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Linha do tempo

13/05/2014

Publicação da Lei 

nº 12.973/14, 

responsável por

diversas alterações

na legislação

tributária, inclusive 

em relação às

regulações do ágio

14/03/2017

Publicação

da IN 

nº 1.700/17

Regulação 

do ágio pelo 

Decreto-Lei 

nº 1.598/77

24/11/2014

Publicação

da IN 

nº 1.515/14

1977 1997

Regulação 

do ágio 

pela Lei

nº 9.532/97

22/01/2016

Publicação

da Solução

de Consulta

nº 3/16

1999

Regulação 

do ágio 

pela IN

nº 11/99

2014 2015 2016 2017



5© 2017 KPMG Assessores Ltda., uma sociedade simples brasileira, de responsabilidade limitada, e firma-membro da rede KPMG de firmas-membro independentes e afiliadas à KPMG International Cooperative (“KPMG 

International”), uma entidade suíça. Todos os direitos reservados. Impresso no Brasil.

Document Classification: KPMG Confidential

Temas controvertidos – implicações 
Lei 12.973/14 
• Ágio interno

• Entre parte não-dependentes (art. 189 da IN 1.700/14)

• Laudo

• Prazo: até o último dia útil do 13o mês subsequente ao da 

aquisição da participação

• Sumário em Cartório de Registro de Títulos e Documentos ou 

Inteiro teor na RFB

• Ainda que o valor da mais ou menos-valia seja ZERO, as regras 

referentes ao laudo deverão ser observadas

• Amortização

• A base da dedução de mais valia e goodwill é o valor registrado 

na data de aquisição

• Amortizações anteriores à incorporação não reduzem o valor do 

benefício 

Controvérsias abordadas

• Empresa veículo

• Empresa inativa ou de curta duração  

• Inexistência de exercício de atividade visando lucro

• Curto lapso temporal entre criação da empresa e a 

incorporação, fusão ou cisão

• Capital social com valor irrisório

• Inexistência de sede própria e funcionários

• Ágio sem “pagamento”

• Cálculo do ágio decorrente da subscrição de ações

Controvérsias mantidas
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Ágio antes e após a edição da Lei 
12.973/14
Ágio = Custo de Aquisição menos o valor do PL 

(book value)

Composição do custo de aquisição:

(i) valor de patrimônio líquido na época da aquisição; e

(ii) ágio ou deságio na aquisição, que será a diferença entre o custo de 

aquisição do investimento e o valor de (i).

O lançamento do ágio ou deságio deverá indicar, dentre os seguintes, seu 

fundamento econômico:

a) valor de mercado de bens do ativo da coligada ou controlada superior ou 

inferior ao custo registrado na sua contabilidade;

b) valor de rentabilidade da coligada ou controlada, com base em previsão 

dos resultados nos exercícios futuros;

c) fundo de comércio, intangíveis e outras razões econômicas.

Regra antiga (Decreto-Lei 1.598/77)

Ágio = Custo de Aquisição menos o valor justo do PL 

(fair value)

Composição do custo de aquisição:

(i) valor de patrimônio líquido na época da aquisição;

(ii) mais-valia 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 de patrimônio liquido na época da aquisição; 

e

(iii) ágio por rentabilidade futura (goodwill), que corresponde à diferença entre 

o custo de aquisição do investimento e o somatório dos valores (i) e (ii).

Regra nova (Lei 12.973/14)
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Patrimônio líquido de aquisição

PL de aquisição 

deve ser 

ajustado no 

balanço da 

adquirida antes 

do PPA, 

refletindo o valor 

à data de 

aquisição

Art. 179, inciso II da IN 1.700/17

ICPC 09

Solução de Consulta nº 3/2016

CPC 15

Art. 179. Em cada balanço o contribuinte deverá avaliar o 

investimento pelo valor de patrimônio líquido da investida, 

de acordo com o disposto no art. 248 da Lei nº 6.404, de 

1976, e com as seguintes normas: 

(...)

II - se os critérios contábeis adotados pela investida e pelo 

contribuinte não forem  uniformes o contribuinte deverá 

fazer, no balanço ou balancete da investida, os ajustes 

necessários para eliminar as diferenças relevantes 

decorrentes da diversidade de critérios.”

