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Sem prêmio: conta redutora do patrimônio líquido. 
 

Com prêmio: o prêmio absorve os custos de transação. 
 

Transação não concluída: custos são lançados no resultado. 

Aquisição: os custos devem ser tratados como acréscimo do custo 
de aquisição de tais ações. 
 

Alienações: os custos devem ser tratados como redução do lucro 
ou acréscimo do prejuízo, resultados esses contabilizados 
diretamente no Patrimônio Líquido. 
 

Registro inicial: corresponde ao seu valor justo líquido dos custos 
de transação. 
 

Registro subsequente: os custos serão amortizados para resultado 
em função da fluência do prazo contratual usando o método da taxa 
efetiva. 

Distribuição 
primária ou  
bônus de  

subscrição 

Aquisição e 

alienação de 
ações de  

emissão própria 

Aquisição e 

alienação de 

ações de 

emissão própria 

Aspectos contábeis e tributários relacionados à Lei  
nº 12.973/14 
A Lei nº 12.973/14 regulamentou os impactos tributários decorrentes da aplicação das práticas 
contábeis adotadas no Brasil (CPCs) em diversos aspectos.  
 
Nesta publicação trataremos de alguns aspectos contábeis que consideramos relevantes na aplicação 
da Lei nº 12.973/14. É importante ressalvar, porém, que os aspectos tratados aqui não compreendem 
de forma ampla a aplicação das práticas contábeis aplicáveis no Brasil e da Lei nº 12.973/14. 
 
Custos de transação (CPC 08) 
Os custos de transação são aqueles incorridos e atribuíveis às atividades necessárias para a 
consecução das seguintes transações: 
 Distribuição primária de ações ou bônus de subscrições. 
 Aquisição e alienação de ações próprias. 
 Captação de recursos por meio de empréstimos ou financiamentos ou pela emissão de títulos de 

dívidas. 
 Emissão de outros instrumentos de dívidas ou de patrimônio líquido. 
 
Esses custos de transação são registrados contabilmente da seguinte forma: 
 
 

     
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
Para exemplo de cálculo de custo de transação incorridos em uma captação de empréstimos e a  
determinação da taxa efetiva. 

 
Veja anexo exemplo de custo de empréstimos. 

 
Tratamento previsto pela Lei nº 12.973/14 
A Lei nº 12.973/14, em seu art. 2º, acrescentou os arts. 38-A e 38-B ao Decreto-Lei nº 1.598/77, os 
quais passaram a prever a possibilidade de se excluir na apuração do lucro real e da base de cálculo 
da CSLL nos períodos de apuração em que forem incorridos: 
a. Os custos associados às transações destinadas à obtenção de recursos próprios, mediante a 

distribuição primária de ações ou bônus de subscrição contabilizados no patrimônio líquido.  
b. A remuneração, os encargos, as despesas e os demais custos, ainda que contabilizados no 

patrimônio líquido, referentes a instrumentos de capital ou de dívida subordinada, emitidos pela 
pessoa jurídica, exceto na forma de ações. 

 
Ajustes a valor presente (AVP) (CPC 12) 
O ajuste a valor presente deve ser aplicado aos elementos integrantes do ativo e do passivo 
decorrentes de operações de longo prazo, ou de curto prazo quando houver efeito relevante, nos 
quais tenham sido embutidos juros, sejam eles explícitos ou implícitos. O objetivo é demonstrar o 
valor presente de um fluxo de caixa futuro. 
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Para determinar o valor presente de um fluxo de caixa, três informações são necessárias: 
a. Valor do fluxo futuro 
b. Data do referido fluxo financeiro 
c. Taxa de desconto aplicável à transação. 
 
Serão revertidos ao resultado do exercício com o decorrer do tempo com base na taxa efetiva de 
juros.  
 
Veja anexo exemplo de registro de AVP. 

 

Tratamento previsto pela Lei nº 12.973/14 
Conforme disposto no art. 4º da Lei nº 12.973/14, os valores decorrentes do ajuste a valor presente 
de elementos do ativo devem ser considerados na determinação do lucro real e da base de cálculo da 
CSLL no mesmo período de apuração em que a receita ou o resultado da operação deva ser oferecido 
à tributação. 
 
Por sua vez, o art. 5º determina que os valores decorrentes do ajuste a valor presente de elementos 
do passivo devem ser considerados na determinação do lucro real e da base de cálculo da CSLL no 
período de apuração em que: 
a. O bem for revendido, no caso de aquisição a prazo de bem para revenda.  
b. O bem for utilizado como insumo na produção de bens ou serviços, no caso de aquisição a prazo 

de bem a ser utilizado como insumo na produção de bens ou serviços.  
c. O ativo for realizado, inclusive mediante depreciação, amortização, exaustão, alienação ou baixa, 

no caso de aquisição a prazo de ativos que não se enquadrem nas hipóteses mencionadas nos 
itens “a” e “b” acima. 

d. A despesa for incorrida, no caso de aquisição a prazo de bem ou serviço contabilizado diretamente 
como despesa.  

e. O custo for incorrido, no caso de aquisição a prazo de bem ou serviço contabilizado diretamente 
como custo de produção de bens ou serviços. 

 
Nas hipóteses previstas nos itens “a”, “b” e “c” acima, os valores decorrentes do ajuste a valor 
presente deverão ser evidenciados contabilmente em subconta vinculada ao ativo correspondente, 
nos moldes previstos pela Instrução Normativa RFB nº 1.493/14. 
 
Capitalização de custo de empréstimos (CPC 20) 
Uma entidade deve ativar os custos dos empréstimos relacionados à construção de ativos 
qualificáveis. 
 
Ativo qualificável é um ativo que, necessariamente, demanda um período de tempo substancial para 
ficar pronto para seu uso ou venda pretendido. 
 
Exceções ao escopo incluem: 
a. Ativo qualificável mensurado por valor justo, como ativos biológicos. 
b. Ou estoques que são manufaturados, ou de outro modo produzidos, em larga escala e em bases 

repetitivas.  
 
