivo seja evidenciado contabilmente em subconta vinculada

ao ativo ou passivo. (Vigência)

§ 1º O ganho evidenciado por meio da subconta de que trata o caput será

computado na determinação do lucro real à medida que o ativo for realizado,

inclusive mediante depreciação, amortização, exaustão, alienação ou baixa, ou

quando o passivo for liquidado ou baixado.

§ 2º O ganho a que se refere o § 1º não será computado na determinação do

lucro real caso o valor realizado, inclusive mediante depreciação, amortização,

exaustão, alienação ou baixa, seja indedutível. [...].”
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Redução de Capital e Realização da AVJ



Solução de Consulta COSIT nº 415/2017

Redução de Capital e Realização da AVJ

▪ Comentários:

o O que é valor contábil para fins do artigo 22 da Lei nº 9.249/95?

o Ponto de atenção: a Lei nº 9.249/95 foi alterada pela Lei nº 12.973/14.

o A entrega dos ativos por valor abaixo do contábil geraria uma perda. Seria

ela dedutível?

o Efeitos do registro da AVJ em subconta.

35



Acórdão CARF nº 1402-003.589 (2018)

“Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica – IRPJ. Ano-calendário: 2010.

NULIDADE. Rejeitam-se as preliminares de nulidade suscitadas contra o

procedimento administrativo fiscal, quando o processo administrativo fiscal

obedece as determinações legais e garante ao contribuinte o contraditório e a

ampla defesa, e não foi provada nenhuma violação aos arts. 10 e 59 do

Decreto nº 70.235, de 1972.

NEUTRALIDADE FISCAL. LEI 12.973/2014. AVALIAÇÃO DE VALOR JUSTO.

CONCEITO DE RENDA.

A ausência de criação de subconta não pode implicar automaticamente

no acréscimo da base de cálculo de IRPJ sob o risco de afronta ao

conceito de renda previsto no art.43 do CTN.”

36

Tema Bônus

Efeitos da Subconta para fins de Tributação



Acórdão CARF nº 1301-004.091 (2019) – Voto de Qualidade

“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)

Ano-calendário: 2015. PRELIMINARES DE NULIDADE.

Rejeitam-se as preliminares de nulidade suscitadas contra o procedimento

administrativo fiscal, quando o processo administrativo fiscal obedece as

determinações legais e garante ao contribuinte o contraditório e a ampla

defesa, e não foi provada nenhuma violação aos arts. 10 e 59 do Decreto n°

70.235, de 1972.

ATIVO. AVALIAÇÃO A VALOR JUSTO. GANHO. AUSÊNCIA DE SUBCONTAS.

TRIBUTAÇÃO.

O ganho decorrente de avaliação de ativo com base no valor justo não

controlado em subconta devidamente vinculada será computado na

determinação do lucro real.”

37

Tema Bônus

Efeitos da Subconta para fins de Tributação



Acórdão CARF nº 1401-003.873 (2020)

“IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ) Ano-calendário:

2011, 2012, 2013, 2014, 2015 DECADÊNCIA. GANHO DE CAPITAL NA

ALIENAÇÃO DE IMÓVEL. Após transcorridos mais de cinco anos da

ocorrência do fato gerador, decaído, portanto o lançamento conforme a regra

do art. 173 do CTN, já que o recolhimento a menor acusado, foi pago com

base em valor diferente, nos moldes do art. 225 do RIR. NEUTRALIDADE

FISCAL. LEI 12.973/2014. AVALIAÇÃO DE VALOR JUSTO. CONCEITO DE

RENDA. A ausência de criação de subconta não pode implicar

automaticamente no acréscimo da base de cálculo de IRPJ sob o risco de

afronta ao conceito de renda previsto no art.43 do CTN.”

38

Tema Bônus

Efeitos da Subconta para fins de Tributação



2.

