
Empresário: é possível adiar os gastos com o Imposto de Renda 
Paloma Brito 
 
Se você é empresário e deseja encontrar formas legais de se livrar de uma carga tributária mais 
pesada, então vai gostar de saber que é possível reduzir a base de cálculo para o Imposto de 
Renda através da depreciação incentivada de seus ativos. Como? A resposta é relativamente 
simples. 
 
Como funciona o adiamento do imposto 
Convém destacar que esta é uma saída que ajudará você a postergar uma parte do Imposto de 
Renda devido e não simplesmente deixar de pagá-la. Trata-se de um incentivo fiscal federal que 
permite que a empresa assuma uma depreciação adicional para ter uma dedução maior no IR. 
Isto é, efetivamente não existe esta depreciação maior, mas uma permissão para que a empresa 
"aumente" o desgaste do maquinário. 
 
Talvez você seja novo no mundo dos negócios e ainda não saiba que, para se calcular o IR da 
empresa, deduz-se antes a parcela referente à depreciação (desgaste pelo uso) dos bens da 
empresa. Estes percentuais estão previstos em lei e variam entre produtos. Um computador, por 
exemplo, tem como prazo para depreciação total 5 anos, uma taxa, portanto, de 20% ao ano. 
 
Isto significa que estes 20% serão reduzidos da base de cálculo do IR, de forma que quanto maior 
for a depreciação, maiores serão as deduções e menor será o imposto a pagar. E no caso da 
depreciação incentivada, assume-se que o desgaste anual deste mesmo computador é maior para 
adiar o pagamento do imposto.  
 
Um exemplo prático: no lugar de declarar os 20% anuais, a empresa declara 40% ao ano, isto é, 
em 2,5 anos contabiliza 100% de desgaste. Após este período, entretanto, durante mais 2,5 anos 
(prazo restante), deverá somar ao lucro tributável os 20% (40% - 20%) que deduziu a mais nos 
primeiros 2,5 anos. 
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