Os custos que são elegíveis para capitalização compreendem: 
 Encargos financeiros calculados com base no método da taxa efetiva de juros.  
 Encargos financeiros relativos a arrendamentos mercantis financeiros.  
 Variações cambiais, na extensão em que elas sejam consideradas como ajuste, para mais ou para 

menos, do custo dos juros. 
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Conforme determina a norma, os custos dos empréstimos devem ser capitalizados durante o prazo 
de construção do ativo qualificável. Contudo, podem ocorrer eventos durante a construção que 
acarretarão a suspensão da capitalização.  
 
 
O exemplo abaixo ilustra um caso hipotético de capitalização de custos de empréstimos de um ativo 
qualificável: 
 

 
 

No exemplo acima os custos devem ser capitalizados a partir de T2 e se encerram em T3.  
 
Durante as paradas P1, P2 e P3 a capitalização dos custos dos empréstimos: 
 
P1 - deve ser suspensa, uma vez que a descoberta arqueológica não estava no plano inicial.  

P2 e P3 - nestas situações, a sua continuidade ou a sua suspensão deverá levar em consideração se 
tais eventos estavam planejados e fizeram parte do plano inicial de construção. Em caso positivo, a 
capitalização deve continuar.  

Tratamento previsto pela Lei nº 12.973/14 
O art. 2º da Lei nº 12.973/14 alterou a redação do art. 17 do Decreto-Lei nº 1.598/77, o qual prevê a 
possibilidade de os juros e outros encargos, associados a empréstimos contraídos, especificamente 
ou não, para financiar a aquisição, a construção ou a produção de bens classificados como estoques 
de longa maturação, propriedade para investimentos, ativo imobilizado ou ativo intangível, serem 
registrados como custo do ativo, desde que incorridos até o momento em que os referidos bens 
estejam prontos para uso ou venda. 
 
À opção da pessoa jurídica, os referidos juros ou encargos podem ser excluídos na apuração do lucro 
real e da base de cálculo da CSLL no período de apuração em forem incorridos. Nessa hipótese, a 
parcela da despesa relativa à realização do ativo que corresponder aos juros ou encargos capitalizados 
na contabilidade deverá ser adicionada às bases tributáveis nos períodos de apuração em que houver 
o registro da respectiva depreciação, amortização, exaustão, alienação ou baixa. 
 
 
  

Empréstimos específicos Empréstimos para fins gerais 

Capitalizar os custos de empréstimos 
incorridos em relação ao ativo qualificável  

 Taxa média de captação (desconsiderando 
empréstimos específicos) 
 

 Montante capitalizado não pode ser 
superior aos custos totais incorridos  
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Combinação de negócios (CPC 15) 
 
Aquisição de investimentos em controladas 
Em transações de aquisição de negócios, a contraprestação transferida (por exemplo: caixa, ativos 
financeiros e/ou não financeiros, assunção de dívida e emissão de instrumentos patrimoniais) deve 
ser mensurada ao seu valor justo na data da transação. Essa contraprestação transferida deve ser 
alocada para o valor justo dos ativos adquiridos e passivos assumidos.  
 
Assim, o método de aquisição determina que o ágio (goodwill) será decorrente da equação abaixo: 

            
A realização do valor justo dos ativos líquidos identificáveis da adquirida na data de aquisição será 
realizada contra o resultado na medida do consumo, da utilização ou do desreconhecimento dos 
ativos ou passivos. Por exemplo, no caso de alocação de valor justo em decorrência de mais valia de 
um bem do ativo imobilizado, tal mais valia será revertida contra o resultado contábil durante a vida 
útil deste bem, seguindo a sua depreciação.  
 
Em caso de compras vantajosas (goodwill negativo ou deságio), o ganho na transação é reconhecido 
imediatamente no resultado.  
 
É cada vez mais comum no mercado que o preço pela aquisição de controle inclua uma parcela 
contingente, a qual será baseada em eventos futuros, por exemplo, um múltiplo de EBITDA a ser 
obtido pela entidade adquirida em um determinado número de anos após a transferência de controle. 
Nessas situações, a adquirente deve estimar o valor justo dessa contraprestação contingente e na 
data de aquisição a assunção desse passivo fará parte do custo de aquisição para a determinação do 
goodwill, conforme equação acima.  
 
Após o registro inicial, as variações no valor justo do passivo de contraprestação contingente são 
registradas contra o resultado do exercício. Portanto, não há ajuste do goodwill. 
 
Não muito incomum também no mercado são transações de aquisição de controle em estágios, ou 
seja, transações em que a entidade adquirente já possui um nível de investimento antes da obtenção 
do controle. Nesses casos, há o reconhecimento de um ganho no resultado da entidade adquirente 
em decorrência do requerimento de mensuração do valor justo da participação anteriormente detida 
para fins do registro da aquisição.  
 
A tabela abaixo apresenta um sumário da aplicação dos CPCs para as aquisições em estágio para 
determinação do ágio/deságio: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Valor justo da contraprestação transferida 

Valor do NCI reconhecido na adquirida 

Valor justo de qualquer participação patrimonial detida na adquirida 

Valor justo dos ativos líquidos identificáveis 

   Goodwill 
    Ganho 
proveniente de    
compra vantajosa 
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Aquisição de investimentos em coligadas ou entidades controladas em conjunto 
No caso de investimento em coligada ou em joint venture (empreendimento controlado em conjunto), 
os valores justos dos ativos líquidos identificáveis da investida na data de cada transação de aquisição 
devem ser previamente determinados para aplicação do método da equivalência patrimonial, bem 
como devem previamente ser ajustadas as demonstrações da investida às práticas contábeis da 
investidora. Esses valores justos devem ser controlados pela entidade para fins de reconhecimento 
da equivalência patrimonial. 
 
No caso de aplicação da equivalência patrimonial em coligadas ou empreendimento controlado em 
conjunto, o ágio por expectativa de rentabilidade futura (goodwill), no balanço da entidade investidora, 
permanece registrado dentro do subgrupo Investimento no Ativo Não Circulante, não podendo ser 
apresentado no subgrupo dos Ativos Intangíveis. 
 
Transação com acionistas não controladores 
A participação dos acionistas não controladores é parcela integrante do patrimônio líquido da entidade 
consolidada, logo, transacionar com os acionistas não controladores é transacionar com sócios desse 
mesmo patrimônio líquido.  
 