Solução de Consulta COSIT nº 659/2017 

& Solução de Consulta nº 17/2018

Tratamento Fiscal do Deemed Cost



“CONSULTA CONHECIDA EM PARTE. ADOÇÃO DO VALOR JUSTO COMO CUSTO

ATRIBUÍDO (“DEEMED COST”) DO ATIVO IMOBILIZADO. NEUTRALIDADE FISCAL

DOS AJUSTES.

Por via de regra, os ganhos e perdas de avaliação a valor justo não repercutirão

efeitos tributários, desde que atendidas as exigências constantes dos arts. 13 e 14 da

Lei nº 12.973, de 2014, regulamentados pelos arts. 97 a 104 da Instrução Normativa

RFB nº 1.700, de 2017.”

40

Solução de Consulta COSIT nº 17/2018

Tratamento Fiscal do Deemed Cost



Solução de Consulta COSIT nº 17/2018

Tratamento Fiscal do Deemed Cost

41

Fatos:

▪ A consulente contabilizava suas operações com base no CPC PME (Pequenas e Médias
Empresas). Portanto, na sua transição para o “CPC Full” era poderia avaliar seus ativos pelo
seu valor justo.

▪ A questão do contribuinte era se a AVJ do bem realizada quando da adoção inicial poderia ser
controlada em subconta e ter a tributação diferida para o momento da realização.

Fundamentos da decisão:

▪ Segundo a posição das autoridades fiscais, a AVJ neste caso seria neutra para fins fiscais.
Assim, “os ganhos e perdas de avaliação a valor justo não repercutirão efeitos tributários,
desde que atendidas as exigências constantes dos artigos 13 e 14 da Lei nº 12.973, de 2014”.



“Caso o custo atribuído (deemed cost) tenha sido feito antes da adoção inicial dos

arts. 64 a 70 da Lei nº 12.973, de 2014, e antes do processo de cisão, o saldo

positivo constante na subconta de que trata o art. 66 da Lei nº 12.973, de 2014,

evidenciando a diferença positiva (ganho) na adoção inicial causada pelo deemed

cost, assim como pela depreciação excluída nos termos do § 15 do art. 57 da Lei nº

4.506, de 1964, deve ser tributado no momento da cisão, pela realização por baixa do

ativo. [...]

Caso o custo atribuído (deemed cost) tenha sido feito após a adoção inicial dos

arts. 64 a 70 da Lei nº 12.973, de 2014, e antes do processo de cisão, a operação

de cisão parcial não implica a realização dos ativos transferidos à sucessora, para fins

de tributação do ganho gerado em decorrência de avaliação de ativo com base na

avaliação a valor justo. Os ganhos de AVJ evidenciados na subconta de que trata o

art. 13 da Lei nº 12.973, de 2014, transferidos em virtude da operação, terão, na

sucessora, o mesmo tratamento tributário que teriam na sucedida. Dessa forma, a

sucessora poderá diferir a tributação do ganho conforme a realização do ativo, desde

que evidencie este ganho transferido em subconta vinculada ao respectivo ativo. [...].”

42

Solução de Consulta COSIT nº 659/2017

Tratamento Fiscal do Deemed Cost



Solução de Consulta COSIT nº 659/2017

Tratamento Fiscal do Deemed Cost

43

Fatos:

▪ A consulente passou por uma cisão em 2015. Antes da cisão, quando da adoção inicial da Lei
nº 12.973/14, a empresa avaliou ativos pelo valor justo.

▪ A questão central do contribuinte era definir se o ganho decorrente do custo atribuído
(deemed cost) seguiria diferido na empresa sucessora, ou se a cisão realizaria os valores
controlados em subconta.

Fundamentos da decisão:

▪ Embora a atribuição de custo seja, por natureza, uma avaliação a valor justo, a decisão
separou o deemed cost em AVJ, caso realizado após a adoção inicial, e ajustes de adoção
inicial.

▪ No primeiro caso seria aplicável o artigo 26 da Lei nº 12.973/14 e ao segundo caso não.