“Mudanças de estimativas e correções de erros contábeis 

devem ser ajustadas nas próprias demonstrações contábeis 

da adquirida”

“A leitura dos arts. 20 e 21 do Decreto Lei nº 1.598, de 

1977, já transcrito acima, deixa claro que o patrimônio 

líquido será aquele apurado em balanço ou balancete 

levantado na data da aquisição ou, no máximo, até 2 (dois) 

meses antes. Desta forma, ajustes posteriores a essa data 

não podem ser considerados para fins de apuração do ágio 

na operação.”

Data de aquisição “é a data em que o adquirente obtém 

efetivamente o controle da adquirida”
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Patrimônio líquido de aquisição
Efeitos da Solução de Consulta nº 3/16

• Considerando um exemplo onde o preço de aquisição é $100, o book value é 

$40, o fair value é $20 e há um impairment de $20, na regra antiga, antes da 

publicação da Solução de Consulta nº 3/16 teríamos o seguinte ágio 

apurado:

• Ao fazer o ajuste com a subtração do valor do imparment, passa-se ao 

seguinte ágio apurado:

Regra antiga (Decreto-Lei 1.598/77)

• Considerando o mesmo exemplo, onde o preço de aquisição é $100, o book 

value é $40, o fair value é $20 e há um impairment de $20, se considerados 

os ajustes, teríamos o seguinte ágio apurado:

• E considerando o valor do fair value, como determina a nova regra, o ágio 

apurado seria o seguinte:

Regra nova (Lei 12.973/14)

Book value $40

Ágio $60

Preço $100

Book value – impairment (40-20)=$20

Ágio $80

Preço $100

Book value $40

Menos valia ($20)

Ágio $80

Preço $100

Fair value $20

Menos valia $0

Ágio $80

Preço $100

Fair value = $20
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Ajustes referentes a passivos
Como tratar a menos-valia gerada pelo incremento de um passivo?

Art. 20. O contribuinte que avaliar investimento pelo valor de patrimônio líquido 

deverá, por ocasião da aquisição da participação, desdobrar o custo de 

aquisição em:

I - valor de patrimônio líquido na época da aquisição, determinado de acordo 

com o disposto no artigo 21; e

II - 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 de que trata o inciso I do caput; e

III - ágio por rentabilidade futura (goodwill), que corresponde à diferença entre o 

custo de aquisição do investimento e o somatório dos valores de que tratam os 

incisos I e II do caput.

§ 5o  A aquisição de participação societária sujeita à avaliação pelo valor do 

patrimônio líquido exige o reconhecimento e a mensuração:

I - primeiramente, dos ativos identificáveis adquiridos e dos passivos 

assumidos a valor justo; e

II - posteriormente, do ágio por rentabilidade futura (goodwill) ou do ganho 

proveniente de compra vantajosa.

Registro inicial (Decreto-Lei 1.598/77)

Art. 21.  Nos casos de incorporação, fusão ou cisão, o saldo existente na 

contabilidade, na data da aquisição da participação societária, referente à 

menos-valia de que trata o inciso II do caput do art. 20 do Decreto-Lei no 1.598, 

de 26 de dezembro de 1977, deverá 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 da depreciação, amortização ou exaustão.

Tratamento fiscal da menos-valia (Lei 12.973/14)
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• Exemplos: Holdback, Escrow Account, Earnout, Ativo Indenizável, entre outros. 

• Regra = serão reconhecidos na apuração do IRPJ e da CSLL:

a) se a condição for suspensiva – a partir do seu implemento;

b) se a condição for resolutória – desde o momento da prática do ato 

ou da celebração do negócio.

1. Contraprestação contingente:

a) Transferência de ativos ou participações societárias aos ex-proprietários pelo adquirente decorrente de obrigação contratual; ou

b) Devolução do pagamento ou contraprestação por parte do ex-proprietário ao adquirente.

