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Custo de Aquisição
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Conceito de Custo de Aquisição
Lei nº 12.973/12 – artigo 2:
“O contribuinte que avaliar investimento pelo valor de patrimônio líquido deverá, por
ocasião da aquisição da participação, desdobrar o custo de aquisição (...)”

Valor patrimonial
Custo de Aquisição

Mais ou menos valia

Goodwill
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Conceito de Custo de Aquisição
O que é custo de aquisição?
• Preço do contrato de compra e
venda?
Norma

• Valor registrado contabilmente?

Contábil

• Os valores contábeis e
contratuais são iguais?
Regra
Fiscal

Forma
Jurídica
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Conceito de Custo de Aquisição
IN nº 1700 - artigo 178, parágrafo 12
“A composição do custo de aquisição a que se refere o caput respeitará o disposto
na legislação comercial, considerando inclusive contraprestações contingentes,
sendo o seu tratamento tributário disciplinado no art. 196.”
• Ponto 1: a contabilidade irá determinar o custo de aquisição
• Ponto 2: parcelas contingentes compõem o custo de aquisição
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Conceito de Custo de Aquisição – Parcela Contingente
O que é uma parcela contingente?
• Casos típicos em M&A: earn out baseado em lucro futuro
• Valores potencialmente admitidos: escrow, hold back vinculado a contingências,
pagamento adicional condicionado
Registro contábil do custo de aquisição vai prever as parcelas contingentes
• Análise da melhor previsão de desembolso futuro
• Registro de valores ainda indefinidos
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Custo de Aquisição – Parcela Contingente
Exemplo
• Aquisição de 100% de participação societária com valor à vista de $130 e estimativa de earn out de $50
• Pagamento de earn out no montante efetivo de $70

Caixa

Investimento

130(1)
70 (2)

(1)

100

Passivo Contingente
PJ Adquirente

“Ágio”
(1)

50

50 (1)

Despesa Financeira

80
(2)

PPA
Integral
30 “Ágio
Certo”

(2)

20
Despesa dedutível?
E se fosse receita?
Tributável?

50 “Ágio
Contingente”

Adquirida
PL=100
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Custo de Aquisição – Parcela Contingente
O que diz a legislação fiscal?
• Não muito... Temos a IN nº 1700 - artigo 196

“Art. 196. Os reflexos tributários decorrentes de obrigações contratuais em
operação de combinação de negócios, subordinadas a evento futuro e incerto,
inclusive nas operações que envolvam contraprestações contingentes, devem ser
reconhecidos na apuração do lucro real e do resultado ajustado nos termos dos
incisos I e II do art. 117 da Lei nº 5.172, de 1966:
I - sendo suspensiva a condição, a partir do seu implemento;
II - sendo resolutória a condição, desde o momento da prática do ato ou da
celebração do negócio.”
• Mas e as diferenças????
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Custo de Aquisição – Parcela Contingente
Cláusulas Contratuais
• Ajuda escrever que é ajuste de preço?
• Vale a contabilidade, apesar de outros poderem dizer que vale o desembolso
efetivo
• Se o ponto de partida da tributação é a contabilidade, caberia a Lei 12.973/14
dispor de forma diversa
• Quando o Fisco vai perceber isso?
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Ajustes de Preço em Ações
• Estruturas com bônus de subscrição
Vendedor

PJ Adquirente

Aumento de capital com emissão de ações
Ajuste de preço por meio de bônus de subscrição
Adquirida
PL=100

• Discussão da marcação a mercado
• Não existe ajuste de preço
• Adquirente não é necessariamente neutra
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Adequação do Custo de Aquisição
Preocupações de Laudo
• Determinação do custo de aquisição
• Laudo é dos “ativos líquidos” e não da rentabilidade futura!
• O que é “ativos líquidos”? Avaliação de ativo e passivo
Solidez do Goodwill
• Se goodwill é a “sobra”

Ponto de partida – custo de aquisição – precisa ser robusto

Mais ou menos valia de ativos líquidos precisa ser adequada
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