[Lei nº 12.973/14] “Art. 66. Para fins do disposto no art. 64, a diferença

positiva, verificada em 31 de dezembro de 2013, para os optantes conforme o

art. 75, ou em 31 de dezembro de 2014, para os não optantes, entre o valor

de ativo mensurado de acordo com as disposições da Lei nº 6.404, de 15

de dezembro de 1976, e o valor mensurado pelos métodos e critérios

vigentes em 31 de dezembro de 2007, deve ser adicionada na determinação

do lucro real e da base de cálculo da CSLL em janeiro de 2014, para os

optantes conforme o art. 75, ou em janeiro de 2015, para os não optantes,

salvo se o contribuinte evidenciar contabilmente essa diferença em

subconta vinculada ao ativo, para ser adicionada à medida de sua

realização, inclusive mediante depreciação, amortização, exaustão, alienação

ou baixa. [...].”

44

Soluções de Consulta COSIT nº 659/2017 e 17/2018

Tratamento Fiscal do Deemed Cost



[Lei nº 12.973/14] “Art. 26. Nos casos de incorporação, fusão ou cisão, os

ganhos decorrentes de avaliação com base no valor justo na sucedida não

poderão ser considerados na sucessora como integrante do custo do bem ou

direito que lhe deu causa para efeito de determinação de ganho ou perda de

capital e do cômputo da depreciação, amortização ou exaustão.

Parágrafo único. Os ganhos e perdas evidenciados nas subcontas de que

tratam os arts. 13 e 14 transferidos em decorrência de incorporação,

fusão ou cisão terão, na sucessora, o mesmo tratamento tributário que

teriam na sucedida.”

45

Soluções de Consulta COSIT nº 659/2017 e 17/2018

Tratamento Fiscal do Deemed Cost



Soluções de Consulta COSIT nº 659/2017 e 17/2018

Tratamento Fiscal do Deemed Cost

▪ Comentários:

o Há uma diferença de natureza entre a AVJ feita antes da adoção inicial da

Lei nº 12.973/14 e a realizada após a aplicação inicial da lei?

o O artigo 26 da Lei nº 12.973/14 deveria ser aplicado no de custo atribuído

antes da entrada em vigor da Lei?

46



3.

Solução de Consulta COSIT nº 672/2017

Impairment e Créditos de PIS e 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). [...].”

48

Solução de Consulta COSIT nº 672/2017

Impairment e Créditos de PIS e COFINS



Solução de Consulta COSIT nº 672/2017

Impairment e Créditos de PIS e COFINS

49

Fatos:

▪ A consulente trata-se de pessoa jurídica que apura a Contribuição para o PIS e a COFINS pelo
regime da não cumulatividade.

▪ A questão principal objeto da consulta era que fosse “confirmado o entendimento da
Consulente no sentido de admitir a continuidade da neutralidade fiscal mesmo após a Lei
12.973/2014”, sendo aplicada a taxa prevista pela Receita Federal.

Fundamentos da decisão:

▪ A depreciação, para fins de PIS e COFINS, segue as regras previstas para o IRPJ (IN 1.700,
artigo 24; IN 457, artigo 1º § 1º).

▪ Como há regra específica sobre impairment para o IRPJ, não haveria créditos de PIS e COFINS.

▪ O impairment ensejaria “a alteração dos encargos de depreciação relativos ao ativo”,
alterando o valor do crédito de PIS e COFINS.



[Lei nº 12.973/14] “Art. 32. O contribuinte poderá reconhecer na apuração do

lucro real somente os valores contabilizados como redução ao valor

recuperável de ativos que não tenham sido objeto de reversão, 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.”