2. Combinação de Negócios: Aquisição de controle de um ou mais negócios (independente da forma jurídica)

3. Negócios: Conjunto integrado de atividades e ativos capaz de ser conduzido e gerenciado para gerar retorno

Ajustes de preço
Obrigações contratuais subordinadas a evento futuro e incerto (Art. 196, IN 1.700/17):

Definições para fins da Instrução Normativa (Art. 197, IN 1.700/17):

Nota:

Holdback: retenção de parcela do preço de compra diretamente pelo 

comprador. Se a contingencia se materializar, o valor retido servirá de 

pagamento, senão o valor permanece com o comprador;

Escrow account: depósito de parcela do preço de compra em uma conta-

depósito específica. Se a contingencia não se materializar, o valor retorna 

para o comprador;

Earnout: o vendedor do negócio vai ter uma compensação adicional no futuro 

se o negócio atingir certos objetivos financeiros, que geralmente declarados 

como uma porcentagem das vendas ou ganhos brutos; 

Ativo indenizável: ocorre quando o vendedor indeniza o comprador em caso 

de implementação de certas condições contratadas.
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Ajustes de preço
Implementação das condições antes e após a incorporação 

Situação 1 (Ano0)

A

B

C

100%

$$

Situação 1 após três anos (Ano3)

A

B

C

100%

$$

(*) Custo de Aquisição = $500

Fair value (B) = $200

Ágio     $500 - $200 = $300

(*) Custo de Aquisição = $1000

Fair value (B) = $200

Ágio     $1000 - $200 = $800

• Em virtude da implementação de condições acordadas 

contratualmente (condições suspensivas), C deverá complementar o 

valor pago à A pela aquisição da empresa B (no valor de $500), 

gerando, pois, um aumento do custo de aquisição da empresa B (efeito 

caixa):

• Implementação das condições antes da incorporação: ágio no 

valor de $800 (custo de aquisição ($1000) – fair value ($200)), 

valor dedutível pela adquirente (C).

• Implementação das condições após a incorporação: ágio 

primeiramente no valor de $300; ágio após três anos: o custo de 

aquisição de B aumentará para $1000 e consequentemente o ágio 

apurado será de $800 sendo possível que a partir dessa data, 

sejam deduzidos os $500 excedentes de ágio pela adquirente (C).

• Segundo Solução de Consulta nº 3/16, o valor de 500 reais 

excedentes de ágio deverão ser amortizados em cinco anos: 

“após a incorporação, novos pagamentos feitos aos 

Vendedores aumentam o valor do custo de aquisição e, 

conseqüentemente, o do ágio. O termo inicial para utilização 

desse ágio adicional, entretanto, será a data do pagamento”

Incremento de ágio

100%

100%

(*) Ilustração meramente para entendimento dos efeitos fiscais 
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Ajustes de preço
Situação 1: efeitos da implementação das condições antes e após a incorporação 

Exemplo implementação antes da incorporação

A0 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8

Goodwill 300 300 300 300

Ajuste goodwill 500

Goodwill Ajustado 800 640 480 320 160 0

Deduções fiscais

Goodwill deduzido 160 160 160 160 160

Incorporação

Exemplo implementação após a incorporação

A0 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8

Goodwill 300 240 180

Ajuste goodwill 500

Goodwill Ajustado 240 680 520 360 200 100 0

Deduções fiscais

Goodwill deduzido 60 60 60 60 60

Goodwill deduzido após implementação das 

condições
100 100 100 100 100

Incorporação Implementação das condições



13© 2017 KPMG Assessores Ltda., uma sociedade simples brasileira, de responsabilidade limitada, e firma-membro da rede KPMG de firmas-membro independentes e afiliadas à KPMG International Cooperative (“KPMG 

International”), uma entidade suíça. Todos os direitos reservados. Impresso no Brasil.

Document Classification: KPMG Confidential

Ajustes de preço
Efeitos da implementação das condições antes e após a incorporação 

Situação 2 (Ano0)

Situação 2 após três anos (Ano3)

Custo de Aquisição = $500

Fair value (B) = $200

Ágio     $500 - $200 = $300

Custo de Aquisição = $400

Fair value (B) = $200

Ágio     $400 - $200 = $200

• Em virtude da implementação das condições acordadas 

contratualmente (condição resolutória), C deverá devolver parte do 

valor pago à A (no valor de $100) pela aquisição da empresa B, 

gerando, pois, uma redução do custo de aquisição da empresa B 

(efeito caixa):

• Implementação das condições antes da incorporação: ágio no 

valor de $200 (custo de aquisição ($400) – fair value ($200)), valor 

dedutível pela adquirente (C).

