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Carta ao aluno
O crescimento e a convergência do potencial das tecnologias da 

informação e da comunicação fazem com que a educação a distância, 
sem dúvida, contribua para a expansão do ensino superior no Brasil, 
além de favorecer a transformação dos métodos tradicionais de ensino 
em uma inovadora proposta pedagógica.

Foram exatamente essas características que possibilitaram à Unopar 
ser o que é hoje: uma referência nacional em ensino superior. Além 
de oferecer cursos nas áreas de humanas, exatas e da saúde em três 
campi localizados no Paraná, é uma das maiores universidades de 
educação a distância do país, com mais de 450 polos e um sistema 
de ensino diferenciado que engloba aulas ao vivo via satélite, Internet, 
ambiente Web e, agora, livros-texto como este.

Elaborados com base na ideia de que os alunos precisam de 
instrumentos didáticos que os apoiem — embora a educação a distância 
tenha entre seus pilareso autodesenvolvimento —, os livros-texto da 
Unopar têm como objetivo permitir que os estudantes ampliem seu 
conhecimento teórico, ao mesmo tempo em que aprendem a partir de 
suas experiências, desenvolvendo a capacidade de analisar o mundo a 
seu redor. 

Para tanto, além de possuírem um alto grau de dialogicidade — 
caracterizado por um texto claro e apoiado por elementos como “Saiba 
mais”, “Links” e “Para saber mais” —, esses livros contam com a seção 
“Aprofundando o conhecimento”, que proporciona acesso a materiais 
de jornais e revistas, artigos e textos de outros autores.

E, como não deve haver limites para o aprendizado, os alunos 
que quiserem ampliar seus estudos poderão encontrar na íntegra, 
na Biblioteca Digital, acessando a Biblioteca Virtual Universitária 
disponibilizada pela instituição, a grande maioria dos livros indicada na 
seção “Aprofundando o conhecimento”.

Essa biblioteca, que funciona 24 horas por dia durante os sete dias 
da semana, conta com mais de 2.500 títulos em português, das mais 
diversas áreas do conhecimento, e pode ser acessada de qualquer 
computador conectado à internet.

Somados à experiência dos professores e coordenadores 
pedagógicos da Unopar, esses recursos são uma parte do esforço 



da instituição para realmente fazer diferença na vida e na carreira de 
seus estudantes e também — por que não? — para contribuir com o 
futuro de nosso país.

Bom estudo!

Pró-reitoria



Apresentação
A história da civilização é feita de mudanças contínuas. Quem não 

pode adaptar-se não pode sobreviver.

O que torna o mundo de hoje inteiramente diferente não é o 
fenômeno da mudança em si, mas sim o ritmo em que ela ocorre. Não 
é mais possível, hoje em dia, prever futuras linhas de ação com base 
apenas no conhecimento do passado e do presente. As mudanças 
constantes exigem modernizações e atualizações nas empresas, para 
que estas consigam ter uma situação que lhes permita sobreviver no 
mercado que a cada dia torna-se mais competitivo e exigente. Sendo 
assim, nota-se a importância do planejamento no ciclo administrativo da 
empresa. O planejamento é, sem dúvida, um fortíssimo aliado na hora 
de iniciar ou reorganizar uma empresa, um empreendimento. Por quê? 
Ora, planejar é definir uma situação futura desejada e todas as atividades 
que a tornarão realidade. Vamos, neste livro, destacar a importância do 
planejamento tributário para o sucesso dos empreendimentos. Uma 
das principais vantagens dessa atividade é que ela exige a organização 
e estruturação de ideias que levam a uma análise crítica do que você 
está pensando em implantar na empresa.

Se você realmente quer fazer algo para alcançar ou aumentar o 
sucesso da empresa, talvez o caminho do pensamento estratégico 
tributário seja muito útil. É certo que nenhuma empresa sobrevive sem 
um adequado gerenciamento do dia a dia. No entanto, a chave do 
sucesso é aliar as ações presentes com uma postura voltada para o 
futuro.

