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O objetivo principal é a segregação, ou seja, manter apartado os bens e direitos, objeto da 

incorporação afetada das demais incorporações e do patrimônio da incorporadora.  

1 - Patrimônio de Afetação 

1.1 - Objetivo 



 A segregação se dá mediante a aplicação obrigatória de procedimentos e rotinas contábeis, 

administrativas e jurídicas, que permitem que o terreno, suas acessões e os recebíveis decor-

rentes da venda das unidades fiquem vinculados à finalidade de construção do empreen-

dimento e à liquidação do financiamento destinado à produção e não possam ser destinados a 

qualquer outra finalidade. 

1.2 - Segregação 
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2 - Movimentação Financeira Entre 

     Matriz e Filial (Patrimônio Afetado) 

Nos termos dos incisos II, V e VIII do art. 31-D da Lei 4.591/64 c/c art. 7º da Lei nº 10.931/2004 

incumbe ao incorporador: 

 a) manter apartados os bens e direitos objeto de cada incorporação; (Segregação) 

 b) manter e movimentar os recursos financeiros do Patrimônio de Afetação em conta de 

  depósito aberta  específicamente para tal fim; 

 c) manter escrituração contábil completa, ainda que esteja desobrigado pela legislação 

  tributária. 

 d) diligenciar a captação dos recursos necessários à obra visando a sua conclusão. 



O incorporador fica obrigado a manter escrituração contábil segregada para cada incorporação 

submetida ao Regime Especial de Tributação - RET. 

A escrituração contábil das operações da incorporação afetada objeto de opção pelo RET 

poderá ser efetuada em livros próprios ou nos da incorporadora, sem prejuízo das normas 

comerciais e fiscais aplicáveis à incorporadora em relação às operações da incorporação. 

3 - Escrituração Contábil 



Os registros serão realizados de forma análoga às demais contabilidades do ramo imobiliário. 

Os registros serão escriturados individualmente em cada conta. 

3.1 - Nos Livros da Incorporação Afetada 



EXEMPLO: 

Pela aquisição de materiais de diversos fornecedores: 

3.1 - Nos Livros da Incorporação Afetada 



Os registros poderão ser escriturados mensalmente na sua contabilidade referente à obra 

afetada utilizando o total ou saldo apurado nas contas relativas à incorporação. 

 

 EXEMPLO: 

3.2 - Nos Livros da Incorporadora  



4 - Obrigações do Incorporador  

a) o incorporador deverá manter em separado o registro contábil de cada empreendimento 

 que fizer parte do patrimônio de afetação, criando no plano de contas da empresa as contas 

 específicas e detalhadas para contabilização das liberações dos recursos, dos custeios e 

 das despesas da obra em andamento; ou sejam: 



4 - Obrigações do Incorporador  

  1.1.4.4  Imóveis em Construção 

  1.1.4.4.02 Edifício Imigrantes 

  1.1.4.4.02.01 Terreno 

  1.1.4.4.02.02 Material Aplicado 

  1.1.4.4.02.03 Mão-de-Obra e Encargos 

  1.1.4.4.02.04 Serviços de Terceiros 

  1.1.4.4.02.05 Concreto/Argamassa Usinada 

  1.1.4.4.02.06 Despesas Administrativas 

  1.1.4.4.02.07 Despesas Tributarias 

  1.1.4.4.02.08 Despesas Financeiras 

  1.1.4.4.02.98 ( - ) Crédito PIS/COFINS Sobre o Estoque 

  1.1.4.4.02.99 ( - ) Custos das Unidades Vendidas 



4 - Obrigações do Incorporador  

b) o incorporador deverá entregar à respectiva Comissão de Representantes balancetes 

 trimestrais, coincidentes com o trimestre civil, referentes a cada patrimônio afetado, que 

 contenham detalhadamente os direitos e obrigações vinculados ao respectivo empreen-

 dimento, principalmente as obrigações tributárias, previdenciárias e trabalhistas; 











c) o incorporador deverá assegurar aos auditores nomeados pela Comissão de Representan-

 tes e pelo agente financiador, inclusive a própria comissão de representantes o livre acesso 