• Implementação das condições após a incorporação: ágio 

primeiramente no valor de $300; ágio após três anos: o custo de 

aquisição de B diminuirá para $400 e consequentemente o ágio 

apurado será de $200. A empresa deverá, nos próximos anos 

deduzir apenas a parcela proporcional ao valor do ágio que tem 

direito. 

Devolução de parcela gerando diminuição de ágio

A

B

C

100%

A

B

C

100%

$$

100%

100%

$$
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Ajustes de preço
Situação 2: efeitos da implementação das condições antes e após a incorporação 

Exemplo implementação antes da incorporação

A0 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8

Goodwill 300 300 300 300

Ajuste goodwill -100

Goodwill Ajustado 200 160 120 80 40 0

Deduções fiscais

Goodwill deduzido 40 40 40 40 40

Exemplo implementação após a incorporação

A0 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8

Goodwill 300 240 180

Ajuste goodwill -100

Goodwill Ajustado 300 240 80 54 28 0

Deduções fiscais

Goodwill deduzido 60 60

Goodwill deduzido após implementação das 

condições
26 26 26

Incorporação

Incorporação Implementação das condições

‘

Ágio após implementação das condições 200

Ágio já deduzido antes da implementação das condições 120

Ágio remanescente a deduzir 80

Ágio de 80 dividido por 3 anos remanescentes 26
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Ajustes de preço
Efeitos da implementação das condições antes e após a incorporação 

Situação 3 (Ano0)

Situação 3 após três anos (Ano3)

Custo de Aquisição = $500

Fair value (B) = $200

Ágio     $500 - $200 = $300

Custo de Aquisição = $300

Fair value (B) = $200

Ágio     $300 - $200 = $100

• Em virtude da implementação das condições acordadas 

contratualmente (condição resolutória), C deverá devolver parte do 

valor pago à A (no valor de $200) pela aquisição da empresa B, 

gerando, pois, uma redução aumento do custo de aquisição da 

empresa B (efeito caixa):

• Implementação das condições antes da incorporação: ágio no 

valor de $100 (custo de aquisição ($300) – fair value ($200)), valor 

dedutível pela adquirente (C).

• Implementação das condições após a incorporação: ágio 

primeiramente no valor de $100; ágio após três anos: o custo de 

aquisição de B diminuirá para $300 e consequentemente o ágio 

apurado será de $100. Diante dessa situação, a empresa deduziu 

um ágio que não tinha direito. 

• Solução de Consulta nº 3/16: permite a interpretação de que 

o excedente deve ser tributado de forma diferida em um 

período não maior do que cinco anos. 

• Outra possível interpretação: tributação de forma integral do 

excedente num período no qual o ajuste de preço se realizou. 

Devolução de parcela gerando diminuição de ágio

A

B

C

100%

$$

A

B

C

100%

$$

100%

100%
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Ajustes de preço
Situação 3: efeitos da implementação das condições antes e após a incorporação 

Exemplo implementação antes da incorporação

A0 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8

Goodwill 300 300 300 300

Ajuste goodwill -200

Goodwill Ajustado 100 80 60 40 20 0

Deduções fiscais

Goodwill deduzido 20 20 20 20 20

Exemplo 1 implementação após a incorporação

A0 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8

Goodwill 300 240 180

Ajuste goodwill -200

Goodwill Ajustado 300 240 -20 0

Deduções fiscais

Goodwill deduzido 60 60

Goodwill deduzido após implementação das condições -20

Exemplo 2 implementação após a incorporação

A0 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8

Goodwill 300 240 180

Ajuste goodwill -200

Goodwill Ajustado 300 240 -20 -16 -12 -8 -4 0

Deduções fiscais

Goodwill deduzido 60 60

Goodwill deduzido após implementação das condições -4 -4 -4 -4 -4

Incorporação

Incorporação

Incorporação

Implementação das condições

Implementação das condições
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• Regra geral: venda de ativos classificados como não-circulante (classificado como investimento, imobilizado ou intangível) não tem incidência de PIS/Cofins

por força de isenção. 

• Pontos de atenção:

• Dropdown com intenção de venda, o investimento será registrado no ativo circulante. 

• A receita será tributada para PIS/Cofins no regime cumulativo?