Com ou sem fim lucrativo, públicas ou privadas, micro, pequenas 
ou médias empresas, todas estão inseridas no mesmo ambiente que 
organizações de grande porte. É, portanto, fundamental a existência 
de uma cultura de pensamento estratégico nas organizações que 
buscam implantar e consolidar estratégias de tributação que atendam 
ao fisco e que proporcionem maior competitividade para as empresas 
na economia global.

Este livro, Planejamento tributário, foi escrito por um autor 
que tem um amplo conhecimento prático e teórico na área 
tributária. Nosso desafio é tornar o material didático e acessível. 
Esperamos que nossos esforços venham a possibilitar o avanço e 



o aprofundamento dos que iniciam seus estudos na complexidade 
da tributação incidente sobre as pessoas jurídicas brasileiras. Bons 
estudos a todos!



Unidade 1

Introdução ao planejamento 
tributário

Nesta primeira unidade, estudaremos o sistema tributário 
nacional, abordaremos os princípios constitucionais tributários e 
conheceremos as diferenças entre os tributos federais, estaduais 
e municipais, além de conhecer os elementos fundamentais dos 
tributos.

Objetivos de aprendizagem

Nesta primeira seção, faremos a introdução ao estudo do planejamento 

tributário, tendo como objetivo inicial explicar o sistema tributário nacional, os 

conceitos e a classificação dos tributos.

Nesta seção, abordaremos a definição de planejamento tributário, 

estudaremos as diferenças existentes entre a evasão fiscal e a elisão fiscal, bem 

como a prática de crimes contra a ordem tributária.

Seção 1 | Legislação tributária

Seção 2 | Planejamento tributário





Introdução à unidade
Você sabe o porquê de pagarmos impostos? Qual a função do 

Estado? Tem consciência que no dia a dia de um contador, o Direito 
e a Contabilidade caminham juntos? Sabe dizer qual a importância 
do entendimento da legislação para o perfeito desenvolvimento da 
atividade profissional de um contador? 

Essas e outras perguntas são necessárias quando nos lançamos 
a busca do conhecimento da área tributária. É necessário, antes de 
mais nada, saber que o Direito é a ciência das normas obrigatórias que 
disciplinam as relações dos homens em sociedade, existindo para isto 
as diversas jurisprudências. É o conjunto das normas jurídicas vigentes 
no país.

Já a Contabilidade é a ciência que estuda e pratica as funções de 
orientação, controle e registro de atos e fatos administrativos de uma 
entidade, gerando por meio de suas técnicas relatórios capazes de servir 
de instrumento para as tomadas de decisões de uma organização.

O contador, além de obedecer às normas e princípios fundamentais 
de contabilidade, deve também seguir à legislação tributária 
concernente à correta apuração, registro e arrecadação aos cofres 
públicos dos diversos tributos que incidem sobre as pessoas jurídicas.
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Seção 1

Legislação tributária

1.1 O Estado e suas funções

Antes de adentrarmos ao estudo da legislação tributária brasileira 
vamos conhecer as funções clássicas do Estado, que são a saúde, a 
educação, a defesa nacional, o policiamento, a regulação de mercados, 
a justiça e o assistencialismo. Se o governo não assumir essas funções 
que são bens públicos ou semipúblicos, ninguém irá fazê-lo ou irá 
fazê-lo de modo insatisfatório e parcial para a população, por se tratar 
da oferta de bens públicos ou semipúblicos, não passíveis de serem 
cobrados pela via dos preços.

O princípio da exclusão é causado pela lei de preços. Esse princípio 
dita que se uma pessoa possuir renda ela pode comprar um bem ou 
mercadoria que deseja, do contrário, não. Os bens privados estão 
sujeitos à lei do preço e, por isso, a eles se aplica o princípio da exclusão. 
Quem tem dinheiro compra, quem não tem, não consegue o bem, 
sendo excluído. Os bens públicos não estão sujeitos ao preço e ao 
princípio da exclusão: não é possível por exemplo, negar a um cidadão 
o policiamento só porque ele não pagou seus tributos! Por outro 
lado, pontes, estradas, praças e outros bens públicos nem podem ser 
cobrados da sociedade. Mesmo que houvesse pagamento, não se 
poderia impedir o livre deslocamento das pessoas por bens públicos. 
Uma estrada com pedágio, ao contrário, não é um bem público, e 
sim, um bem privado, onde se aplica a lei do preço e o princípio da 
exclusão, pois quem não paga não pode usufruir. 