 à obra, bem como aos livros  fiscais, contratos, movimentação da conta de depósito exclu-

 siva e quaisquer outros documentos  relativos ao patrimônio afetado; 

4 - Obrigações do Incorporador  



d) além dos demonstrativos contábeis, o incorporador deverá entregar à Comissão de Re-

 presentantes, no mínimo trimestralmente, relatórios do estágio e andamento da obra, bem 

 como comparativos do prazo pactuado, com os recursos financeiros recebidos no período 

 ora comparado, elaborado por profissionais habilitados, ressalvadas eventuais modifica-

 ções sugeridas pelo incorporador e aprovadas pela Comissão de Representantes. Incluir 

 neste demonstrativo todas as informações sobre o montante das obrigações tributárias, 

 previdenciárias e trabalhistas; 

 

 
ESTÁGIO E ANDAMENTO DA OBRA – DATA 31/03/2019 

DATA DE INÍCIO  

DATA DE 

TÉRMINO 

PREVISTO 

DATA DO 

TÉRMINO COM 

TOLERÂNCIA 

STATUS CRONOGRAMA 

DIAS ATRASO 
DIAS 

ADIANTADO 
FÍSICO FINANCEIRO 

06/2018 09/2019 03/2020 --- 61 78,00% 82,86% 







A legislação fiscal não define expressamente em que momento pode-se transferir ao 

incorporador os lucros do empreendimento, se durante ou no final da obra. 

Por falta de previsão legal expressa, chega-se a conclusão que uma das possibilidades da 

incorporadora transferir parte ou a totalidade dos resultados acumulados do patrimônio 

afetado, seria a partir do momento em que a previsão do fluxo financeiro/econômico seja 

suficiente para a conclusão do empreendimento. 

5 - Distribuição de Lucros 



Considerando que devem ficar afetados os recursos necessários à realização da obra, o que 

exceder é propriedade do incorporador. O montante arrecadado numa incorporação corres-

ponde ao valor global de venda das unidades que, por sua vez, é composto de vários itens, 

entre eles o preço de venda da fração ideal de terreno, o custo da construção e os custos 

iniciais da incorporação (estudos, projetos, contratos, licenças, taxas, etc.). 

Uma vez estabelecida a composição do preço de venda, deve ser liberado para o incorporador 

tudo o que não corresponder ao custo da construção. 

6 - Apropriações de Recursos 



6 - Apropriações de Recursos 

A lei também dispõe que o valor arrecadado pela incorporação será reembolsado para cobrir 

as despesas anteriormente realizadas pelo incorporador. 

Em princípio, o incorporador pode se apropriar desde logo das quantias referentes ao valor das 

frações ideais de terreno e reembolsar as quantias que gastou para iniciar a incorporação, tais 

como despesas de publicidade, de corretagem, de projetos e licenças, etc., cuidando, sempre, 

de preservar os recursos necessários à conclusão da obra. 



7 – Fluxo  
      Financeiro/ 
      Econômico 





A empresa que utilizar-se da afetação do patrimônio, para efeitos de tributação do Imposto de 

Renda, são equiparadas às demais pessoas jurídicas e poderá optar pelo Regime Especial de 

Tributação (RET), referente ao empreendimento afetado. 

Em cada patrimônio afetado, o incorporador poderá optar por um Regime diferenciado de 

Tributação: 

 - Lucro Real 

  • Trimestral 

  •  Anual (por estimativa) 

 - Lucro Presumido 

 - Regime Especial de Tributação (RET) 

8 - Formas de Tributação 



A Lei nº 10.931 instituiu o Patrimônio de Afetação de Incorporações Imobiliárias e o Regime 

Especial de Tributação - “RET”. Suas normas foram disciplinadas pela Instrução Normativa da 

SRF nº 474/2004 e alteradas pela Medida Provisória nº 252/2005 e pela Instrução Normativa 

da RFB  nº 1.435/13 e pelas Leis 12.024/09, 12.715/12 e 12.844/13. 

8.1 - Regime Especial de Tributação 



A opção pelo Regime Especial de Tributação é aplicável nas seguintes situações: 

8.1.1.1 - Aplicável às Incorporações Imobiliárias 

A opção pelo Regime Especial de Tributação é aplicável às incorporações imobiliárias com 

patrimônio afetado, em caráter opcional e irretratável enquanto perdurarem direitos de crédito 

ou obrigações do incorporador junto aos adquirentes dos imóveis que compõe a incorporação. 