50

Solução de Consulta COSIT nº 672/2017

Impairment e Créditos de PIS e COFINS



Solução de Consulta COSIT nº 672/2017

Impairment e Créditos de PIS e COFINS

▪ Comentários:

o Primeiro aspecto: Não é possível tratar o PIS e a COFINS separadamente

do IRPJ.

o A Lei nº 12.973/14 apenas neutralizou a dedução da contrapartida do

impairment no resultado. Não disciplinou os efeitos do impairment sobre a

depreciação do ativo.

o O mais razoável e estruturalmente compatível com a legislação do IRPJ e

da CSLL, e do PIS e da COFINS, seria a continuidade do aproveitamento

das despesas e créditos decorrentes da depreciação.

51



4.

Solução de Consulta COSIT nº 318/2018

Equivalência Patrimonial em Fundo



“[...] FUNDO GARANTIDOR. COTAS. MÉTODO DA EQUIVALÊNCIA

PATRIMONIAL. IMPOSSIBILIDADE. GANHO DE CAPITAL.

Para fins de determinação do lucro real, aos investimentos em fundos públicos

de que trata a lei nº 11.079, de 2004, a Lei nº 11.997, de 2009, e a Lei nº

12.087, de 2009, não se aplica o método da equivalência patrimonial, nos

termos RIR/2018, do Decreto-Lei nº 1.598, de 1977, e das definições do

Código Civil. [...]”

53

Solução de Consulta COSIT nº 318/2018

Equivalência Patrimonial em Fundo



Solução de Consulta COSIT nº 318/2018

Equivalência Patrimonial em Fundo

54

Fatos:

▪ A consulente possuía participação relevante em fundo, a qual era avaliada pelo Método da
Equivalência Patrimonial.

▪ Questionou se, em decorrência da aplicação do MEP, os resultados decorrentes da avaliação
dos fundos não integraria a base de cálculo do IRPJ e da CSLL.

Fundamentos da decisão:

▪ “Considerando o exposto nos parágrafos anteriores, conclui-se que as participações em
fundos públicos personalizados, para fins de apuração do IRPJ e da CSLL, não se sujeitam à
aplicação do método da equivalência patrimonial, uma vez que tais fundos não possuem a
natureza jurídica de sociedade, estando, dessa forma, fora do alcance da aplicação desse
critério de avaliação.”



[Lei das S/A] “Art. 248. No balanço patrimonial da companhia, os

investimentos em coligadas ou em controladas e em outras sociedades

que façam parte de um mesmo grupo ou estejam sob controle comum serão

avaliados pelo método da equivalência patrimonial, de acordo com as

seguintes normas: [...].”
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[RIR/2018] “Dever de avaliar pelo valor de patrimônio líquido

Art. 420. Serão avaliados pelo valor de patrimônio líquido os investimentos da

pessoa jurídica (Lei nº 6.404, de 1976, art. 248, caput ) :

I - em sociedades controladas;

II - em sociedades coligadas; e

III - em sociedades que façam parte do mesmo grupo ou estejam sob controle

comum.”

56

Solução de Consulta COSIT nº 318/2018

Equivalência Patrimonial em Fundo



[DL nº 1.598/77]

“Ajuste do Valor do Investimento e Dividendos

Art. 22. O valor do investimento na data do balanço, conforme o disposto no

inciso I do caput do art. 20, deverá ser ajustado ao valor de patrimônio líquido

determinado de acordo com o disposto no art. 21, mediante lançamento da

diferença a débito ou a crédito da conta de investimento. (Redação dada pela

Lei nº 12.973, de 2014)

Parágrafo único. Os lucros ou dividendos distribuídos pela investida deverão

ser registrados pelo contribuinte como diminuição do valor do investimento, e

não influenciarão as contas de resultado. (Redação dada pela Lei nº 12.973,

de 2014)”
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[DL nº 1.598/77]

“Contrapartida do Ajuste no Valor do Investimento

Art. 23. A contrapartida do ajuste de que trata o artigo 22, por aumento ou

redução no valor de patrimônio líquido do investimento, não será

computada na determinação do lucro real. (Redação dada pelo Decreto-lei

nº 1.648, de 1978).

