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0 Agenda 
Pontos de Discussão 

1. Ativos Intangíveis 
 
a) Definição e tipos de ativos intangíveis. 

 
b) Amortização e impairment. 
 

2. Aspectos tributários relativos aos ativos intangíveis 
 
a) IRPJ e CSL: amortizações e impairment. 

 
b) PIS e COFINS: créditos das contribuições. 

 
3. Contribuição Internacional de Intangíveis 

 
a) Conceito da operação. 

 
b) Formalização da transferência. 

 
c) Tributação na Contribuição Internacional. 

 
d) Amortização do Intangível. 

 
e) Riscos e Cautelas. 

 
4. Conclusão 



• Regras contábeis trazem um regramento próprio ao reconhecimento e mensuração de 

ativos intangíveis (Lei 11.638/07 e CPC 04). 

 

 Antes de 1.1.2018: Ativos intangíveis eram um subgrupo do Ativo Imobilizado; 

 Lei nº 11.638/07: (a) Ativo Intangível como uma categoria própria, dentro do 

Ativo Permanente; e (b) Ativo Intangível composto pelos “os direitos que 

tenham por objeto bens incorpóreos destinados à manutenção da companhia ou 

exercidos com essa finalidade, inclusive o fundo de comércio adquirido”. 

 

• Normas tributárias (Lei 12.973/14) adaptadas ao conceito contábil. 
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Ativos Intangíveis 
Definição e tipos de Ativos Intangíveis 



• Pronunciamento Contábil nº 04 (CPC 04): 

 

 Definição: é um ativo não monetário identificável sem substância física. 

 

 Exemplos de itens que se enquadram nessa categoria ampla: softwares; patentes; 

direitos autorais; listas de clientes; franquias; relacionamentos com clientes ou 

fornecedores; fidelidade de clientes; participação no mercado; direitos de 

comercialização. 

 

Ativos Intangíveis 
Conceito e Tipos de Ativos Intangíveis (cont.) 
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 Para ser considerado um Ativo Intangível, o ativo deve: 

 

a) Ser Identificável: quando puder ser separado da entidade e vendido, transferido, 

licenciado, alugado ou trocado ou quando resultarem de direitos contratuais ou 

legais, independente de serem separáveis ou transferíveis. Distinção do Goodwill. 

b) Ser Controlado pela Entidade: poder de obter benefícios econômicos futuros, bem 

como poder restringir o acesso de terceiros a esses benefícios (i.e. direito sobre uma 

patente de invenção). 

c) Gerar benefício econômico futuro: receita da venda de produtos ou serviços, 

redução de custos ou outros benefícios resultantes do uso do ativo pela entidade. 

Ativos Intangíveis 
Conceito e Tipos de Ativos Intangíveis (cont.) 
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 Mensuração inicial: (a) deverá ser mensurado pelo custo – preço de compra ou 

quaisquer gastos necessários para colocá-lo em condições de funcionamento; e (b) se 

adquirido em uma combinação de negócios, deve ser mensurado pelo seu valor justo. 

 

 Se o gasto incorrido não atender à definição de ativo intangível: deve ser 

reconhecidos como despesa contábil no momento em que são incorridos. 

Ativos Intangíveis 
Conceito e Tipos de Ativos Intangíveis (cont.) 
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 Ativos intangíveis não se deterioram por ação da natureza, uso ou perda das suas 

propriedades por obsolescência. 

 

 Ativo intangível pode perder substância em razão de sua deterioração econômica 

ou funcional (i.e. caducidade do direito de exploração por decurso do tempo, etc.). 

 

 Vida útil do ativo intangível: 

a) O período de tempo no qual a entidade espera utilizar um ativo. 

b) O número de unidades de produção ou de unidades semelhantes que a entidade 

espera obter pela utilização do ativo. 
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Ativos Intangíveis 
Conceito e tipos de Ativos Intangíveis 



• Amortização: 

 

 Método utilizado quando a vida útil é conhecida e confiavelmente determinada. 

 

 Cotas de amortização: 

o Curva de consumo: regra geral, deverão estar alinhadas ao padrão de consumo 

ou uso de benefícios econômicos do ativo intangível; 

o Método linear: caso não seja possível mensurar com confiabilidade o uso ou 

consumo. 

 

 Redução no valor do ativo e despesa contábil. 

Ativos Intangíveis 
Amortização e Impairment 
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• Impairment:  

 

 Vida útil indefinida ou a delimitação é impossível de se obter de modo confiável. 

 

 Redução do ativo ao seu valor recuperável para reconhecer eventuais perdas.  

 

 Ativos intangíveis com vida útil definida também se sujeitam ao teste de 

Impairment. 

Ativos Intangíveis 
Amortização e Impairment 
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 Dedutibilidade das quotas de Amortização - antes da Lei nº 12.973/14: 

 

 Dedutibilidade: Possibilidade de dedução da recuperação do capital aplicado ou dos recursos aplicados 

em despesas que contribuam para o resultado de mais de um período de apuração (Artigo 324 do 

RIR/99). 