 

8.1.1 - Opção pelo Regime Especial de Tributação 



A opção pelo Regime Especial de Tributação, é plenamente aplicável aos empreendimentos 

em construção, mesmo com unidades já comercializadas, em caráter opcional e irretratável, 

ficando a incorporadora obrigada a segregar a incorporação afetada a partir do mês da proto-

colização do pedido. 

Se a opção for protocolada no decorrer do exercício, os tributos serão recolhidos em 

conformidade com o regime adotado até o mês anterior à opção, e a partir do mês da opção 

serão realizados com base no Regime Especial de Tributação. 

8.1.1.2 - Aplicável às Construções em Andamento 



Caso o empreendimento esteja em construção, com operações de vendas comercializadas, e o 

incorporador manifeste o interesse de afetar o patrimônio, os procedimentos contábeis são os 

seguintes: 

8.1.1.2.1 - Obras em Construção 



Deverá ser elaborado um balancete do mês anterior ao da opção pela afetação do patrimônio, 

os saldos das contas que compõem o empreendimento deverão ser encerradas e transferidas 

para a incorporação afetada, a diferença entre as contas serão débito ou crédito do incorpo-

rador. 

Exemplificando: 

A empresa MPG Incorporações Ltda. está construindo dois empreendimentos imobiliários e 

nesta data resolveu afetar o patrimônio do Edifício Imigrantes, como segue: 

8.1.1.2.1.1 - Na Incorporadora 



MPG Incorporações Ltda. 

Balancete de Verificação, encerrado em 30 de Abril de 2019 

ATIVO 
 Circulante 

 Caixa                           2.000 

 Bancos Conta Movimento         52.205 

 Créditos por Venda de Imóveis 

 Ed. Porto Alegre                                            1.302.400 

 Ed. Imigrantes                                               960.800 

 Imóveis em Construção   

 Ed. Porto Alegre                                               804.900 

 Ed. Imigrantes                                               420.300       3.542.605 

 TOTAL DO ATIVO                                         3.542.605 

8.1.1.2.1.1 - Na Incorporadora 



PASSIVO 
 Circulante 

 Fornecedores 

 Ed. Porto Alegre                                                     8.500 

 Ed. Imigrantes                                                    30.600 

 Obrigações Sociais 

 Ed. Porto Alegre                                                      6.600 

 Ed. Imigrantes                                                      4.900 

 Financiamento de Construção 

 Ed. Porto Alegre                                                   394.720 

 Ed. Imigrantes           963.685 

 Financiamentos para Aquisição de Imóveis 

 Ed. Imigrantes                                                   150.000 

 Impostos e Contribuições Diferidos         134.208 1.693.213 

  

8.1.1.2.1.1 - Na Incorporadora 



PASSIVO 
 
 Patrimônio Líquido 

 Capital Subscrito e Realizado                         1.500.000 

 Lucros Acumulados                                 349,392      1.849.392 

 TOTAL PASSIVO + PL                                       3.542.605 

8.1.1.2.1.1 - Na Incorporadora 



8.1.1.2.1.1 - Na Incorporadora   

MPG Incorporações Ltda 

Edifício Imigrantes 

Créditos por Venda de Imóveis 

960.800 960.800 (1) 

Imóveis em Construção 

420.300 420.300 (2) 

Fornecedores 

(3) 30.600 30.600 

Financiamento Construção 

(6) 963.685 963.685 

Obrigações Sociais 

(4) 4.900 4.900 

Conta Corrente Patr. Afetação 

(1) 960.800 

(2) 420.300 
30.600 (3) 

4.900 (4) 

150.000 (5) 

963.685 (6) 

231.915 

Financiamentos para 

Aquisição de Imóveis 

(5) 150.000 150.000 



Deverão ser implantados os saldos das contas que compunham o empreendimento afetado, 

transferindo da contabilidade da incorporadora, conforme segue. 

