
VI Seminário Internacional da LARES – São Paulo - SP, Brasil, 16 e 17 de Novembro de 2006 1 

Características da depreciação de imóveis na Alemanha e no Brasil 
 

Characteristics of a Depreciation of Real Estates in Germany and Brazil 
 

Caracteristicas de la depreciación de inmuebles en Alemania y en Brasil 
 

Dipl.-Wirtsch.Ing. Andreas Dittmar Weise, Doutorando no PPGEC/UFSC 

Telefone: 0055 (48) 3331 5167 ▪ Celular: 0055 (48) 9623 3736 ▪ e-mail mail@adweise.de 

BSc. Charles Albino Schultz, Mestrando no PPGC/UFSC 

e-mail charles_mcr@yahoo.com.br 

Adriel Zunino, Graduando no CCN/UFSC 

e-mail adriel@floripa.com.br 

 

Instituição: Engenharia Civil da Universidade Federal de Santa Catarina, Brasil 
 

Endereço: Rua João Pio Duarte Silva, s/n, Bloco A, Sala 002 - Córrego Grande - CEP: 88040-

970 – Florianópolis 
 

Painel de interesse: Outros temas de interesse atual 

 
Resumo 

O cálculo da parcela de depreciação de imóveis nem sempre é algo tão simples quanto 
parece. Geralmente, em cada país existem peculiaridades que, muitas vezes, compreendem 
incentivos fiscais dos governos para pessoas jurídicas e físicas, entre outras diferenças legais. 
Este estudo é uma análise descritiva dos métodos de cálculo e das diferenças da depreciação 
de imóveis na Alemanha e no Brasil. Assim, objetivou-se trazer o assunto à discussão com o 
fim de incentivar novos estudos e possibilitar o aprimoramento e desenvolvimento desse  
procedimento. Dessa forma, o estudo limita-se a apresentar os detalhes da depreciação em 
ambos os países, não realizando qualquer tipo de comparação, uma vez que análises compara-
tivas seriam subjetivas e, provavelmente, resultariam em conclusões sem utilidade. 

Abstract 

The calculation of the parts of depreciation of properties isn’t really as simple as it se-
ems. Generally, in every country exist specifics which very often comprise fiscally incentives 
of the government for juristic and natural persons, between other differences. This work is a 
descriptive analysis of the calculation method and of the differences of the depreciation of 
properties in Germany and Brazil. Therefore, the purpose of the subject to discuss would be to 
inspire new studies and to make the development of the procedure possible. This way, the 
study is limited to presentation of details of the depreciation in both countries, since a compa-
rison would be unrealistic due to the fact that a comparative analysis will be subjectively, li-
kely with unuseable results. 
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1 Introdução 

A depreciação é um fenômeno econômico contábil presente em nas entidades que pos-
suem ativos imobilizados, ou seja, ativos que geram receitas ou são consumidos num prazo 
superior a um exercício social. Igualmente, encontra-se inclusa em diversos estudos de custos, 
na contabilidade gerencial e no planejamento de diversas empresas. Contudo, raramente per-
cebem-se estudos aprofundados sobre o assunto, uma vez que, normalmente, esse assunto 
envolve discussões que não permitem uma solução perfeita. 

Um dos poucos pontos em que parece haver concordância é quanto a sua origem, decor-
rente da redução do valor devido ao desgaste ou perda de utilidade por uso, ação da natureza 
ou obsolescência. 

Como componente econômico dos custos – não gera efeitos no caixa no momento da 
sua apropriação – há dificuldades em definir métodos de cálculo do valor da parcela de depre-
ciação. Existem diversas formas de cálculos estimados e por outro lado a impossibilidade de 
determinar exatamente o desgaste do bem. Assim o assunto é teoricamente polêmico e na prá-
tica um ponto passível de gerar distorções. Isso ocorre porque os diferentes métodos de cálcu-
lo geram valores diferentes para a mesma situação sem que se tenha uma maneira de desquali-
ficar um dos cálculos. Assim, se num mesmo período social se tem mais de um valor para o 
mesmo evento – parcela de depreciação – que influencia os custos e ao mesmo tempo o lucro, 
esse evento será gerador de distorções e sujeito a manipulações. 