Assim, as mudanças na participação relativa da controladora sobre uma controlada que não resultem 
em perda/ganho de controle devem ser contabilizadas como transações de capital, ou seja, 
transações com sócios, na qualidade de proprietários. 
 
Dessa forma, qualquer diferença entre o montante pelo qual a participação dos não controladores 
tiver sido ajustada e o valor justo da quantia recebida ou paga deve ser reconhecida diretamente no 
patrimônio líquido atribuível aos proprietários da controladora, e não como resultado e/ou adição ao 
ágio. 
 
Tratamento previsto pela Lei nº 12.973/14 
De acordo com a nova redação do art. 20 do Decreto-Lei nº 1.598/77 dada pelo art. 2º da Lei  
nº 12.973/14, com o art. 65 dessa mesma Lei, o custo dos investimentos adquiridos a partir de 1º de 
janeiro de 2015 deverá ser desdobrado em: 
a. Valor de patrimônio líquido na época da aquisição.  
b. Primeiro, mais ou menos-valia, que corresponde à diferença entre o valor justo dos ativos líquidos 

da investida, na proporção da porcentagem da participação adquirida, e o valor mencionado no 
item “a”. 

c. Posteriormente, ágio por rentabilidade futura (goodwill) ou ganho proveniente de compra 
vantajosa, que corresponde à diferença entre o custo de aquisição do investimento e o somatório 
dos valores de que tratam os itens “a” e “b”. 

 
Os valores acima devem ser registrados em subcontas distintas e, especificamente, o montante 
relativo ao item “b” (mais ou menos-valia) deve ser baseado em laudo elaborado por perito 
independente, que deverá, até o último dia útil do 13º mês subsequente ao da aquisição da 
participação, (i) ser protocolado na Secretaria da Receita Federal do Brasil; ou (ii) servir de base para a 
elaboração de sumário que deverá ser registrado em Cartório de Registro de Títulos e Documentos.  
 
Caso haja alienação ou baixa do investimento, o ganho proveniente de compra vantajosa mencionado 
no item “c” acima deve ser computado na determinação do lucro real e da base de cálculo da CSLL 
do período de apuração correspondente.  
 
Os arts. 20 ao 24 da Lei nº 12.973/14 determinam que, nos casos de incorporação, fusão ou cisão 
envolvendo investidora e investida adquirida de partes não dependentes, o saldo existente na 
contabilidade na data da aquisição referente:   
 À mais-valia (item “b”, acima), poderá ser considerado 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 
de depreciação, amortização ou exaustão.  

 Ao ágio por rentabilidade futura (goodwill), poderá ser excluído para fins de apuração do lucro real 
e da base de cálculo da CSLL dos períodos de apuração subsequentes, à razão de 1/60, no 
máximo, para cada mês do período de apuração.  

 Ao ganho por compra vantajosa, deverá ser computado na determinação do lucro real e da base de 
cálculo da CSLL dos períodos de apuração subsequentes à data do evento, à razão de 1/60, no 
mínimo, para cada mês do período de apuração. 
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Nos termos do art. 25 da Lei nº 12.973/14, consideram-se “partes dependentes” quando: 
a. O adquirente e o alienante são controlados, direta ou indiretamente, pela mesma parte ou partes.  
b. Existir relação de controle entre o adquirente e o alienante.  
c. O alienante for sócio, titular, conselheiro ou administrador da pessoa jurídica adquirente.  
d. O alienante for parente ou afim até o terceiro grau, cônjuge ou companheiro das pessoas 

relacionadas no item “c”. 
e. Ou em decorrência de outras relações não descritas nos itens “a” a “d”, em que fique 

comprovada a dependência societária. 
 
Gastos pré-operacionais 
Esse grupo de contas era utilizado para novos empreendimentos, tais como a organização, construção 
e implantação de uma nova fábrica. Alcançava todos os gastos incorridos antes do inicio de suas 
operações, abrangendo ainda o período de testes iniciais de produção da fabrica, quando fosse o 
caso. 
 
Esses gastos são tratados diretamente no resultado do exercício, exceto se parte desses gastos 
estiver relacionada à colocação de um Ativo Imobilizado em condições de operação pretendidas pela 
administração da empresa. 
 
Tratamento previsto pela Lei nº 12.973/14 
Conforme disposto no art. 11 da Lei nº 12.973/14, as despesas (i) de organização pré-operacionais ou 
pré-industriais (inclusive da fase inicial de operação, quando a empresa utilizou apenas parcialmente o 
seu equipamento ou as suas instalações), bem como (ii) de expansão das atividades industriais, 
devem ser adicionadas na determinação do lucro real e da base de cálculo da CSLL no período de 
apuração em que incorridas. 
 
Os valores adicionados, contudo, poderão ser excluídos para fins de determinação do lucro real e da 
base de cálculo da CSLL em quotas fixas mensais e no prazo mínimo de cinco anos, a partir: 
 Do início das operações ou da plena utilização das instalações, no caso do item “i”.  
 Do início das atividades das novas instalações, no caso do item “ii”. 
 
Avaliação a valor justo - Ganhos e perdas (CPC 46) 
Valor justo é definido como o preço que seria recebido pela venda de um ativo ou que seria pago pela 
transferência de um passivo em uma transação não forçada entre participantes do mercado na data 
de mensuração. 
 
O valor justo é uma mensuração baseada em mercado e não uma mensuração específica da entidade. 
Para alguns ativos e passivos, pode haver informações de mercado ou transações de mercado 
observáveis disponíveis e para outros pode não haver. Contudo, o objetivo da mensuração do valor 
justo em ambos os casos é o mesmo - estimar o preço pelo qual uma transação não forçada para 
vender o ativo ou para transferir o passivo ocorreria entre participantes do mercado na data de 
mensuração sob condições correntes de mercado (ou seja, um preço de saída na data de mensuração 
do ponto de vista de participante do mercado que detenha o ativo ou o passivo). 
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Os ativos e passivos que estão sujeitos à mensuração pelo valor justo são: 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tratamento previsto pela Lei nº 12.973/14 
Conforme disposto nos arts 13 ao 16 da Lei nº 12.973/14, 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 redução no valor do passivo seja evidenciado contabilmente 
em subconta vinculada ao ativo ou passivo. 
 