8.1.1.2.1.2 - Na Incorporação Afetada 



8.1.1.2.1.2 - Na Incorporação Afetada 

Créditos por Vendas de Imóveis 

(1) 960.800 

Imóveis em Construção 

(2) 420.300 

Obrigações Sociais 

 4.900 (4) 

Fornecedores 

 30.600 (3) 

Financiamentos para 

Aquisição de Imóveis 

150.000 (5) 

Conta Corrente Incorporadora 

 (3)   30.600 

 (4)     4.900 

 (5) 150.000 

 (6) 963.685 

960.800 (1) 

420.300 (2) 

231.915 

Financiamento Construção 

963.685 (6) 



Patrimônio de Afetação 

Edifício Imigrantes. 

Balancete de Verificação, encerrado em 30 de abril de 2019. 

 

ATIVO 
 

Circulante 

Créditos por Venda de Imóveis       960.800 

Imóveis em Construção                  420.300 1.381.100 

 

             TOTAL DO ATIVO                            1.381.100 

8.1.1.2.1.2 - Na Incorporação Afetada 



PASSIVO 
Circulante 

     Fornecedores                                                      30.600 

     Obrigações Sociais                                          4.900 

     Financiamentos para Aquisição de Imóveis 

     Ed. Imigrantes                                                     150.000 

    Financiamento Constr. Ed. Imigrantes                 963.685   

    Débitos c/ incorporadora           231.915   1.381.100 
 

TOTAL PASSIVO                                                                     1.381.100 

 

A partir da opção, os registros serão efetivados na contabilidade do patrimônio afetado. 

8.1.1.2.1.2 - Na Incorporação Afetada 



Para cada incorporação submetida ao Regime Especial de Tributação, a incorporadora ficará 

sujeita ao pagamento equivalente a 7% (sete por cento) da receita mensal recebida, até 

31/03/2009 e 6% de 1º/04/2009 até 28/12/2012 e a partir desta data a alíquota corresponderá a 

4%. 

Para os projetos de incorporação ou construção de imóveis residenciais de interesse social 

(PMCMV) no período de 31.03.2009 até 31.12.2018 a alíquota é de 1%. 

8.2 - Alíquotas 



Para fins do pagamento unificado dos tributos sobre a receita mensal recebida, os impostos e 

contribuições correspondem o seguinte: 

a) IRPJ - Imposto de Renda de Pessoa Jurídica; 

b) PIS/PASEP - Contribuição para os Programas de Integração Social e de Formação do 

Patrimônio do Servidor Público; 

c) CSLL - Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido; 

d) COFINS - Contribuição para Financiamento de Seguridade Social. 

Considera-se receita mensal a totalidade das receitas auferidas pela incorporadora na venda 

das unidades imobiliárias que compõem a incorporação, ou pelo serviço de construções de 

unidades habitacionais (até 31.12.2018) bem como as receitas financeiras e variações 

monetárias decorrentes destas operações. 



A opção pelo Regime Especial de Tributação obriga o contribuinte a fazer o recolhimento dos 

tributos a partir do mês da opção. 

Do total das receitas, poderão ser deduzidas as vendas e serviços canceladas, as devoluções 

de vendas e os descontos incondicionais concedidos. 

As demais receitas recebidas pela incorporadora, relativa às atividades da incorporação sub-

metida ao RET, serão tributadas como se fossem da incorporadora, inclusive as decorrentes da 

aplicação dos recursos da incorporação submetida ao RET no mercado financeiro. 



O pagamento unificado de impostos e contribuições efetuado pelo Regime Especial de 

Tributação deverá ser efetuado até o vigésimo dia do mês subsequente àquele em que houver 

sido auferida a receita. 

Para o recolhimento do imposto, a incorporadora deverá utilizar, no “DARF” - Documento de 

Arrecadação de Receitas Federais, o número de inscrição da incorporação no Cadastro 

Nacional das Pessoas Jurídicas - CNPJ e Código de Arrecadação Próprio. 

8.3 - Prazo de Recolhimento 



A incorporadora deverá utilizar no Documento de Arrecadação de Receitas Federais (DARF) o 

número específico da inscrição da incorporação objeto da opção pelo RET no Cadastro 

Nacional da Pessoa Jurídica e o código de arrecadação 4095 e 1068 para as obras de 

interesse social. 