No aspecto tributário, a depreciação é normatizada pela legislação do Imposto de Ren-
da, o que acaba padronizando as demonstrações a um mesmo método de cálculo. Apesar dis-
so, impor um padrão a todas as empresas resolve, somente, o problema do fisco, que dessa 
maneira consegue impedir que a depreciação seja utilizada como uma maneira de reduzir os 
lucros livremente. 

Se o ativo for realmente utilizado pela empresa até o final de sua vida útil estimada, a 
soma dos valores das parcelas anuais de depreciação sempre totalizará o mesmo valor inicial 
do ativo, independentemente do critério de depreciação que tenha sido utilizado. Porém, se as 
parcelas forem maiores nos primeiros períodos, os tributos serão menores nesses períodos e 
conseqüentemente valores maiores nos períodos finais da vida útil. Para a empresa isso signi-
ficaria uma postergação de pagamento de tributos, já para os órgãos tributadores, uma poster-
gação de receita. 

Pela teoria da contabilidade recomenda-se que a depreciação seja avaliada de maneira 
que esteja o mais próximo possível da realidade. Como ainda não existe uma maneira de se 
determinar com absoluta certeza nem o desgaste de um bem, nem o valor que decorre desse 
desgaste, acaba-se por utilizar estimativas de vida útil restante e desgaste, obrigando um a-
companhamento minucioso dessas estimativas durante o transcorrer da vida útil do ativo, com 
o fim de corrigir os erros das estimativas. 

No Brasil, em alguns casos, existe a possibilidade da contabilidade tratar a depreciação 
com o enfoque na teoria da contabilidade, realizando, no caso do fisco, ajustes no momento 
da apuração do lucro. Porém, como em outros casos essa forma traria prejuízos para a empre-
sa.  Grande número de empresas assume simplesmente as tabelas sugeridas pela legislação 
fiscal, como padrão para o tratamento da depreciação, ficando assim, livres de ajustes, prejuí-
zos ou mesmo de preocupações adicionais. 

Já na Alemanha, percebe-se que a contabilidade adota a depreciação baseada no código 
tributário, que trata a depreciação igualmente de forma extremamente normatizada, não per-
mitindo, ou não sendo habitual fazer ajustes entre a contabilidade e a parte fiscal da empresa. 
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Tanto no Brasil quanto na Alemanha há uma preocupação com o fato de que as empre-
sas não utilizem livremente a depreciação como uma forma de manipular lucros e prejuízos 
conforme o interesse delas mesmas. 

Além da normatização, de certa forma, extensa em relação à depreciação, outra seme-
lhança em ambos os países é o fato que a depreciação é utilizada por ambos os governos como 
uma forma de transferir incentivos fiscais às empresas. Tanto no Brasil quanto na Alemanha 
existem casos em que as taxas de depreciação são aumentadas por benefícios legais, a título 
de antecipar despesas e reduzir os lucros, dessa forma, permitindo que as entidades recolham 
menos impostos nos primeiros períodos após a aquisição de um novo bem. 

O objetivo geral deste estudo consiste em abordar o valor das quotas anuais da depreci-
ação de um imóvel residencial e de uma edificação comercial abordando os tratamentos con-
tábeis e fiscais do Brasil com os da Alemanha. 

Metodologicamente trata-se de um estudo descritivo bibliográfico, utilizando-se de um 
caso hipotético como forma de simular e demonstrar as principais diferenças. 

O presente estudo justifica-se na importância contábil de um fato gerador de custos – a 
depreciação – que influencia diretamente o lucro das entidades, e que ainda não possui uma 
solução perfeita, ou seja, não há um método que se possa afirmar que seja “o correto”. 

O caso fictício traz o seguinte contexto: um investidor comprou um imóvel residencial 
pela quantia de $ 100.000,00 e comprou uma edificação que custou aproximadamente $ 
1.000.000,00.  