• A atividade desempenhada pela empresa é relevante para julgar sua caracterização como receita tributável ou isenta para fins de tributação de 

PIS/Cofins.

• Na ocorrência da alienação de um ativo não contabilizado (em virtude da ausência de custo) e este ativo ter natureza de investimento, imobilizado ou 

intangível, aplica-se a isenção?

Considerações sobre PIS/Cofins
Há tributação sobre a venda de participação societária ?

A isenção se estende quando houver não contabilização?
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Spin-off x Dropdown

• Responsabilidade solidária 

• Perda proporcional de prejuízo fiscal

• Acervo liquido 

Spin-off

• Responsabilidade subsidiária 

• Sem perda do prejuízo fiscal

• Integralização de capital 

Dropdown

Atenção

Há precedentes nos quais uma operação de Dropdown foi desconsiderada 

para Spin-off em virtude da transferência de passivos quando da 

integralização de capital. O argumento das autoridades fiscais é de que a 

transferência de passivo é característica da operação de cisão pois há 

transferência de acervo líquido e não integralização de capital. 



20© 2017 KPMG Assessores Ltda., uma sociedade simples brasileira, de responsabilidade limitada, e firma-membro da rede KPMG de firmas-membro independentes e afiliadas à KPMG International Cooperative (“KPMG 

International”), uma entidade suíça. Todos os direitos reservados. Impresso no Brasil.

Document Classification: KPMG Confidential

Spin-off x Dropdown

Acórdão nº 1401-00.155 4a Câmara / 

1ª Turma Ordinária

“Na verdade, mediante a conferência dos bens, 

direitos e obrigações, tem-se, que restou configurada não a 

integralização de capital social propriamente dito, mas sim uma 

cisão da Recorrente, com a atribuição de seu "acervo líquido" para 

a empresa Riocell. 

Isso porque, a Recorrente pretendeu entregar, 

como integralização do capital social, ativos e passivos 

relacionados à Unidade Industrial de Guaíba. Ora, não há como 

integralizar o capital social da empresa com obrigações. De fato, 

conforme o art. 70 da Lei das SÃ, "o capital social poderá ser 

formado com contribuições em dinheiro ou em qualquer espécie 

de bens suscetíveis de avaliação em dinheiro". Ora, obrigações 

não são patrimônio susceptíveis a integralizar o capital social. 

Verifica-se, assim que, na verdade, foi transferido 

para Riocell S.A o chamado "Acervo Líquido", composto por ativos 

e passivos de parte da Klabin SÃ, relacionados à Unidade 

Industrial de Guaíba, Ou seja, em verdade, a Klabin S.A foi 

cindida, contrariando os objetivos gerais traçados pela companhia 

em 2002, qual seja, o de concentrar as operações em uma só 

empresa.”

Acórdão nº 3302002.675 – 3ª Câmara / 

2ª Turma Ordinária

“TRANSFERÊNCIA DE ATIVOS E PASSIVOS MEDIANTE 

INTEGRALIZAÇÃO DE QUOTAS. CISÃO PARCIAL.

A integralização de quotas em empresa préexistente,

mediante a versão de parcela do patrimônio, incluindo ativos e 

passivos, caracteriza a operação de cisão de que trata o artigo 229 

e seu parágrafo terceiro da Lei nº 6.404, de

1976.”
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Regras de fusão, cisão e 
incorporação
Base legal: Art. 21 da Lei 9249/95 

Regra: A pessoa jurídica que tiver parte ou todo o seu patrimônio absorvido 

em virtude de incorporação, fusão ou cisão deverá levantar balanço 

específico para esse fim, no qual os bens e direitos serão avaliados pelo 

valor contábil ou de mercado.

Regra antiga

Base legal: Art. 21 da Lei 9249/95 alterado pelo art. 9º da Lei 12.973/14 e art. 

239 da IN 1.700/17

Regra: A pessoa jurídica que tiver parte ou todo o seu patrimônio absorvido 

em virtude de incorporação, fusão ou cisão deverá levantar balanço 

específico para esse fim, observada a legislação comercial.

Regra atual

Atenção

A nova regra provoca questionamentos como:

(i) Qual seria o conceito de legislação comercial ?

(ii) A regra fiscal está vinculada à contabilidade ?

(iii) Há de fato diminuição da margem de manobra para fazer as operações ?
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