8.4 - Códigos de DARF 



O imposto e as contribuições devidos pela incorporadora pelo Regime Especial de Tributação 

não poderão ser objeto de parcelamento. 

8.5 - Parcelamento de Débitos Tributários 



Para fins de repartição da receita tributária, o percentual devido, será considerado: 

8.6 - Repartição da Receita Tributária 

ATÉ 31.03.2009 
DE 1º.04.2009 

ATÉ 31.12.2012 

A PARTIR 

DE 01.01.2013 

PROJ. SOCIAIS 

A PARTIR DE 

31.03.2009 ATÉ 

31.12.2018 

IRPJ 2,20% 1,89% 1,26% 0,31% 

PIS/PASEP 0,65% 0,56% 0,37% 0,09% 

CSLL 1,00% 0,98% 0,66% 0,16% 

COFINS 3,00% 2,57% 1,71% 0,44% 

TOTAL 7,00% 6,00% 4,00% 1,00% 



 As receitas, custos e despesas, próprios da incorporação submetida ao RET, não deverão ser 

computados na apuração da base de cálculo do IRPJ e das contribuições sociais, devidos pela 

incorporadora em função de suas demais atividades empresariais, inclusive incorporações não 

afetadas. 

9 - Apropriação dos Custos e Despesas 



Os custos e despesas indiretos pagos no mês serão apropriados a cada incorporação na 

mesma proporção representada pelos custos diretos próprios da incorporação, em relação ao 

custo direto total da incorporadora, assim entendido como a soma de todos os custos diretos 

de todas as incorporações e o de outras atividades exercidas pela incorporadora. 

9 - Apropriação dos Custos e Despesas 



Salários                       10.150 

Encargos                         3.790 

Aluguel                                      6.000 

Energia Elétrica                         1.200 

Telefone                         1.500 

Outras Diversas                         5.600   28.240 

9.1 - Rateio das Despesas Indiretas 

9.1.1 - Despesas Administrativas do  
           Mês de Maio de 2019 



                                                                             CUSTO                   ÍNDICE                

RATEIO 

Edifício Porto Alegre                                       130.260                    0,478 

Edifício Imigrantes                                                142.244                    0,522 

Total                                                                  272.504                    1,000 

9.1.2 - Custos Incorridos na Obra  

                 em Maio de 2019 



                                                                     ÍNDICE         VALOR      

Edifício Porto Alegre                                0,478            13.499 

Edifício Imigrantes                                         0,522            14.741 

Total                                                               1,000 28.240 

9.1.3 - Rateio Despesas Administrativas 



a) Na incorporadora 

 

 

 

 

 

 

b)   Na incorporação afetada – Ed. Imigrantes 

9.1.4 - Lançamentos Contábeis 

Conta Débito Crédito 

Conta Corrente Patrimônio Afetado 14.741,00 

Rateio Desp. Adm. 14.741,00 



NOVO HAMBURGO 
 

 Fone: 51 3035 3542 
 
 

ALTERNATIVA SERRA 
 

CAXIAS DO SUL 
 

 Fone: 54 3419 5011 
 

ALTERNATIVA VALE DO SINOS 

ALTERNATIVA PORTO ALEGRE 
Fone: 51 3019 1946 



• Construção Civil – Aspectos Tributários e Contábeis 

• Permuta de Imóveis - Prática Contábil e Fiscal 

• Previdência Social na Construção Civil  

• Previdência Social - Empreitada e Cessão de Mão-de-Obra  

• Atividades Imobiliárias - Prática Contábil e Fiscal  

• Legislação Tributária 

• Patrimônio de Afetação” - SCP e SPE  

• Manual de Orientação das Retenções de Impostos e Contribuições 

• Manual de Procedimentos de Prestação de Serviços de Obras de 

Construção Civil. 

 

Publicações  

do Grupo 



Estamos à disposição para 

maiores informações. 

 

       E-mail: cursos@alternativa-rs.com.br 

       Fone: 51 3019 1946 com Karen 

       Site: alternativa-rs.com.br  

       facebook.com/alternativarscontabilidade  

  