 

2 A depreciação na Alemanha 

Na Alemanha existem prédios residenciais e comerciais. Muitos deles foram financia-
dos pelo incentivo do governo federal, estadual e dos municípios. Os incentivos continuam 
nos modelos de depreciação. O resultado que muitos dos edifícios residenciais não são lucra-
tivos ou com uma muita baixa rentabilidade. No caso de prédios empresariais está um pouco 
diferente. A rentabilidade é normalmente maior, então o prazo de depreciação é menor. 

Nos códigos alemães existem diferentes modelos de depreciação para pessoas jurídicas 
e pessoas físicas. A base legal que rege o tratamento da depreciação na Alemanha está descri-
ta no parágrafo 7 do código do imposto de renda – EStG [Einkommenssteuergesetz] 
(ALEMANHA, 1934). A depreciação aplica-se aos bens econômicos de uso ou exploração 
por pessoa jurídica sujeita a esse tributo, desde que utilizados na geração de receitas e que 
tenham prazo de utilização superior a um ano. A depreciação consiste na dedução anual de 
parte dos custos de aquisição ou construção que vai ser distribuído durante o tempo da sua 
utilização. 

Ainda, conforme o parágrafo 7 do EStG (ALEMANHA, 1934), o tempo de utilização é 
o prazo econômico de um equipamento que pode ser determinado pelo tempo ou pela produ-
ção para qual é utilizado. É importante ressaltar a utilização tanto da depreciação linear (mé-
todo das quotas constantes) quanto da depreciação pelo método das quotas decrescentes. O 
Ministério da Fazenda Alemão permite a utilização de ambos os métodos, sendo o de quotas 
decrescentes utilizado como uma forma de incentivo. 

O incentivo decorre de uma antecipação de despesas e de conseqüente postergação dos 
lucros, o que significa uma economia financeira nos primeiros períodos depreciados. Esses 
benefícios são destinados tanto para empresas quanto para pessoas físicas. 
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2.1 Depreciação efetiva 

A depreciação efetiva é aplicada somente em investimentos de capital e é orientanda pe-
lo prazo de utilização de objeto. A depreciação efetiva somente não se aplica para bens de 
utilização ilimitada, como a terra, segundo o parágrafo 253 alínea 2 do inciso 1 do HGB 
(ALEMANHA, 1897). Porém este código não normatiza a depreciação de bens com uma uti-
lização limitada, como as construções.  

A depreciação de uma edificação normal possui tratamento diferenciado na Alemanha. 
As regras constam no parágrafo 7 do EStG (ALEMANHA, 1934), mais especificamente, na 
alínea 4 do inciso 1 desse parágrafo, onde consta que a construção que é parte dos bens da 
empresa, não destinada a moradia e que o requerimento de construção foi realizada após 31 de 
março de 1985 tem uma quota de depreciação linear correspondente a 3% do valor de custo 
do bem, sendo o valor residual depreciado totalmente no trigésimo terceiro ano. Dessa forma, 
a depreciação equivaleria a 32 parcelas anuais de R$ 30.000,00 e a última parcela de R$ 
40.000,00, conforme os cálculos abaixo. 

( )( ) 00,000.40$00,000.30$3200,000.000.1$

00,000.30$%300,000.000.1$
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Para construções que o requerimento de construção foi feito antes de 31 de março de 
1985 e: 

a) Se foi construído após 31 dezembro 1924, tem-se uma quota de depreciação cor-
respondente a 2% do valor de custo do bem ou de compra; ou 

b) Se foi construído antes 1 janeiro 1925 tem uma quota de depreciação correspon-
dente a 2,5% do valor de custo do bem ou de compra. 

No caso de depreciação de 2% seriam 50 parcelas anuais de R$ 20.000,00 e no caso de 
2,5% seriam 40 parcelas de R$ 25.000 anuais. 

Como pode se observar, a depreciação de um edifício na Alemanha depende do ano de 
requerimento da construção e do ano de construção, o que permitirá utilizar uma taxa de de-
preciação entre 2% e 3%. Este percentual pode ser importante para as empresas, mas na reali-
dade pela depreciação utilizando o método das quotas decrescentes a depreciação linear não 
tem uma utilização significante. 