O ganho evidenciado por meio da subconta 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. 
 
Por sua vez, a perda decorrente de avaliação de ativo ou passivo com base no valor justo somente 
poderá ser computada 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, e desde que a respectiva redução no valor do ativo ou aumento no valor do passivo seja 
evidenciada contabilmente em subconta vinculada ao ativo ou passivo. 
 
Contratos de longo prazo (CPC 17) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A receita de contratos de longo prazo deve ser reconhecida durante o prazo de execução da obra. Os 
principais desafios na aplicação desta metodologia é a manutenção de um ambiente de controles 
internos bastante robusto para que as estimativas do estágio de conclusão (i.e. custos contratuais 
incorridos ou proporção física do trabalho executado) sejam revistas periodicamente para fins de 
reconhecimento de receita ou perda esperada. 
  

Ativos financeiros pelo valor justo 
com contrapartida no resultado 

 

Passivos financeiros pelo valor justo 
com contrapartida no resultado 

 

Derivativos 

 

Ativos biológicos 

 

Propriedades para investimento 

 

Ativos financeiros disponíveis para 
venda 

 

Valor justo 

 

Valor justo 

 

Valor justo 

 

Valor justo 

 

Valor justo 

 

Valor justo 

 

Resultado 

 

Resultado 

 

Resultado 

 

Resultado abrangente 
(Patrimônio Líquido) 

 

Resultado 

 

Resultado 

 

Preço fixo Custo mais margem 
(cost plus) 

 

Especificamente negociado para a construção de ativo/combinação de ativos que sejam 
intimamente inter-relacionados/interdependentes em função da sua concepção, tecnologia, 

função ou do seu propósito/uso final. 
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As revisões de estimativas de custo e receita base são realizadas a cada período de reporte. Em caso 
de alteração nas estimativas essas devem ser registradas prospectivamente, ou seja, não tem 
impacto nos valores registrados em anos anteriores, exceto para situações em que há a evidência de 
erro.  
 
Para exemplo de um caso prático de reconhecimento de receita de um contrato de longo prazo com 
mudança de estimativa durante o prazo do contrato. 
 
Veja anexo exemplo de contrato de POC.  
 
Tratamento previsto pela Lei nº 12.973/14 
O art. 10 do Decreto-Lei nº 1.598/77 determina que, na apuração do resultado de contratos, com 
prazo de execução superior a um ano, de construção por empreitada ou de fornecimento, a preço 
predeterminado, de bens ou serviços a serem produzidos, serão computados em cada período: 
a. O custo de construção ou de produção dos bens ou serviços incorrido durante o período.  
b. Parte do preço total da empreitada, ou dos bens ou serviços a serem fornecidos, determinada 

mediante aplicação, sobre esse preço total, da porcentagem do contrato ou da produção 
executada no período. 

 
Por sua vez, o § 1º daquele mesmo dispositivo dispõe que a porcentagem do contrato ou da produção 
executada durante o período poderá ser determinada: 
a. Com base na relação entre os custos incorridos no período e o custo total estimado da execução 

da empreitada ou da produção.  
b. Ou com base em laudo técnico de profissional habilitado, segundo a natureza da empreitada ou 

dos bens ou serviços, que certifique a porcentagem executada em função do progresso físico da 
empreitada ou produção. 

 
O art. 29 da Lei nº 12.973/14 estabeleceu que, na hipótese de a pessoa jurídica utilizar critério para 
determinação da porcentagem do contrato ou da produção executada distinto dos transcritos acima, 
que implique resultado do período diferente daquele que seria apurado com base nesses critérios, a 
diferença verificada deverá ser adicionada ou excluída, conforme o caso, por ocasião da apuração do 
lucro real e da base de cálculo da CSLL. 
 
Subvenção para investimentos (CPC 07) 
Reconhecimento somente se houver garantia razoável de que: 
 A entidade cumprirá as condições estabelecidas. 
 As subvenções serão recebidas. 
 
Reconhecer como receita durante os períodos, confrontando com os custos relacionados 
 Exceção: subvenção como compensação de despesas ou prejuízos que já foram incorridos. 
 
Reconhecida no resultado do exercício com “outras receitas operacionais” ou como redutora da conta 
de despesa a que é relacionada. Não reconhecidas diretamente no patrimônio. 
 
Subvenção em forma de ativos não monetários devem ser reconhecidos com base no valor justo. 
 

Medidas de saída: 
Pesquisas do trabalho executado 

Proporção física de conclusão 

O estágio de execução pode ser 
confiavelmente mensurado 

 

O resultado do contrato pode ser 
confiavelmente estimado 

Reconhecer a receita no grau dos 
custos recuperáveis incorridos 

 

Medida de entrada: 
Custos contratuais incorridos sobre 
custos contratuais estimados totais 

 

A perda esperada é reconhecida 
imediatamente 
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Fontes internas 

Fontes externas 

Tratamento previsto pela Lei nº 12.973/14 
Conforme disposto no art. 30 da Lei nº 12.973/14, as subvenções para investimento, concedidas 
como estímulo à implantação ou expansão de empreendimentos econômicos, bem como as doações 
feitas pelo poder público continuam não se sujeitando à tributação pelo IRPJ e pela CSLL, desde que 
sejam registradas em reserva de lucros específica, que somente poderá ser utilizada para (i) absorção 
de prejuízos, desde que anteriormente já tenham sido totalmente absorvidas as demais Reservas de 
Lucros, com exceção da Reserva Legal; ou (ii) aumento do capital social. 
 
Na hipótese do item “i”, a reserva deverá ser recomposta à medida que forem apurados lucros nos 
períodos subsequentes. 
 
Redução ao valor recuperável de ativos (CPC 01) 
As perdas por redução ao valor recuperável são registradas no resultado do exercício quando 
incorridas. A perda por valor recuperável é determinada pela diferença entre o valor contábil do item 
ou da Unidade Geradora de Caixa (UGC) comparado com o seu valor justo menos despesas de venda 
(approach do valor justo usando premissas de um participante de mercado) ou pelo seu valor em uso 
(approach interno de determinação da recuperabilidade através de seu uso), dos dois o maior.  
 
