
INCORPORAÇÃO DE AÇÕES – INCIDÊNCIA DO IRPF

Em 22 de agosto de 2014, foi publicada a Solução de Consulta nº 224, proferida pela Coordenação-Geral 
de Tributação (“COSIT”). Tal decisão versa sobre o momento em que ocorre o fato gerador do Imposto 
sobre a Renda da Pessoa Física (“IRPF”), incidente sobre o ganho de capital auferido na operação de 
incorporação de ações, pelo acionista pessoa física.

A COSIT explica que “na operação de incorporação de ações, uma companhia incorpora a totalidade 
das ações da outra, sendo que esta última não se extingue, continuando a ter direitos e obrigações”. Isso 
porque, nos termos do artigo 252 da Lei das S.A., a sociedade incorporadora (“Sociedade A”) irá aumentar 
o seu capital social, conforme deliberação da assembleia geral, o qual será subscrito pelos acionistas da 
sociedade cujas ações serão incorporadas (“Sociedade B”) mediante a conferência das referidas ações.

Diante disso, os acionistas da Sociedade B irão receber ações da Sociedade A em substituição das 
ações que eles detinham na Sociedade B, passando a ser acionistas da Sociedade A. Essa, por sua vez, 
passará a ser a única acionista da Sociedade B, sua subsidiária integral.

De acordo com o entendimento da COSIT, a integralização de capital por pessoa física, mediante 
a conferência de bens, consiste em hipótese de alienação, para fins de incidência do IRPF, caso seja 
apurado ganho de capital em tal transação, ou seja, se o valor de avaliação das ações que estão sendo                                         
integralizadas for superior ao custo de aquisição desse ativo, constante na Declaração de Ajuste Anual do 
acionista.

Destarte, a COSIT entende que no momento em que o acionista integralizar as ações da Sociedade B na 
Sociedade A e, consequentemente, receber as ações Sociedade A em substituição das ações detidas 
anteriormente, será devido o IRPF sobre o eventual ganho de capital auferido nessa operação.

Por fim, a COSIT esclareceu que não se aplica à operação de incorporação de ações  o mesmo tratamento 
tributário aplicável à incorporação de sociedades, pois são institutos societários distintos, haja vista que na 
incorporação de sociedade ocorre a extinção da personalidade jurídica da sociedade incorporada, ficando 
a sociedade incorporadora responsável por todos os direitos e obrigações da sociedade incorporada. 

Sendo o que nos cumpria informar, permanecemos à disposição para auxiliá-los no que for necessário.
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