Para maximizar o bem-estar da sociedade, é necessária a 
intervenção do governo. Não é possível o mercado sozinho enfrentar 
todos os problemas da sociedade e resolvê-los com satisfação a 
todos. Os monopólios, os cartéis, os interesses distintos e difusos dos 
empresários em maximizar o lucro e a produção não se coadunam 
com os interesses dos empregados em melhores salários. Alguém tem 
que regular esta relação, com normas claras, sob pena de se instaurar 
o caos ou haver a exploração dos trabalhadores diante da elevada 
oferta de trabalho e baixa demanda. Outro exemplo de intervenção do 
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Estado para elevação do bem-estar geral é a oferta de bens públicos, 
como justiça e segurança gratuitas, mesmo para os mais pobres, que 
não tem como pagar tributos. Quem iria oferecer estes bens aos mais 
pobres? O mercado, agindo livremente? O Estado tem que propiciar 
o acesso aos bens públicos, mesmo aos que não têm condições 
financeiras, proporcionando os direitos básicos consagrados na 
Constituição Federal. Seria utopia imaginar que todos os preços 
fossem constantes ou fixos, que houvesse tantos compradores quanto 
aqueles interessados em vender e comprar seus produtos na mesma 
proporção, que todos tivessem perfeito conhecimento do mercado e 
dos bens fornecidos, em perfeita harmonia, ou que todos os produtores 
procurassem satisfazer e maximizar seus lucros, com a maximização 
da utilidade dos bens para os consumidores.

O bem-estar geral só é atingido com a intervenção do governo, 
pois este é quem redistribui as riquezas, estabiliza os preços, regula e 
coíbe as ações do mercado. 

Diante de condições econômicas (preços, salários etc.), gera-se 
um contexto onde sempre a melhora de situação de um ente está 
associado a piora de outro. A este ponto, na Economia, damos o nome 
de ponto ótimo ou ótimo de Pareto, quando a situação da Economia é 
tal que mexendo em uma variável, alteram-se as demais. Por exemplo, 
não é possível cobrar menos impostos, tendo melhorar o bem-estar 
das pessoas, sem fazer com que alguém saia perdendo na distribuição 
de recursos. Alguém será sacrificado e deixará de receber a sua parte. 
Nesse caso, pode-se dizer que se atingiu o ponto ótimo ou maximizou-
se o bem-estar na economia. Com a totalidade dos recursos de uma 
sociedade empregados e distribuídos, não há como aumentar o bem-
estar de alguns, com a realocação de recursos orçamentários de 
outros, sem piorar a situação destes, que não receberão mais estes 
recursos.

A intervenção do governo no mercado pode ser de várias 
formas, seja na forma de tributos, seja na forma de leis para coibir 
a produção de determinados produtos, regular determinadas 
atividades, aplicar multas ou penas por abusos como poluição, 
crimes etc. Para que o governo possa gerar os bens públicos ou 
gratuitos, como a construção de pontes e rodovias, por exemplo, 
com consequente aumento do bem-estar para a sociedade, é 
necessário cobrar tributos desta e investir os recursos em projetos e 
obras no orçamento.
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Sem arrecadar, o governo não pode gerar bens públicos, como dar 
justiça a quem não tem acesso, ou dar educação a quem é pobre. A 
tributação, na verdade, opera uma verdadeira transferência de recursos 
dos mais ricos para os mais pobres, das mais diversas formas, seja na 
oferta maior de bens públicos, seja no repasse direto de recursos a 
determinadas regiões. Por outro lado, os tributos acabam reduzindo a 
renda e, desta forma, o consumo das famílias. Elevadas cargas tributárias 
podem induzir as pessoas a não trabalhar tanto, produzindo menos do 
que poderiam. No lado das empresas, os tributos podem reduzir a oferta 
de bens privados, dependendo de quem arca com o ônus. 