Para as edificações que se enquadram conforme o parágrafo 7 alínea 4 do inciso 1 do 
EStG (ALEMANHA, 1934) existe a possibilidade da utilização da depreciação pelo método 
das quotas decrescentes. Isto é constado no parágrafo 7 alínea 5 do inciso 1 do EStG. Isto im-
plica numa depreciação durante 25 anos. Se o proprietário fez a requerimento de construção 
ou de um contrato obrigatório fechado antes de 1 janeiro 1995 a porcentagem da depreciação 
é diferenciada entre os anos. No ano de construção e nos próximos 3 anos é 10%, os próximos 
3 anos 5% e demais 18 anos 2,5%. Para uma edificação de valor R$1.000.000,00 seriam os 
seguintes valores anuais, como demonstrado na tabela 1. 

Tabela 1 – Cálculo prédios de bens empresariais pelo método decrescente com 25 anos de duração 
Período 1 … 4 5 … 7 8 … 25

Percentual 10 … 10 5 … 5 2,5 … 2,5

Valor da depreciação 100.000    … 100.000    50.000      … 50.000      25.000      … 25.000      

Saldo 900.000    … 600.000    550.000    … 450.000    425.000    … -                

Para requerimentos de construções que o requerimento de construção foi feito antes de 
31 de março de 1985 e que se enquadre nas caso das opções a e b, existe a possibilidade da 
utilização da depreciação decrescente. Como pode se observar na tabela 2, a depreciação du-
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rará 50 anos, sendo 8 anos de com taxas de 5%, 6 anos com taxa de 2,5% e 36 anos com a 
taxa de 1,25%. O percentual é menor, contudo tem-se a vantagem dos primeiros 14 anos. 

Tabela 2 – Cálculo prédios de bens empresariais pelo método decrescente com 50 anos de duração 
Período 1 … 8 9 … 14 15 … 50

Percentual 5 … 5 3 … 3 1 … 1

Valor da depreciação 50.000 … 50.000 25.000 … 25.000 12.500 … 12.500

Saldo 950.000 … 600.000 575.000 … 450.000 437.500 … -  
Nos casos em que os imóveis são utilizados conforme as opções a e b e são imóveis re-

sidenciais existem três possibilidade de depreciação pelo método das quotas decrescentes. A 
primeira possibilidade é aplicada para edificações que tiveram seu requerimento feito após de 
28 fevereiro 1989 e antes de 1 janeiro 1996 ou, o contrato obrigatório foi fechado após de 28 
fevereiro 1989 e antes de 1 janeiro 1996. Neste caso a depreciação seria a seguinte: 

• Ano de construção e os próximos 3 anos de 7%; 
• Depois 6 anos de 5%; 
• Demais 6 anos de 2%; e  
• Finalmente 24 anos de 1,25%. 

Assim, a depreciação de uma edificação residencial utilizando depreciação decrescente 
permitirá um prazo de 40 anos de depreciação. Os resultados são mostrados na tabela 3. 

Tabela 3 – Cálculo prédios residenciais pelo método decrescente com 40 anos de duração 
Período 1 … 4 5 … 10 11 … 16 17 … 40

Percentual 7 … 7 5 … 5 2 … 2 1,25 … 1,25

Valor da depreciação 70.000   … 70.000   50.000   … 50.000   20.000   … 20.000   12.500   … 12.500   

Saldo 930.000 … 720.000 670.000 … 420.000 400.000 … 300.000 287.500 … -  
Para os imóveis que têm as mesmas características básicas como a possibilidade de de-

preciação anterior e tem os seguintes dados (o requerimento de construções foi feito após de 
31 dezembro 1995 e antes de 1 janeiro 2004 ou um contrato obrigatório foi após de 31 de-
zembro 1995 e antes de 1 janeiro 2004 fechado). A depreciação seria: 

• Ano de construção e os próximos 7 anos, taxa de 5%; 
• 6 anos com taxa de 2,5%; e  
• 36 anos com taxas de 1,25%. 

Essa utilização é apresentada na tabela 4. 