As perdas por valor recuperável de UGCs que contenham ágio (goodwill) devem ser alocadas primeiro 
para o ágio. Havendo qualquer perda remanescente, esta será alocada para os demais ativos da UGC 
em base pro rata.  
 
As perdas por redução ao valor recuperável podem ser revertidas em anos posteriores, exceto para o 
ágio (goodwill). O valor do item que sofreu reversão da perda de valor recuperável será recomposto 
na data da reversão e terá como limite o custo que tal ativo teria caso tal perda não tivesse sido 
reconhecida, menos sua depreciação acumulada até a data.  
 
O teste de recuperabilidade é requerido para os seguintes ativos: 
 Ativos não financeiros de longo prazo com vida útil indefinida (por exemplo: marcas, goodwill) e/ou 

em fase de construção (por exemplo: patente de um novo remédio) devem ser testados a cada 
período de reporte.  

 Ativos não financeiros com vida útil definida (por exemplo: ativo imobilizado) devem ser testados 
sempre que houver um indicador de redução de sua recuperabilidade.  

 
Os indicadores de perda de recuperabilidade podem ser internos ou externos. Abaixo apresentamos 
alguns indicadores. Estes não são exaustivos. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
Tratamento previsto pela Lei nº 12.973/14 
De acordo com o art. 32 da Lei nº 12.973/14, os valores contabilizados como redução ao valor 
recuperável de ativos somente podem ser deduzidos na apuração do lucro real e da base de cálculo 
da CSLL quando da alienação ou baixa do bem correspondente. 
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Pagamento baseado em ações (CPC 10) 
Pagamentos com base em ações são transações em que o serviço prestado por um funcionário da 
entidade é remunerado através de ações emitidas pela companhia ou por uma quantia em dinheiro 
baseado no valor das ações da companhia. Muito embora estes sejam os exemplos mais 
costumeiramente encontrados no mercado outras formas de transações como aquisição de ativo 
imobilizado através de emissão de ações, também estão no escopo desta norma.  
 
Nas transações de pagamento baseado em ações com funcionários a despesa é reconhecida no 
resultado durante o período aquisitivo. 
 
A mensuração e a contabilização de pagamentos baseados em ações devem considerar diversos 
fatores, como a determinação do valor justo dos instrumentos outorgados, tratamento das condições 
de aquisição de direito, entre outros.  
 
Tratamento previsto pela Lei nº 12.973/14 
Conforme disposto nos arts. 33 e 34 da Lei nº 12.973/14, o valor da remuneração dos serviços 
prestados por empregados ou similares, efetuado de acordo com pagamento em ações, deve ser 
adicionado para fins de apuração do lucro real e da base de cálculo da CSLL no período de apuração 
em que o custo ou a despesa forem apropriados. 
 
A referida remuneração será dedutível somente depois do pagamento, quando liquidado em caixa ou 
outro ativo, ou depois da transferência da propriedade definitiva de ações ou opções, quando 
liquidadas com instrumentos patrimoniais, hipótese em que o valor a ser excluído será o reconhecido 
no patrimônio líquido nos termos da legislação comercial. 
 
Contratos de Concessão (ICPC 01) 
Contratos de concessão são aqueles em que o poder concedente outorga uma entidade o direito de  
operar em determinado setor de infraestrutura de serviços públicos. Contratos que atendam a certas 
características determinadas no ICPC 01 são objeto dos requerimentos contábeis deste 
pronunciamento.  
 
Um contrato de concessão pode resultar no reconhecimento de um ativo intangível, um ativo 
financeiro ou até mesmo um ativo intangível e um financeiro.  
 
A aplicação dos requerimentos contábeis em contratos de concessão pode gerar o reconhecimento 
de receita antes do início das operações da concessão. Por exemplo: em um contrato de concessão 
em que a entidade que recebeu a outorga deve construir o ativo antes de operá-lo. De acordo com a 
ICPC 01, nesses tipos de contrato a entidade outorgada deve reconhecer uma receita de construção, 
conforme CPC 17, durante o prazo de construção da infraestrutura. A contrapartida desta receita de 
construção será um ativo intangível, um ativo financeiro ou até mesmo um ativo intangível e um 
financeiro.  
 
Uma vez concluída a obra e iniciada a prestação de serviço, a entidade outorgada então terá o 
reconhecimento da receita pela prestação do serviço prestado (modelo ativo intangível), uma receita 
financeira (modelo ativo financeiro) ou ambos. 
 
A aplicação dos requerimentos do ICPC 01 gera diferenças entre o contábil e o fiscal nos períodos de 
tributação conforme segue: 
 
Tratamento previsto pela Lei nº 12.973/14 
O art. 35 da Lei nº 12.973/14 estabelece que, no caso de contrato de concessão de serviços públicos 
em que a concessionária reconhece como receita o direito de exploração recebido do poder 
concedente, o resultado decorrente desse reconhecimento deverá ser computado no lucro real à 
medida que ocorrer a realização do respectivo ativo intangível, inclusive mediante amortização, 
alienação ou baixa. 
 
Por sua vez, o art. 36 da Lei nº 12.973/14 determina que no caso de contrato de concessão de 
serviços públicos, o lucro decorrente da receita reconhecida pela construção, recuperação, reforma, 
ampliação ou melhoramento da infraestrutura, cuja contrapartida seja ativo financeiro representativo 
de direito contratual incondicional de receber caixa ou outro ativo financeiro, poderá ser tributado à 
medida do efetivo recebimento. 
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Parte do custo 
 

Não fazem parte do custo 
 

Ativo imobilizado (CPC 27) 
Ativos imobilizados são registrados pelo seu custo. Custo é o montante de caixa ou equivalente de 
caixa pago ou o valor justo de qualquer outro recurso dado para adquirir um ativo na data da sua 
aquisição ou construção, ou, ainda, se for o caso, o valor atribuído ao ativo quando inicialmente 
reconhecido de acordo com as disposições específicas de outros Pronunciamentos.   
 