Se os produtos são elásticos ou sensíveis a qualquer aumento de 
preço, mesmo que este seja provocado por um tributo, é provável que 
o tributo não seja repassado aos consumidores, mas sim absorvido 
pelo produtor. O produtor não tem saída: se aumentar o preço, 
tentando repassar aos consumidores o tributo cobrado, as vendas caem 
vertiginosamente (produto com elasticidade). Desse modo, o produtor 
absorve o tributo no seu parque fabril sob a forma de corte de custos, 
com demissões de trabalhadores. Por outro lado, em produtos com 
baixa elasticidade, ou essenciais, como arroz, feijão, carne etc., qualquer 
novo imposto ou aumento de alíquota é repassado pelo produtor 
diretamente aos consumidores, pois não haverá grandes reduções na 
compra destes produtos por um simples aumento de preço, já que são 
produtos essenciais.

Para saber mais

Sobre a função do governo destacamos a Função Distributiva, que torna 
a sociedade menos desigual em termos de renda e riqueza, por meio 
da tributação e transferências financeiras, subsídios, incentivos fiscais, 
alocação de recursos em camadas mais pobres da população etc.

1.2 Aspectos legais

Para garantir a atuação nos aspectos de segurança, saúde, e bem-
-estar geral da sociedade, é necessário que o ente público tenha 
recursos para arcar com essas obrigações. 

Para honrar essas tarefas, que tem valor econômico e social, o 
Estado, por sua atividade financeira, precisa obter, gerir e aplicar os 
recursos indispensáveis às necessidades, que assumiu ou cometeu 
àquelas outras pessoas jurídicas de Direito Público.
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A expressão legislação tributária compreende as leis, os tratados e 
convenções internacionais, o decreto e as normas complementares 
que versem no todo ou em parte sobre tributos e relações jurídicas a 
eles pertinentes (BRASIL, 1966).

1.2.1 Tributação e equidade

Um dos pontos debatidos na tributação é a característica da 
equidade, ou seja, o tratamento deve ser igual para todos nas mesmas 
condições. Neste sentido, Mendes (2006, p. 1) destaca que:

A equidade impõe o que poderia chamar de justeza 
tributária ou tributação com a máxima justiça entre os 
cidadãos. Neste sentido, haveria igualdade de tratamento 
tributário para aqueles que se encontrasse em condições 
iguais (equidade horizontal) e desigualdade de tratamento 
tributário para aqueles considerados em situação de 
desigualdade (equidade vertical). Ou seja, aos iguais, 
tratamento igual, com alíquotas ou faixas de tributação 
iguais. Aos desiguais, tratamento desigual, com alíquotas 
diferenciadas, na mesma medida de suas diferenças. 

Neste sentido, os contribuintes que têm a mesma característica em 
sua atuação, terão que pagar o mesmo tributo, porém, dentro dessa 
tributação, aqueles que ganham mais poderão pagar uma alíquota 
maior de imposto. Assim como ocorre com nosso IR pessoa física, 
todos são tributados, porém quanto maior o rendimento, maior a 
alíquota de IR aplicada.

1.2.2 Incidência tributária

Se o tributo for aumentado, podem ocorrer duas situações em 
relação à transferência de tributos. Quem produz pode efetuar a 
transferência do tributo para os consumidores ou absorvê-lo no seu 
próprio negócio, reduzindo custos para compensar o aumento da 
alíquota. Em termos tributários, há duas hipóteses de transferência 
tributária por majoração nas alíquotas, como veremos a seguir (MIX 
CONCURSOS, 2013).