Tabela 4 – Cálculo prédios residenciais(1995 – 2003)  pelo método decrescente com 50 anos de duração 
Período 1 … 8 9 … 11 15 … 50

Percentual 5 … 5 3 … 3 1 … 1

Valor da depreciação 50.000 … 50.000 25.000 … 25.000 12.500 … 12.500

Saldo 950.000 … 600.000 575.000 … 525.000 437.500 … -  

Se o requerimento de construções foi solicitado após de 31 dezembro 2003 e antes de 1 
janeiro 2006 ou um contrato obrigatório foi fechado de 31 dezembro 2003 e antes de 1 janeiro 
2006, existe mais a seguinte alternativa: 

• Ano de construção e os próximos 9 anos utiliza-se uma taxa de 4%; 
• Depois 8 anos uma taxa de 2,5%; e  
• Finalmente 32 anos de 1,25%. 

Esta alternativa diminui a vantagem dos primeiros anos, em relação as edificações cons-
truídas em datas mais antigas.  

Tabela 5 – Cálculo prédios residenciais (2004 – 2006) pelo método decrescente com 50 anos de duração 
Período 1 … 10 11 … 18 19 … 50

Percentual 4 … 4 3 … 3 1 … 1

Valor da depreciação 40.000 … 40.000 25.000 … 25.000 12.500 … 12.500

Saldo 960.000 … 600.000 575.000 … 400.000 387.500 … -  
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Com a duração de 50 anos pelo o código atual, aparentemente o governo alemão redu-
ziu as vantagens de depreciação pelo método decrescente. Nas construções mais novas não 
existe mais a possibilidade de utilizar a depreciação decrescente. 

2.2 Depreciação extra-orçamentária 

Depreciação extra-orçamentária está regulado no parágrafo 253 alínea 2 do inciso 3 do 
HGB (ALEMANHA, 1897). Esta é utilizada se um bem recebe uma diminuição permanente 
do valor. Considera-se diminuição permanente do valor quando o valor fica a maior parte do 
tempo de utilização abaixo do valor (ADLER,DÜRING, SCHMALTZ, 1995). Nesse caso o 
valor do imóvel deve ser diminuído para o valor menor. Isso seria o caso de desocupação com 
mais de 5 anos, conforme Institut der Wirtschaftsprüfer (Instituto de auditor) (ALEMANHA, 
2002). 

Da mesma forma, existe a possibilidade da depreciação extra-orçamentária para novos 
investimentos em terras, edificações e imóveis, desde que antes foram formadas reservas sem 
impostos. Uma transferência de reservas desconhecidas entre o imóvel vendido e comprado é 
possível pelo parágrafo 247, alínea 3 e parágrafo 273 do HGB (ALEMANHA, 1897) e pará-
grafo 6b, alínea 3 do EStG (ALEMANHA, 1934), uma vez que o efeito do pagamento de im-
postos foi transferido para o futuro. Para imóveis em construção e para imóveis com curto 
prazo de utilização na empresa não existe a possibilidade de depreciação efetiva. Mas o go-
verno exige que este imóvel seja depreciado pelo “menor valor” de mercado, independente se 
minoração do valor é permanente ou não. 

 

3 Depreciação no Brasil 

No aspecto contábil, tem-se a depreciação como a redução do valor pelo desgaste ou 
perda de utilidade por uso, ação da natureza ou obsolescência de um ativo que tenha vida útil 
superior a um período contábil e classificado como ativo imobilizado. A determinação do 
valor depreciável considera o valor residual desse ativo, que é o valor de venda do bem ao 
final da sua vida útil. Dessa forma, se é possível determinar esse valor com relativa segurança 
ele deve ser reduzido do valor de custo. (CFC, 2005; FIPECAFI, 2003 e BRASIL, 1976). 

Normalmente, como é difícil atribuir o tempo de vida útil de um bem, o fato de atribu-
ir um valor residual é ainda mais difícil, o que acaba levando a um grande número de empre-
sas a não considerar esse valor residual. 