Alguns exemplos de custos capitalizáveis e não capitalizáveis são: 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Em determinados segmentos de negócios, deve-se considerar necessariamente, dada a sua 
relevância, o custo a ser incorrido pela entidade para desativação, desmantelamento, demolição e 
todos os demais gastos associados à retirada de serviço de ativos de longo prazo. Por exemplo, 
remoção de tanques dos postos de combustíveis. Nestas situações: 
 Reconhecimento inicial: reconhece-se no momento de aquisição do imobilizado o custo de 

remoção do ativo contra uma provisão para remoção dos ativos. 
 Mensuração subsequente: posteriormente, o custo será depreciado contra resultado e a provisão 

será ajustada pelos juros incorridos contra o resultado do exercício.  
 

Após o reconhecimento inicial, o custo do ativo imobilizado é depreciado com base na sua vida útil 
estimada, menos o valor estimado de venda do item ao final de sua vida útil. Havendo indicadores de 
recuperabilidade, o custo deve ser reduzido (vide item Perda por redução ao valor recuperável nesta 
publicação). 
 
Em caso de permuta de itens do ativo imobilizado, o custo do ativo recebido deverá ser mensurado 
pelo valor justo, o qual será base de custo do bem adquirido. O ganho e a perda em decorrência da 
mensuração pelo valor justo devem ser reconhecidos no resultado do período.  
 
Veja anexo exemplo registro de custo de remoção. 

 
Tratamento previsto pela Lei nº 12.973/14 
O art. 40 da Lei nº 12.973/14 acrescentou os §§ 15 e 16 ao art. 57 da Lei nº 4.506/64, que passou a 
prever a possibilidade de a diferença a menor entre a quota de depreciação registrada na 
contabilidade e a calculada com base no prazo de vida útil definido pela Receita Federal do Brasil ser 
excluída na apuração do lucro real e da base de cálculo da CSLL. 
 
A partir do período de apuração em que o montante acumulado das quotas de depreciação 
computado na determinação do lucro real e da base de cálculo da CSLL atingir o limite 
correspondente ao custo de aquisição do bem, o valor da depreciação, registrado na escrituração 
comercial, deverá ser adicionado ao lucro líquido para efeito de determinação do lucro real. 
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Ativo intangível (CPC 04) 
Ativos intangíveis são adquiridos de três maneiras, sendo: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ativos adquiridos separadamente e em uma combinação de negócios são registrados pelo valor justo 
da contraprestação paga por sua aquisição.  
 
Os principais ativos desenvolvidos internamente são geralmente aqueles ligados a pesquisa e 
desenvolvimento. Os gastos incorridos na fase de pesquisa são lançados contra resultado quando 
incorridos. Já os gastos incorridos na fase de desenvolvimento são capitalizados e testados para fins 
de avaliação de sua recuperabilidade anualmente enquanto ainda não estiverem sendo utilizados.  
 
A norma de ativos intangíveis não permite o registro como ativo intangível de gastos com marcas e 
ágio gerado internamente.  
 
Os princípios de amortização dos ativos intangíveis seguem os mesmos conceitos dos princípios de 
depreciação do ativo imobilizado descrito acima.  
 
Tratamento previsto pela Lei nº 12.973/14  
Conforme disposto nos arts. 41 e 42 da Lei nº 12.973/14, a amortização de direitos classificados no 
ativo não circulante intangível pode ser considerada dedutível na determinação do lucro real, desde 
que intrinsecamente relacionada com a produção ou a comercialização dos bens e serviços. 
 
Operação de arrendamento mercantil (CPC 06) 
A aplicação dos princípios contábeis a operações de arrendamento mercantil requer o uso de alto grau 
de julgamento. Não muito incomuns no Brasil, tais operações de arrendamento podem ser embutidas 
dentro de contratos de prestação de serviços.   
 
Nessas situações as práticas contábeis adotadas no Brasil requerem que o componente de 
arrendamento seja segregado do componente de serviço embutido no contrato para fins da avaliação 
do arrendamento mercantil (financeiro ou operacional).  
 
A avaliação sobre a classificação de um arrendamento mercantil entre financeiro e operacional requer 
a aplicação de conceitos bastante subjetivos. A questão-chave que deve ser respondida nessas 
situações é:  
 

Todos os riscos e benefícios da propriedade de um ativo arrendado foram substancialmente 
transferidos para o arrendatário? 

  

Adquirido 
separadamente 

Adquirido em 
uma combinação 

de negócios 
 

Desenvolvido 
internamente 

Reconhecer o ativo 

Reconhecer o ativo 

Testes adicionais para 
ativos intangíveis 
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Normalmente, a resposta a esta pergunta vem quando da aplicação de alguns fatores primários 
conforme abaixo: 
 

 
 
Arrendamentos operacionais não são registrados no balanço da entidade arrendadora e as parcelas 
pagas pelo arrendamento são registradas no resultado quando incorridas.  
 
Neste contexto, os arrendamentos operacionais são registrados pelos arrendatários como receita, em 
contrapartida da depreciação do bem arrendado, quando incorrida. 
 
Já os arrendamentos financeiros são registrados da seguinte forma: 
 Arrendadora: o ativo imobilizado e o passivo financeiro de arrendamento são reconhecidos 

inicialmente pelo valor presente líquido dos pagamentos mínimos do arrendamento ou pelo valor 
justo do bem arrendado, dos dois o menor. Subsequentemente, o ativo imobilizado é depreciado 
pela sua vida útil estimada. O passivo financeiro é corrigido pela taxa de juros embutida no 
contrato contra o resultado do exercício. Os pagamentos ao arrendador são registrados como 
redução do passivo. 

 Arrendador: o ativo é baixado do balanço e a entidade deve apurar um resultado. A entidade deve 
reconhecer ganhos decorrentes da receita financeira do contas a receber com base na taxa de 
juros do contrato. Os pagamentos feitos pela arrendadora são deduzidos do contas a receber.  
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Efeito Fiscal: 
Os arts. 46 e 48 da Lei nº 12.973/14 abordam o tratamento, para fins de apuração do lucro real e da 
base de cálculo da CSLL, dos contratos de arrendamento mercantil financeiros.  
 
De acordo com o art. 46, as pessoas jurídicas arrendadoras devem reconhecer o resultado relativo à 
operação de arrendamento mercantil proporcionalmente ao valor de cada contraprestação durante o 
período de vigência do contrato, mediante ajuste no LALUR. 
 
O resultado mencionado no parágrafo anterior deve ser apurado pela diferença entre o valor do 
contrato de arrendamento e o somatório dos custos diretos iniciais e o custo de aquisição ou 
construção dos bens arrendados. 
 