Para a frente, significa aumentar o preço do produto e onerar o 
consumidor. Para trás, pagar menos pelos fatores de produção. O 
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processo de transferência quanto aos impostos é afetado pelo tipo 
de imposto, pelas condições de oferta e demanda e pelo período de 
tempo relacionado aos ajustes (MIX CONCURSOS, 2013).

Nas situações em que a oferta e a demanda são elásticas ao 
preço, ocorre dificuldades de repasse. No caso de artigos supérfluos 
o aumento de preço gerado pelo repasse de impostos ao consumidor 
pode afastá-los em definitivo, diminuindo drasticamente as vendas. Em 
consequência, os produtores acabam absorvendo o custo e pagando 
o imposto (MIX CONCURSOS, 2013).

Pode ocorrer da oferta e da demanda serem inelásticas. Nesta 
situação, o imposto admite sua transferência tanto para a frente 
(demanda inelástica) como para trás (oferta inelástica). Um caso de 
produto inelástico é o sal de cozinha, pois mesmo que se onere o 
consumidor, repassando o imposto, o consumo de sal não será dimi-
nuído, tendo em vista a necessidade fisiológica humana do consumo 
adequado de tal produto. Nesse caso, o produtor faz o repasse total de 
qualquer tipo de imposto adicional (MIX CONCURSOS, 2013). 

Impostos indiretos podem ser repassados aos compradores em 
cascata, como no caso do IPI. Já os diretos não são repassados, 
recaindo diretamente sobre o dono ou sobre o possuidor do bem/
renda em qualquer aumento de alíquota. Um exemplo clássico é um 
aumento no Imposto de Renda, que recai diretamente sobre o próprio 
dono da renda ou patrimônio (MIX CONCURSOS, 2013). 

Em resumo, no produto de demanda elástica, é difícil repassar 
o imposto para  a frente, sendo este absorvido pelo produtor, que 
tenderá a baixar seus custos, pois o aumento de preço incorre em 
diminuição nas vendas. No produto inelástico, a transferência ao 
consumidor fica mais fácil sob a forma de aumento de preços, 
pois não haverá significativa redução nas vendas do produto (MIX 
CONCURSOS, 2013).

Porém, estudantes desta temática relatam que os tributos 
indiretos brasileiros atingem a todos de uma forma igual, ou seja, se a 
pessoa é muito rica pagará o mesmo imposto que uma pessoa muito 
pobre no momento de comprar um produto no supermercado, 
onde teremos a incidência do IPI ou ICMS nos produtos vendidos 
ao consumidor. Prejudicando em maior grau o consumidor mais 
humilde, que pagará o mesmo tributo quando comparado aos mais 
ricos (MIX CONCURSOS, 2013).



U1 - Introdução ao planejamento tributário 21

Questão para reflexão

Ouve-se muito dizer no dia a dia que a tributação no Brasil é muito alta, 
afetando diretamente a relação mercado x consumidor. Sendo assim, 
qual sua opinião sobre essa afirmativa?

1.3 Princípios teóricos da tributação

O princípio do benefício relata que o contribuinte deve pagar valores 
referentes aos benefícios que estiver obtendo, sendo assim, cada um 
pagaria apenas pelos serviços que recebe do estado.

Neste sentido, os impostos deveriam ser cobrados somente dos 
contribuintes que farão uso daquele serviço. Porém, em aspectos 
práticos é muito complicado viabilizar essa cobrança, uma vez que 
é complexo ao extremo calcular os prováveis beneficiários de certos 
bens e serviços públicos.

Se for construída uma ponte, segundo esse princípio, apenas os 
que farão uso dela é que deverão pagar, porém, como saber quem 
será beneficiado com a construção da ponte, e caso um dia passe por 
ela alguém que não pagou, ele seria proibido de passar? Isso iria contra 
os direitos constitucionais agravando ainda mais a situação. Mesmo 
sendo um princípio de aplicação lógica e coerente, não é possível 
aplicá-lo em razão da complexidade de definição dos beneficiários.

Se aplicado, o mesmo iria contra outro princípio, o de distribuição 
de riquezas, que relata uma distribuição de orçamento para as pessoas 
que têm situação ou condições de pagamento reduzidas.