Parágrafo único. Não serão computadas na determinação do lucro real as

contrapartidas de ajuste do valor do investimento ou da redução dos valores

de que tratam os incisos II e III do caput do art. 20, derivados de investimentos

em sociedades estrangeiras que não funcionem no País. (Redação dada pela

Lei nº 12.973, de 2014)”
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Solução de Consulta COSIT nº 318/2018

Equivalência Patrimonial em Fundo

▪ Comentários:

o A Lei veda a realização de MEP em entidades que não são pessoas

jurídicas?

o Não fica muito clara a posição da Receita Federal: Simplesmente se

desconsidera o registro por equivalência, numa espécie de neutralidade

total; ou somente seriam afastadas as regras sobre MEP, tributando-se os

reflexos positivos de equivalência e se considerando dedutíveis eventuais

reflexos negativos?

o A posição pela neutralidade total parece mais razoável. Contudo, aplicar as

regras de MEP também é sustentável.
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5.

Solução de Consulta COSIT nº 98/2019

Crédito de PIS e COFINS e Concessões



“EDIFICAÇÕES E BENFEITORIAS. POSSIBILIDADE DE DESCONTO DE

CRÉDITOS EM 24 MESES.

No regime de apuração não cumulativa, o crédito calculado em relação ao valor de

edificações e benfeitorias em imóveis próprios ou de terceiros, utilizados nas

atividades da pessoa jurídica, pode ser descontado em 24 meses ou,

alternativamente, com base na depreciação dos bens. Essa possibilidade em nada foi

alterada pela introdução, pela Lei nº 12.973, de 2014, do § 21 no art. 3º da Lei nº

10.637, de 2002, e do § 29 no art. 3º da Lei nº 10.833, de 2003, haja vista tratarem

esses dispositivos de outra hipótese de crédito. [...].”
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Fatos:

▪ A consulente possui concessão para a prestação de serviços de abastecimento de água e
esgotamento sanitário. No BR GAAP pré-IFRS contabilizava ativos imobilizados e apropriava
créditos de PIS e COFINS em 24 meses (artigo 6º da Lei nº 11.488/07).

▪ Questiona se este aproveitamento acelerado seguiria possível após a entrada em vigor da Lei
nº 12.973/14.

Fundamentos da decisão:

▪ “No regime de apuração não cumulativa da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, o
crédito calculado em relação ao valor de edificações e benfeitorias em imóveis próprios ou de
terceiros, utilizados nas atividades da pessoa jurídica, pode ser descontado em 24 meses ou,
alternativamente, com base na depreciação dos bens. Essa possibilidade em nada foi alterada
pela introdução, pela Lei nº 12.973, de 2014, do § 21 no art. 3º da Lei nº 10.637, de 2002, e
do § 29 no art. 3º da Lei nº 10.833, de 2003, haja vista tratarem esses dispositivos de outra
hipótese de crédito daquelas contribuições. ”



[Lei nº 10.833/04] “Art. 3º Do valor apurado na forma do art. 2º a pessoa

jurídica poderá descontar créditos calculados em relação a: [...]

VII - edificações e benfeitorias em imóveis próprios ou de terceiros, utilizados

nas atividades da empresa; [...]

§ 29. Na execução de contratos de concessão de serviços públicos, os

créditos gerados pelos serviços de construção, recuperação, reforma,

ampliação ou melhoramento de infraestrutura, quando a receita

correspondente tiver contrapartida em ativo intangível, representativo de direito

de exploração, ou em ativo financeiro, somente poderão ser aproveitados, no

caso do ativo intangível, à medida que este for amortizado e, no caso do ativo

financeiro, na proporção de seu recebimento, excetuado, para ambos os

casos, o crédito previsto no inciso VI do caput.”
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[Lei nº 11.488/07] “Art. 6º As pessoas jurídicas poderão optar pelo

desconto, no prazo de 24 (vinte e quatro) meses, dos créditos da

Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins de que tratam o inciso VII do caput

do art. 3º da Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e o inciso VII do caput

do art. 3º da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003, na hipótese de

edificações incorporadas ao ativo imobilizado, adquiridas ou construídas para

utilização na produção de bens destinados à venda ou na prestação de

serviços.

