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Tributação dos Dividendos
LEI 12.973

DEPOIS

Das Disposições Relativas ao RTT

Dos Lucros ou Dividendos

Art. 72. Os lucros ou dividendos calculados com base nos
resultados apurados entre 1o de janeiro de 2008 e 31 de
dezembro de 2013 pelas pessoas jurídicas tributadas com
base no lucro real, presumido ou arbitrado, em valores
superiores aos apurados com observância dos métodos e
critérios contábeis vigentes em 31 de dezembro de 2007,
não ficarão sujeitos à incidência do imposto de renda na
fonte, nem integrarão a base de cálculo do imposto de
renda e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido do
beneficiário, pessoa física ou jurídica, residente ou
domiciliado no País ou no exterior.

Art. 28. A parcela excedente de lucros ou dividendos calculados com base
nos resultados apurados entre 1º de janeiro de 2008 e 31 de dezembro
de 2013 não ficará sujeita à incidência do IRRF, nem integrará a base de
cálculo do Imposto sobre a Renda e da CSLL do beneficiário, pessoa física
ou jurídica, residente ou domiciliado no País ou no exterior.
Parágrafo único. A parcela excedente de lucros ou dividendos calculados
com base nos resultados apurados no ano de 2014 deverá:
I - estar sujeita à incidência do IRRF calculado de acordo com a Tabela
Progressiva Mensal e integrar a base de cálculo do Imposto sobre a Renda
na Declaração de Ajuste Anual do ano-calendário do recebimento, no
caso de beneficiário pessoa física residente no País;
II - ser computada na base de cálculo do Imposto sobre a Renda e da
CSLL, para as pessoas jurídicas domiciliadas no País;

III - estar sujeita à incidência do IRRF calculado à alíquota de 15% (quinze
por cento), no caso de beneficiário residente ou domiciliado no exterior;
e
IV - estar sujeita à incidência do IRRF calculado à alíquota de 25% (vinte e
cinco por cento), no caso de beneficiário residente ou domiciliado em
país ou dependência com tributação favorecida a que se refere o art. 24
da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996.

Amortização de Intangível
Lei 12.973

IN 1.515

Amortização do Intangível

Da Amortização do Intangível

Art. 41. A amortização de direitos classificados no ativo não
circulante intangível é considerada dedutível na
determinação do lucro real, observado o disposto no inciso

Art. 70. A amortização de direitos classificados no ativo não
circulante intangível, registrada com observância das normas
contábeis, é dedutível na determinação do lucro real, desde
que o direito seja intrinsecamente relacionado com a

III do caput do art. 13 da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de
1995.
Art. 42. Poderão ser excluídos, para fins de apuração do
lucro real, os gastos com desenvolvimento de inovação
tecnológica referidos no inciso I do caput e no § 2º do art. 17
da Lei no 11.196, de 21 de novembro de 2005, quando
registrados no ativo não circulante intangível, no período de
apuração em que forem incorridos e observado o disposto
nos arts. 22 a 24 da referida Lei.
Parágrafo único.

O contribuinte que utilizar o benefício

referido no caput deverá adicionar ao lucro líquido, para fins
de apuração do lucro real, o valor da realização do ativo
intangível, inclusive por amortização, alienação ou baixa.

produção ou comercialização dos bens e serviços.
Art. 71. Poderão ser excluídos, para fins de apuração do lucro
real, os gastos com desenvolvimento de inovação tecnológica
referidos no inciso I do caput e no § 2º do art. 17 da Lei
nº 11.196, de 2005, quando registrados no ativo não
circulante intangível, no período de apuração em que forem
incorridos e observado o disposto nos arts. 22 a 24 da
referida Lei.
Parágrafo único. Os valores que constituírem exclusão na
parte A do Lalur, em decorrência do disposto no caput, serão
registrados na parte B para serem adicionados à medida da
realização do ativo, inclusive por amortização, alienação ou
baixa.

Pagamento Baseado em Ações
Lei 12.973

Pagamento Baseado em Ações
Art. 33. O valor da remuneração dos serviços prestados por empregados ou similares, efetuada por
meio de acordo com pagamento baseado em ações, deve ser adicionado ao lucro líquido para fins de
apuração do lucro real no período de apuração em que o custo ou a despesa forem apropriados.