 

 O que poderia ser amortizável para fins fiscais?  Lista de valores que podem ser amortizados e 

deduzidos para fins fiscais (Artigo 325 do RIR/99 - patentes de invenção; fórmulas e processos de 

fabricação; direitos autorais; licenças; autorizações ou concessões; contratos e direitos de qualquer 

natureza, etc.). 

 

 Quota de Amortização: aplicação da taxa anual de amortização linear (com base no número de 

anos da existência do direito ou número de períodos de apuração em que deverão ser usufruídos os 

benefícios da despesa registrada no ativo diferido). 
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Aspectos tributários relativos aos ativos intangíveis 
IRPJ e CSL: amortização de ativos intangíveis 



 Dedutibilidade das quotas de amortização - após Lei nº 12.973/14: 

 

 Dedutibilidade: “A amortização de direitos classificados no ativo não circulante intangível é 

considerada dedutível na determinação do lucro real” (Artigo 41). 

 

 Qual amortização poderia ser considerada como dedutível? Amortização de bens e direitos 

intrinsecamente relacionados com a produção ou comercialização dos bens e serviços (Artigo 126 da IN 

1.700/17). 

 

 Periodicidade da Amortização: segue a curva de amortização contábil – não necessariamente linear. 

Aspectos tributários relativos aos ativos intangíveis 
IRPJ e CSL: amortização de ativos intangíveis 
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 Regime não cumulativo antes da Lei nº 12.973/14: 

 

 Regra geral: na legislação do PIS e da COFINS não havia previsão para apropriação de crédito sobre as 

despesas de amortização de intangíveis. 

 

 Bens do ativo intangível estavam incluídos no ativo imobilizado -> argumentos para defender o 

creditamento com base na previsão geral de créditos sobre “máquinas, equipamentos e outros bens 

incorporados ao ativo imobilizado”. 

Aspectos tributários relativos aos ativos intangíveis 
PIS e COFINS: Créditos sobre Ativos Intangíveis 
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 Regime não cumulativo após a Lei nº 12.973/14: 

 

 Previsão expressa de crédito sobre “bens incorporados no ativo intangível, adquiridos para utilização 

na produção de bens destinados a venda ou na prestação de serviços”, com base nos encargos de 

amortização incorridos no mês. 

 

 Solução de Consulta COSIT nº 140 de 17.2.2017: (a) intangível deve ter sido adquirido de outra pessoa 

jurídica (não pode ter sido desenvolvido pela própria pessoa jurídica); (b) a venda do ativo intangível 

deve ter estado sujeita ao PIS e à COFINS); e (c) o bem intangível deve ser utilizado “na produção de 

bens destinados a venda e na prestação de serviços” (discussão para empresas comerciais).. 

Aspectos tributários relativos aos ativos intangíveis 
PIS e COFINS: Créditos sobre Ativos Intangíveis 
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 Empresa estrangeira contribui determinado ativo 

intangível (tecnologia, know-how, marca, patente, etc.) 

em aumento de capital da empresa brasileira. 

 

 Definição e delimitação do ativo intangível, usado 

nas atividades da Subsidiária Brasileira. 

 

 Transferência da propriedade definitiva do Ativo 

Intangível para a empresa brasileira, sem que a empresa 

estrangeira possa usá-lo ou licenciá-lo a terceiros. 

 

 Laudo de avaliação para detalhar e determinar o 

valor do ativo objeto da transferência. 

Contribuição Internacional de Intangíveis 
Conceito 

Empresa 
Estrangeira 

Ativo Intangível 

Subsidiária 
Brasileira 
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 Obrigatoriedade de registro no INPI: 

 

 Legislação não é clara se determinadas modalidades de ativos intangíveis estão 

sujeitas a registro e averbação no INPI. 

 

 Necessário examinar caso a caso a necessidade/conveniência de consulta prévia 

ao INPI. 
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Contribuição Internacional de Intangíveis 
Formalização da operação 



 Ativos Intangíveis sujeitos a registro no INPI | Registro no Bacen (RDE-IED):  

 

 Elaboração de contrato estabelecendo as condições de transferência do Ativo 

Intangível. 

 

 Registro no INPI com emissão do certificado de averbação. 

 

 Formalização do RDE-IED: Venda/Transferência da Tecnologia + Capitalização do 

Crédito. 

 

 Operações simultâneas de câmbio e IOF de 0,38%. 
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Contribuição Internacional de Intangíveis 
Formalização da operação 



 Ativos Intangíveis não sujeitos a registro no INPI | Registro no Bacen (RDE-

IED) 

 

 Registro de importação do ativo intangível (laudo de avaliação ou outros 

documentos que determinem o valor do ativo). 