Por outro lado, o art. 47 permite que as contraprestações pagas ou creditadas por força de contrato 
de arrendamento mercantil sejam computadas na determinação do lucro real e da base de cálculo da 
CSLL da pessoa jurídica arrendatária, desde que referentes a bens móveis ou imóveis 
intrinsecamente relacionados com a produção ou comercialização de bens e serviços. 
 
Em contrapartida, o art. 48 determina que despesas financeiras incorridas pela arrendatária em 
contratos de arrendamento mercantil, inclusive os valores decorrentes do ajuste a valor presente, 
sejam adicionadas na determinação do lucro real e da base de cálculo da CSLL. 
 
Por fim, os custos e as despesas de depreciação relativos aos bens objeto de arrendamento mercantil 
devem ser considerados não dedutíveis na apuração do lucro real e da base de cálculo da CSLL, por 
força da inclusão dos §§ 3º e 4º no art. 13 do Decreto-Lei nº 1.598/77, bem como do inciso VIII no art. 
13 da Lei nº 9.249/95 pelos arts 2º e 9º, respectivamente, da Lei nº 12.973/14. 
 
Contabilização de investimento no exterior 
 
Efeito Fiscal: 
Conforme disposto no art. 77 ao 92 da Lei nº 12.973/14 temos tratamento distinto entre controladas e 
coligadas: 
 
 Controladas: tributação automática, i.e., lucros relativos ao ano-calendário em que foram apurados 

em balanço, individualizada por controlada. 
 
 Necessidade de maiores controles: na hipótese de consolidação, o contribuinte deverá 

observar a demonstração individualizada em subcontas do resultado contábil na variação do 
valor do investimento equivalente aos lucros ou prejuízos auferidos pela própria controlada 
direta e suas controladas. 

 Diferimento: à opção da pessoa jurídica, o IRPJ/CSLL devidos sobre lucros do exterior 
poderão ser pagos de forma diferida, sendo pelo menos 12,5% no primeiro ano subsequente 
ao período de apuração e o saldo remanescente até o oitavo ano subsequente ao período de 
apuração. 

 
 Coligadas: possibilidade de postergação da tributação para disponibilização dos lucros (regime de 

caixa), desde que a investida: 
 
 Não esteja sujeita a regime de subtributação (aquele que tributa os lucros da pessoa jurídica 

domiciliada no exterior à alíquota inferior a 20%). 
 Não esteja localizada em paraíso fiscal. 
 Não seja controlada, direta ou indiretamente, por pessoa jurídica submetida a tratamento 

tributário de paraíso fiscal. 
 Tenha renda ativa própria igual ou superior a 80% da sua renda total.  
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Exemplo – custos estimados de desmontagem 


Em janeiro de 20x0, a Rede de Postos de Combustíveis XYC, adquiriu 5 novos 
tanques  de combustíveis. As principais características da compra são:  
 
• O Custo do ativo foi de R$ 700.000 e o valor residual de R$ 50.000 a vida útil é 


de 5 anos. 
 


• Há expectativa de no 5 ano haver a retirada de serviço do ativo de longo prazo.  
 


• O valor futuro do custo estimado de desmontagem é de R$ 80.000 e para 
estimativa da obrigação de desmontagem, a XYC utilizou a técnica de fluxo de 
caixa esperado, descontado por uma taxa de juros de 10,0% ao ano.  
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Exemplo – custos estimados de desmontagem 


Portanto, no primeiro ano a Rede de Postos de Combustíveis XYC contabilizará: 
 
 
 
 
 
 
 
No final do primeiro ano os lançamentos serão: 
 
 
 
 
 


Débito Crédito 
Custo da aquisição dos tanques 749.674 - 
Financiamento para aquisição dos tanques - 700.000 
Provisão para desmontagem - 49.674 


Débito Crédito 
Depreciação acumulada - 139.935 
Provisão para desmontagem - 4.967 
Despesa de depreciação 139.935 - 
Despesa de juros sobre provisão para desmontagem 4.967 - 
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Exemplo – custos estimados de desmontagem 


No último ano a Rede de Postos de Combustíveis XYC contabilizará: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se as estimativas da  XYC foram perfeitas, a provisão para desmontagem será 
baixada contra caixa quando a remoção dos tanques foram concluídas. Contudo, 
se a taxa de juros sofrer alteração ao longo do período, o ajuste será feito entre as 
contas de custo da aquisição dos tanques contra a conta de provisão para 
desmontagem. 
 


Débito Crédito 
Depreciação acumulada - 699.674 
Provisão para desmontagem - 80.000 
Despesa de depreciação 139.935 - 
Despesa de juros sobre provisão para desmontagem 7.273 - 
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Exemplo 


1. A Companhia X celebrou um contrato para a construção de um ativo por R$ 
1,500 mil; 


2. A Companhia X estimou os custos totais do projeto no valor de R$ 1,000 mil; 
3. O período previsto para construção do ativo é de 3 anos; 
4. No final do primeiro ano, os custos foram reavaliados para R$ 1,300 mil; 
5. No final do segundo ano: (i) o cliente aprovou o aumento de R$ 200 mil sobre o 


valor do contrato; (ii) os custos estimados aumentaram em R$ 100 mil; (iii) os 
custos incorridos pela Companhia X inclui o valor de R$ 50 mil referente aos 
estoques que serão utilizados no final do contrato. 


6. O estágio de conclusão é determinado pelo custo incorrido e no final do primeiro 
e segundo ano os custos incorridos foram de R$ 780 mil e R$ 1.190 mil, 
respectivamente.  
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Exemplo 


Sumário das informações financeiras para os períodos: 
 
 
 
 
 


Ano 1 Ano 2 Ano 3 


Receita inicialmente 
estabelecida no contrato 


1.500 1.500 1.500 


Variação da receita - 200 200 


Total da receita 1.500 1.700 1.700 


Custos do contrato incorrido 
até a data 


780 1.240 1.400 


Custos a incorrer 520 160 - 


Custos totais estimados 1.300 1.400 1.400 


Luro estimado 200 300 300 


Estágio de execução 60% 85% 100% 


Margem 13% 18% 18% 
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Exemplo 


Sumário da receita, custos e lucro bruto reconhecido no resultado: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


A – Receita = R$ 1.500 x (R$ 780÷1.300) = 900; 
B – Receita = R$ 1,700 x (R$ 1,190÷1,400) = 1,445; 
C – O terceiro ano representa o valor residual do contrato uma vez que a 
Companhia X concluiu e entregou o ativo. 