§ 1º Os créditos de que trata o caput deste artigo serão apurados mediante a

aplicação, a cada mês, das alíquotas referidas no caput do art. 2º da Lei nº

10.637, de 30 de dezembro de 2002, ou do art. 2º da Lei nº 10.833, de 29 de

dezembro de 2003, conforme o caso, sobre o valor correspondente a 1/24 (um

vinte e quatro avos) do custo de aquisição ou de construção da edificação.

[...].”

64

Solução de Consulta COSIT nº 98/2019

Crédito de PIS e COFINS e Concessões



Solução de Consulta COSIT nº 98/2019
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▪ Comentários:

o A questão do contribuinte foi respondida apenas por uma via indireta,

quando, na fundamentação, argumenta a fiscalização que “e jamais foi

possível o desconto do crédito da Contribuição para o PIS/Pasep e da

Cofins referente à construção de infraestrutura no âmbito de contratos de

concessão de serviços públicos na forma preconizada pelo art. 6º da Lei nº

11.488, de 2007 (24 meses), eis que não se trata a obra de infraestrutura

de mera edificação em imóvel de terceiro”.

o No fundo, esta era a pergunta da consulente. Certamente, no regime

anteriores, a empresa descontava créditos de PIS e COFINS na forma da

Lei nº 11.488/07.
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Crédito de PIS e COFINS e Concessões

▪ Comentários:

o De outra parte, é questionável a premissa de que no regime anterior a

construção da infraestrutura não daria direito ao aproveitamento de

créditos na forma do artigo 6º da Lei nº 11.488/07.

o E aí, fica a questão: assumindo que seria possível o aproveitamento dos

créditos no período anterior, tal direito teria sido alterado pela modificação

contábil?
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6.

Solução de Consulta COSIT nº 198/2019

Ganhos que não Transitam pelo Resultado



“[...] GANHO DE CAPITAL NA ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS.

CONTABILIZAÇÃO NO PATRIMÔNIO LÍQUIDO. DETERMINAÇÃO DO LUCRO

REAL. ADIÇÃO AO LUCRO LÍQUIDO.

O ganho de capital na alienação de bens do ativo não circulante classificados como

investimentos, quando contabilizado no patrimônio líquido, será computado no

lucro real mediante adição ao lucro líquido. [...].”
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Ganhos que não Transitam pelo Resultado

69

Fatos:

▪ A consulente realizou oferta pública de ações de controlada da qual detinha 100% das ações.
O ganho gerado com a venda foi contabilizado no patrimônio líquido da controladora.

▪ A questão apresentada às autoridades fiscais foi se tais ganhos deveriam ou não ser
adicionados na apuração do IRPJ e da CSLL.

Fundamentos da decisão:

▪ Mesmo os valores que não foram incluídos no lucro líquido podem ser tributados pelo IRPJ e
a CSLL, de modo que “o resultado (ganho de capital) na alienação de parcela da participação
societária que a consulente detinha na sua controlada, “registrado como contribuição
adicional ao capital (APIC) no patrimônio líquido”, deverá ser adicionado ao lucro líquido para
efeito de apuração do lucro real e do resultado ajustado”.