§ 1o A remuneração de que trata o caput será dedutível somente depois do pagamento, quando
liquidados em caixa ou outro ativo, ou depois da transferência da propriedade definitiva das ações ou
opções, quando liquidados com instrumentos patrimoniais.
§ 2o Para efeito do disposto no § 1o, o valor a ser excluído será:
I - o efetivamente pago, quando a liquidação baseada em ação for efetuada em caixa ou outro ativo
financeiro; ou
II - o reconhecido no patrimônio líquido nos termos da legislação comercial, quando a liquidação for
efetuada em instrumentos patrimoniais.
Art. 34. As aquisições de serviços, na forma do art. 33 e liquidadas com instrumentos patrimoniais,
terão efeitos no cálculo dos juros sobre o capital próprio de que trata o art. 9º da Lei no 9.249, de 26
de dezembro de 1995, somente depois da transferência definitiva da propriedade dos referidos
instrumentos patrimoniais.

Pagamento Baseado em Ações
IN 1.515
Do Pagamento Baseado em Ações

Art. 76. [...]
§ 3º Os empregados e similares previstos no caput desse artigo são indivíduos que prestam serviços
personalizados à entidade e também:
I - são considerados como empregados para fins legais ou tributários;

II - trabalham para a entidade sob sua direção, da mesma forma que os indivíduos que são
considerados como empregados para fins legais ou tributários; ou
III - cujos serviços prestados são similares àqueles prestados pelos empregados, tais como o pessoal
da administração que têm autoridade e responsabilidade para planejamento, direção e controle das
atividades da entidade, incluindo diretores não executivos.

§ 4º Incluem-se no conceito de diretores não executivos a que se refere o inciso III do § 3º os
membros de conselhos da entidade.
§ 5º O valor reconhecido no patrimônio líquido nos termos da legislação comercial a ser excluído é o
valor que teve como contrapartida contábil a remuneração registrada em custo ou despesa.

§ 6º O disposto nesse artigo é aplicável mesmo nas situações em que o empregado ou os similares já
sejam detentores de instrumentos patrimoniais da sociedade.
§ 7º Não são dedutíveis os valores de remuneração dos serviços prestados por pessoas físicas que
não estejam previstas no § 3º, cujo pagamento seja efetuado por meio de acordo com pagamento
baseado em ações.

PIS/COFINS – Alienação de Participações Societárias
Leis 10.637 e 10.833, alteradas pela MP 651 (Lei 13.043/14)
Art. 8o / 10 Permanecem sujeitas às normas da legislação da contribuição para o PIS/Pasep, vigentes anteriormente
a esta Lei, não se lhes aplicando as disposições dos arts. 1º a 6º.[...]
XIII - as receitas decorrentes da alienação de participações societárias.

Lei 9.718 alterada pela MP 651 (Lei 13.043/14)
Art. 3º O faturamento a que se refere o artigo anterior corresponde à receita bruta da pessoa jurídica.
§ 2º Para fins de determinação da base de cálculo das contribuições a que se refere o art. 2º, excluem-se da receita
bruta:
IV - as receitas de que trata o inciso IV do caput do art. 187 da Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976,
decorrentes da venda de bens do ativo não circulante, classificado como investimento, imobilizado ou intangível;
§ 14. A pessoa jurídica poderá excluir da base de cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins incidentes
sobre a receita decorrente da alienação de participação societária o valor despendido para aquisição dessa
participação, desde que a receita de alienação não tenha sido excluída da base de cálculo das mencionadas
contribuições na forma do inciso IV do § 2o do art. 3o.” (NR)

Art. 8o-B. A Cofins incidente sobre as receitas decorrentes da alienação de participações societárias deve ser
apurada mediante a aplicação da alíquota de 4% (quatro por cento).”

PIS/COFINS – Alienação de Participações Societárias
IN 1.515/14
CAPÍTULO II
DO ATIVO NÃO CIRCULANTE MANTIDO PARA VENDA

Art. 148. Não integram a base de cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins apurados no
regime de incidência não-cumulativa a que se referem a Lei nº 10.637, de 2002, e a Lei nº 10.833, de
2003, as outras receitas de que trata o inciso IV do caput do art. 187 da Lei nº 6.404, de 1976,
decorrentes da venda de bens do ativo não circulante, classificado como investimento, imobilizado ou
intangível.
Parágrafo único. O disposto no caput aplica-se inclusive no caso do bem ter sido reclassificado para o
Ativo Circulante com intenção de venda, por força das normas contábeis e da legislação comercial.