A apropriação dos custos de um bem de longa duração durante a sua utilização tam-
bém corrobora com o princípio da competência – ou da realização da receita e da confronta-
ção das despesas – da teoria da contabilidade. Esse princípio remete à idéia de que os eventos 
econômico-contábeis devem ser contabilizados – apropriados – nos períodos em que esses 
eventos tenham realmente ocorrido. Assim, se um ativo será utilizado durante dez anos geran-
do receitas durante esse tempo, os custos deverão, igualmente, ser apropriados durante esse 
período, independentemente dos fenômenos financeiros decorrentes da sua utilização – paga-
mentos e recebimentos (IUDÍCIBUS, 2004). 

No aspecto tributário a depreciação é tratada com um enfoque de custo ou despesa re-
dutora de lucro, e por conseqüência, redutora da base de cálculo dos tributos sobre o lucro. 
Assim, a preocupação dos órgãos tributadores é em como não permitir que a depreciação seja 
utilizada como uma ferramenta de postergação de pagamento de tributos.  

A lei 4.506/64 (BRASIL [2], 1964) determina a taxa anual da depreciação que é fixa-
da em função do prazo durante o qual se espera utilizar economicamente o bem pelo contribu-
inte na produção dos seus rendimentos. Essa mesma lei também nomeia a administração do 
Imposto de Renda (Secretaria da Receita Federal) como responsável por publicar periodica-
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mente os prazos de vida útil admissíveis. Atualmente, vige a instrução normativa 162/98 
(BRASIL, 1998). Por essência a depreciação recomendada pela legislação é a linear, ou seja, 
é adotado um percentual fixo do primeiro ao último período de utilização do bem, proporcio-
nando quotas de valores iguais para todos os períodos. 

Entretanto, a própria lei 4.506/64 permite que no caso de dúvida, tanto o contribuinte 
quanto o administrador do imposto de renda pode solicitar uma perícia do Instituto Nacional 
de Tecnologia, ou outra entidade oficial de pesquisa científica ou tecnológica, para a verifica-
ção da estimativa de vida útil de algum bem. No caso do resultado deste laudo diferir do indi-
cado pelo administrador do imposto de renda, o prazo indicado pelo laudo é que prevalecerá 
(BRASIL [2], 1964 e BRASIL, 1999). 

A utilização de taxas de depreciação diferentes das indicadas pela legislação tributária 
deveria ser passível de utilização, necessitando somente de um ajuste no Livro de Apuração 
do Lucro Real (LALUR). Porém, esse fato tem sido controverso, uma vez que o órgão tribu-
tador somente aceita valores escriturados na contabilidade (FIPECAFI, 2003). 

Como a estimativa de vida útil dos ativos é um cálculo complexo e inexato há uma 
tendência de um número significativo de empresas seguirem simplesmente as determinações 
da legislação fiscal (FIPECAFI, 2003).  

No caso de bens imóveis de pessoas físicas, a legislação do imposto de renda não 
permite que sejam lançadas como gastos dedutíveis do tributo devido. Logo, a depreciação 
não é praticada no caso de pessoas físicas. Ganhos ou perdas no valor de um imóvel de pessoa 
físicas somente será identificado no momento da alienação do bem. 

Assim no Brasil as regras que regulamentam a depreciação são simples, uma vez que, 
somente existe a depreciação por quotas constantes regulamentada. Ao mesmo tempo, existe a 
possibilidade de por meio de laudos técnicos determinar diferentes métodos de depreciação ou 
diferentes prazos de depreciação. Nesses casos de divergência entre o laudo e a legislação, 
que acarretarão na apropriação do valor total do bem em prazo inferior ao da legislação, esse 
prazo será acatado pelo órgão arrecadador mediante uma contraprova a sua solicitação. Po-
rém, se quiser depreciar o bem em prazo superior ao da legislação, poderá faze-lo sem a ne-
cessidade alguma de autorização, uma vez que, a preocupação reside unicamente na possibili-
dade da postergação de impostos. Contabilmente, logicamente, está mais correto o prazo que 
melhor expressar a realidade. 

Para o caso fictício utilizado nesse estudo aplica-se a depreciação linear com um prazo 
de 25 anos para a edificação conforme a tabela do imposto de renda (BRASIL, 1998). Espo-
radicamente, o governo tem o poder de reduzir esses prazos com fins de incentivos fiscais, 
possibilitando a empresa antecipar despesas nos primeiros períodos após a aquisição do bem. 