[DL nº 1.598/77]. “Art. 31. Serão classificados como ganhos ou perdas de

capital, e computados na determinação do lucro real, os resultados na

alienação, inclusive por desapropriação (§ 4º), na baixa por perecimento,

extinção, desgaste, obsolescência ou exaustão, ou na liquidação de bens do

ativo não circulante, classificados como investimentos, imobilizado ou

intangível. [...].”
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Ganhos que não Transitam pelo Resultado

▪ Comentários:

o O tema dos registros de fatos econômicos que são feitos diretamente no

patrimônio líquido não foi disciplinado pela Lei nº 12.973/14, gerando

diversas dúvidas.

o Parece-nos correto o entendimento da COSIT. O reconhecimento de um

ganho (ou de uma perda) não requer que os valores tenham transitado

pelo resultado. Portanto, a contabilização no patrimônio líquido não impede

a adição ou a exclusão.
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7.

Solução de Consulta COSIT nº 223/2019

Termo Inicial da Amortização Fiscal do 
Goodwill



“[...] AQUISIÇÃO DE PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA. ÁGIO POR RENTABILIDADE

FUTURA. INCORPORAÇÃO, FUSÃO OU CISÃO. EXCLUSÃO DO LUCRO REAL.

POSTERGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.

A pessoa jurídica que absorver patrimônio de outra, em virtude de incorporação, fusão

ou cisão, na qual detinha participação societária adquirida com ágio por rentabilidade

futura (goodwill), desde que obedecidos os demais requisitos legais, poderá amortizar

nos balanços correspondentes à apuração do lucro real/excluir para fins de apuração

do lucro real, levantados posteriormente/dos períodos de apuração subsequentes, o

saldo do referido ágio existente na contabilidade na data da aquisição da participação

societária, à razão de 1/60 (um sessenta avos), no máximo, para cada mês do

período de apuração.

Não é possível postergar a amortização/exclusão. Ela deve ser realizada de maneira

ininterrupta, iniciando no primeiro período de apuração após a incorporação, fusão ou

cisão, em razão fixa ali determinada, não superior a 1/60 (um sessenta avos) para

cada mês do período de apuração. [...].”
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Termo Inicial da Amortização Fiscal do Goodwill
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Fatos:

▪ A consulente comprou a participação em uma PJ em dois momentos. A segunda compra
ocorreu sob a vigência da Lei nº 12.973/14. Em razão da crise econômica, a adquirida
somente deve gerar a rentabilidade projetada a partir de 2027.

▪ Questiona a consulente se seria possível que a amortização fiscal do goodwill somente se
inicie em 2027, quanto a rentabilidade futura projetada se verificaria.

Fundamentos da decisão:

▪ Para as autoridades fiscais “a amortização/exclusão do ágio deve ser realizada em todos os
balanços/períodos de apuração após o evento societário. Caso a intenção do legislador fosse
permitir a amortização apenas em alguns e não em todos teria utilizado expressão diversa,
como por exemplo ‘em balanços’, ‘em períodos’, ‘em alguns dos’, ‘em qualquer dos’ etc.”.



[Lei nº 12.973/14]. “Art. 22. A pessoa jurídica que absorver patrimônio de

outra, em virtude de incorporação, fusão ou cisão, na qual detinha participação

societária adquirida com ágio por rentabilidade futura ( goodwill ) decorrente da

aquisição de participação societária entre partes não dependentes, apurado

segundo o disposto no inciso III do caput do art. 20 do Decreto-Lei nº 1.598, de

26 de dezembro de 1977 , poderá excluir para fins de apuração do lucro real

dos períodos de apuração subsequentes o saldo do referido ágio existente na

contabilidade na data da aquisição da participação societária, à razão de 1/60

(um sessenta avos), no máximo, para cada mês do período de apuração. [...].”
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Termo Inicial da Amortização Fiscal do Goodwill

▪ Comentários:

o A referência a ágio por rentabilidade futura, na Lei nº 12.973/14, gera

confusões, criando uma aparente interconexão entre o regime anterior e o

atual.

o No regime novo, não parece que haja relação entre o reconhecimento do

goodwill e a rentabilidade futura da adquirida.

o Dessa maneira, parece correto o entendimento no sentido de que a

amortização fiscal deve ter início logo após o evento societário.
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