 

 Integralização de capital com o ativo intangível e registro no Bacen. 
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Contribuição Internacional de Intangíveis 
Formalização da operação 



 Royalties x Ganhos de Capital:  

 

 Royalties: 

 

 Uso ou exploração de invenções, processos e fórmulas de fabricação 

(outorga de um ativo intangível para uso ou exploração no Brasil). 

 

 Não há transferência da propriedade do ativo intangível. 

 

 Remessas ao exterior sujeitas ao IRF à alíquota de 15%. 
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Contribuição Internacional de Intangíveis 
Tributação na Contribuição Internacional 



 Royalties x Ganhos de Capital (Cont.):  

 

 Ganhos de Capital: 

 

 Transferência da propriedade de ativos intangíveis para uma sociedade 

brasileira. 

 

 Alienação do ativo intangível -> Apuração de ganho ou perda de capital. 

 

 Contribuição em aumento de capital como forma de alienação. 
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Contribuição Internacional de Intangíveis 
Tributação na Contribuição Internacional 



 IRRF na transferência de Ativo Intangível : 

 

 Fato gerador do IRRF: venda de ativo brasileiro ou venda de ativo 

estrangeiro por residentes no brasil. 

 

 Compra de ativo estrangeiro, detido por sociedade estrangeira:  

 

 Argumentos para defender que não é fato gerador do IRRF. 

 

 Ativo Estrangeiro x Ativo Brasileiro. 
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Contribuição Internacional de Intangíveis 
Tributação na Contribuição Internacional 



 CIDE na transferência de Ativo Intangível : 

 

 Fato Gerador da CIDE: CIDE incide na contraprestação pela licença de uso, 

royalties, uso de marcas, prestação de serviços técnicos e de assistência 

administrativa. 

 

 Argumentos para afastar a incidência da CIDE. 
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Contribuição Internacional de Intangíveis 
Tributação na Contribuição Internacional 



 Entendimento anterior da RFB:  

 

“TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA. NÃO INCIDÊNCIA. A cessão de know how por empresa domiciliada 

no exterior para fins de integralização de capital (investimento) junto a pessoa jurídica no Brasil, 

não configura hipótese de incidência do Imposto de Renda na Fonte, visto inexistir, in casu, 

pagamento, crédito, entrega, emprego ou remessa de rendimentos, ganhos de capital e demais proventos, 

por fonte situada no País, a pessoa física ou jurídica residente ou domiciliada no exterior.”  

CIDE. TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA. NÃO INCIDÊNCIA. No caso de transferência de know how por 

empresa domiciliada no exterior para fins de integralização de capital (investimento) junto a 

pessoa jurídica no Brasil, não se caracteriza hipótese de incidência da Contribuição de Intervenção 

no Domínio Econômico - CIDE. 

(Solução de Consulta nº. 46, de 27 de fevereiro de 2013)  
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Contribuição Internacional de Intangíveis 
Tributação na Contribuição Internacional 



 Entendimento da RFB na SD 6/2015:  

 

“INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL EM PESSOA JURÍDICA BRASILEIRA POR NÃO RESIDENTE COM CESSÃO DE DIREITO 

(KNOW HOW). FATO GERADOR DO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF).  

Na integralização de capital social subscrito em empresa domiciliada no País, por parte de acionista estrangeiro, 

com a utilização de valor correspondente transferência de direitos (contrato de know how), até então 

titularizado pelo não-residente, incide o IRRF.  

O fato gerador do IRRF ocorre no momento da integralização de capital social, incidindo a alíquota de 15% (quinze por cento) 

sobre o montante creditado ao não residente em contrapartida à cessão de um direito. 

INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL EM PESSOA JURÍDICA BRASILEIRA POR NÃO RESIDENTE COM CESSÃO DE DIREITO 

(KNOW HOW). FATO GERADOR DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO (CIDE).  

Na integralização de capital social subscrito em empresa domiciliada no País, por parte de acionista estrangeiro, 

com a utilização de valor correspondente a contrato de know how, até então titularizado pelo não-residente, 

incide CIDE-royalties.  

O fato gerador da CIDE-royalties ocorre no momento da integralização de capital social mediante a cessão de um direito que 

consiste em aquisição de conhecimentos tecnológicos, incidindo a alíquota de 10% (dez por cento).” 
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Contribuição Internacional de Intangíveis 
Tributação na Contribuição Internacional 



 Intangível adquirido pela empresa brasileira amortizado na contabilidade. 

 

 Lei 12.973/14 autoriza a dedutibilidade das despesas de amortização do ativo 

intangível, desde que necessário às atividades da empresa brasileira. 
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Contribuição Internacional de Intangíveis 
Amortização do Intangível 



 Equiparação a Royalties: tributação na remessa e limitação à 

dedutibilidade 

 

 Efetiva aquisição de propriedade do ativo intangível e necessidade da 

despesa 

 

 Substância sobre a forma 

 

 Outras estruturas para aquisição e amortização de intangível 
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Contribuição Internacional de Intangíveis 
Pontos de Discussão 



 
 

Obrigado! 