 
 
 
 
 
 
 


Ano 1 Resultado 
do 


Ano 2 


Acumulado no 
final do ano 2 


Resultado 
do 


Ano 3 


Acumulado no 
final do ano 3 


(A) (B – A) B C - B C 


Receita 900 545 1.445 255 1.700 


Custo 780 410 1.190 210 1.400 


Lucro bruto 120 135 255 45 300 
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Exemplo 


No exemplo anterior, se a nota fiscal é emitida e o cliente paga o valor total do contrato 
no inicio do projeto, os lançamentos contábeis seria: 
 
 
 
 
 
 
No final do primeiro ano os lançamentos contábeis seriam: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O saldo do balanço dos adiantamentos de clientes é de R$ 600. 
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Débito Crédito 
Bancos 1.500 
Adiantamento de clientes 1.500 


Débito Crédito 
Adiantamento de clientes 900 - 
Receitas - 900 
Estoque - 780 
Custo 780 - 







Exemplo 


No final do segundo ano, a Companhia emite a nota fiscal para o valor adicional de R$ 
200 com vencimento para o final do ano três, os lançamentos contábeis são: 
 
 
 
 
 
 
O saldo na conta de adiantamento de clientes é de is R$ 800. 
No final do segundo ano os lançamentos de reconhecimento da receita é:  
 
 
 
 
 
 
 
 
O saldo contábil da conta de adiantamento de clientes é de R$ 255. 
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Débito Crédito 
Contas a receber 200 
Adiantamento de cliente 200 


Débito Crédito 
Adiantamento de clientes 545 
Receitas 545 
Estoque 410 
Custo 410 







Exemplo 


No final do terceiro ano, a Companhia X reconhece o valor residual dos adiantamentos de clientes 
como receita: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A Companhia X, também, recebe o valor de R$ 200 como segue: 
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Débito Crédito 


Adiantamento de clientes 255 


Receitas 255 


Estoques 210 


Custo 210 


Débito Crédito 


Bancos 200 


Contas a receber 200 







Exemplo 


No exemplo anterior, se o cliente pagar o valor total do contrato quando a construção 
do ativo for concluída, os lançamentos contábeis no final do primeiro período são: 
 
 
 
 
 
 
O reconhecimento da receita no final do segundo ano seria:  
 
 
 
 
 
 
O saldo contábil das contas receber é R$ 1.445. 
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Débito Crédito 
Contas a receber 900 
Receita 900 


Débito Crédito 
Contas a receber 545 
Receita 545 







Exemplo 


No final do terceiro ano, a Companhia X reconhece o valor residual da receita 
conforme segue: 
 
 
 
 
 
 
O saldo das contas a receber é de R$ 1.700, uma vez que a construção do ativo é 
concluída e o bem entregue, A Companhia X emite a nota fiscal e recebe o respectivo 
valor como segue: 
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Débito Crédito 
Contas a receber 255 
Receita 255 


Débito Crédito 
Bancos 1.700 
Contas a receber 1.700 








Exemplo: Como se contabilizam a compra e venda de 
bens a prazo cuja contrapartida requeira AVP? 


Por exemplo, suponha-se uma venda de imóvel por $ 10.000 mil, pago com 
entrada de $ 4.000 mil em dinheiro e 3 (três) notas promissórias anuais de $ 2.000 
mil cada uma, sem juros. A taxa de juros para uma transação semelhante (prazo e 
montante) no mercado é de 18% ao ano.  
 
O ajuste a valor presente deve retificar o ativo realizável e a receita de venda no 
momento da venda. A apropriação do AVP deverá ser apropriada como receita 
financeira ao longo do prazo das promissórias. 
 
No comprador o ajuste retifica o custo do ativo imobilizado que deve ser registrado 
pelo seu valor presente e a retificação do passivo gerará despesa financeira 
registrada também pelo prazo das promissórias. 
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Exemplo: Como se contabilizam a compra e venda de 
bens a prazo cuja contrapartida requeira AVP? 


O vendedor, na transação, registra: 
 
 
 
 
 
 
O comprador registra: 
 
 
 
 
 
 
A apresentação no balanço patrimonial, tanto do ativo (vendedor) como do 
passivo(comprador) será pelo saldo líquido (i.e. valor nominal diminuído dos Juros 
a Apropriar). 
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Exemplo: Calculo da taxa efetiva 


Considere-se que no fim do ano 0 tenha havido captação de $ 1.000.000,00, com 
taxa de juros anual contratada de 6,0%, com prazo de oito anos, e pagamentos 
anuais iguais e consecutivos de $ 161.035,94.  


 
A empresa que obteve o empréstimo incorreu em custos de transação no 


montante de $ 108.695,18. 
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Exemplo: Custos de transação 


Considerando-se os custos de transação, o fluxo de caixa líquido desses custos é 
o seguinte (em $ mil), considerando que dos $ 1.000.000,00 recebidos são 
deduzidos $108.695,18 de custos de transação: 
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Exemplo: Custos de transação 


No ano 0, o fluxo de caixa disponível para ser utilizado é o líquido dos custos de 
Transação (valor líquido captado). Com base nesse fluxo de caixa, a taxa efetiva do 
empréstimo, que nominalmente era de 6,0% a.a., passa para 9,0% a.a. 
  
A taxa efetiva é a taxa que iguala o valor presente dos pagamentos futuros ao valor 
da captação líquida. Essa é a taxa que reflete o verdadeiro custo do empréstimo 
captado.  
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Exemplo: Custos de transação 


Considerando-se essa taxa efetiva de juros, o controle da captação é o seguinte 
(em $ mil): 
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Exemplo: Custos de transação 


Ano a ano essas despesas devem ser assim desdobradas: 
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Exemplo: Custos de transação 


Os lançamentos contábeis, em dois períodos para exemplificar, são os seguintes 
(em $ mil): 
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