 

00,000.40
25

00,000.000.1
===

anosemútilVida

ativodoValor
anualQuota  

 
Assim a depreciação da edificação totaliza 25 parcelas de R$ 40.000,00. 
 

4 Conclusão 

Na Alemanha percebe-se uma regulamentação normativa que contempla todas as situ-
ações da depreciação e as possibilidades da utilização de diferentes taxas de depreciação, tan-
to para pessoas físicas quanto para pessoas jurídicas. Além do método linear tem-se a depreci-
ação por quotas decrescentes. Ficou clara a redução das vantagens dadas pelo governo alemão 
que oferecia o método de quotas decrescentes como benefício para as empresas, uma vez que, 
a cada nova alteração da lei as vantagens vem diminuindo, ficando na última versão da lei 
desinteressante para as empresas a opção de parcelas decrescentes. 
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Já no Brasil não existe a utilização da depreciação pelas pessoas físicas. As pessoas ju-
rídicas tem a opção de depreciar suas edificações em 25 anos com parcelas iguais. Contudo, 
se a entidade entender que este prazo não reflete a realidade pode solicitar por meio de laudos 
técnicos a revisão das taxas de depreciação e adotar as indicadas pelos laudos. Isso acaba por 
permitir que existam inúmeras formas e taxas diferenciadas de uma empresa para a outra. 

 

Bibliografia 

ADLER, H.;DÜRING, W.; SCHMALTZ, K. Rechnungslegung und Rechnungsprüfung 
der Unternehmen. Teilband 1, 6. Auflage: Stuttgart, 1995. 
 
ALEMANHA. Ministério Federal da Justiça. Einkommenssteuergesetz – EStG (Código do 
imposto de renda). RGBl I 1934. Última alteração: 20 julho de 2006. Lex: Disponível em: 
<http://www.gesetze-im-internet.de/estg/index.html>. Acesso em: 22 outubro 2006. Legisla-
ção Federal. 
 
ALEMANHA. Ministério Federal da Justiça. Handelsgesetzbuch – HGB (Código comercial). 
RGBl 1897. Última alteração: 14 agosto de 2006. Lex: Disponível em: < http://www.gesetze-
im-internet.de/hgb/index.html>. Acesso em: 22 outubro 2006. Legislação Federal. 
 
ALEMANHA, Institut der Wirtschaftsprüfer, IDW, RS WFA 1, WPg 2002, Heft-Nr. 12/2002. 
BRASIL [2]. Lei n. 4.506, de 30 de novembro de 1964. Dispõe sobre o imposto que recai 
sobre as rendas e proventos de qualquer natureza. Lex: Disponível em: 
<http://aplicativos.planejamento.gov.br/conlegis.nsf/0/27c4c73d97cdbdca83256b5800575de9
/Conteudo/M2/4.506-1964.doc?OpenElement>. Acesso em: 17 julho 2006. Legislação 
Tributária Federal. 
 
BRASIL. Secretaria da Receita Federal. Instrução normativa n. 162, de 31 de dezembro de 
1998. Fixa prazo de vida útil e taxa de depreciação dos bens que relaciona. Lex: Disponível 
em: <http://www.receita.fazenda.gov.br/Legislacao/ins/Ant2001/1998/in16298ane1.htm>. 
Acesso em: 17 julho 2006. Legislação Tributária Federal. 
 
BRASIL. Secretaria da Receita Federal. Decreto n. 3.000, de 26 de março de 1999. Regula-
mento do Imposto de Renda. Lex: Disponível em: 
<http://www.receita.fazenda.gov.br/Legislacao/RIR/default.htm>. Acesso em: 17 julho 2006. 
Legislação Tributária Federal. 
 
FUNDAÇÃO INSTITUTO DE PESQUISAS CONTÁBEIS, ATUARIAIS E FINANCEIRAS 
– FIPECAFI. Manual de contabilidade das sociedades por ações: aplicável às demais soci-
edades. 6.ed. São Paulo: Atlas, 2003. 
 
IUDÍCIBUS, S. de. Teoria da contabilidade. 7.ed. São Paulo: Atlas, 2004.  