Outro princípio que confrontaria é o da capacidade econômica, 
onde destaca-se que as contribuições devem estar diretamente 
relacionadas à capacidade de pagamento das pessoas, sendo que 
quem recebe mais ou tem maior patrimônio deve pagar mais. 
Atualmente, este último princípio é mais aplicado por apresentar uma 
maior justiça tributária.

1.4 Tributos com características fiscais

Os tributos podem assumir duas formas de classificação. Na 
primeira, classificamos os tributos quanto a características fiscais, 
são eles: impostos, taxas e contribuições de melhoria. Já na segunda 
forma, classificamos os tributos quanto a características parafiscais, 
são exemplos o empréstimo compulsório e contribuições.
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Vamos estudar de forma detalhada cada um deles, acompanhe!

1.4.1 Imposto

Imposto é um tributo que não depende de qualquer atividade 
estatal e ocorre de forma não relacionada com a prestação de 
algum tipo de prestação de serviço. O governo cobra os impostos 
visando assim poder com estes recursos fazer o financiamento das 
despesas do orçamento público. União, Estados e municípios têm 
competência própria de alguns impostos registrados na constituição. 
Os estados, por exemplo, têm como competência a cobrança do 
ICMS. O imposto sobre produtos industrializados é de competência 
da união, e assim também os municípios têm impostos sobre sua 
competência. Não podendo o município instituir ou cobrar impostos 
que não sejam de sua competência, cada ente só pode cobrar 
aquele imposto que lhe é competente, por exemplo, o município 
não pode querer cobrar impostos que é de competência do estado 
ou da união.

1.4.2 Taxa

Taxa é um tributo que tem característica de ser cobrado por 
ser decorrente da prestação de serviços públicos pelos entes 
governamentais. Serviços estes que são prestados ou ao menos 
colocados à disposição do contribuinte, sendo um deles o serviço 
de polícia.

Para que seja possível a cobrança da taxa, esta deve estar 
definida em lei e seja possível realizar uma razoável mensuração do 
consumo de cada usuário efetivo ou potencial. As taxas podem ser 
instituídas pelos estados, municípios e também pela união, podendo 
inclusive existir taxas com o mesmo nome em esferas diferentes 
(como estado e município).

1.4.3 Contribuição de melhoria

Quando alguma obra pública beneficia algum contribuinte 
no sentido de valorização de imóvel, este será tributado com o 
pagamento da contribuição de melhoria. A contribuição de melhoria 
é de competência da união, estados, distrito federal e municípios.
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1.5 Tributos com características parafiscais 

1.5.1 Empréstimo compulsório

O empréstimo compulsório pode ser instituído pela União a 
partir de necessidade da realização de algum investimento relevante 
para o país ou por motivo de iminência de guerra ou até mesmo 
por ocorrência de calamidade pública, sendo que na possibilidade 
de guerra ou calamidade pública não se aplica o princípio da 
anterioridade.

1.5.2 Contribuição

As contribuições podem ser instituídas somente pela União, e 
podem ser de interesse social ou de alguma categoria profissional 
ou econômica, podendo aplicar-se também a intervenção no 
domínio econômico ou da seguridade social.

1.6 Classificação econômica dos tributos

Para a ciência das finanças os tributos são classificados em 
diretos e indiretos. Vamos conhecer cada um deles? Acompanhe as 
definições a seguir.

1.6.1 Tributos diretos 

São os impostos que incidem diretamente sobre o patrimônio 
e a renda do contribuinte, sendo este responsável pessoal pelo 
pagamento. Nesse tipo de tributo não há repasse para terceiros 
do ônus. São exemplos: Imposto de Renda Pessoa Física e Pessoa 
Jurídica, Imposto predial e territorial urbano, imposto sobre a 
propriedade territorial rural, imposto sobre a propriedade de veículos 
automotores etc.

1.6.2 Tributos indiretos

Nos tributos indiretos o encargo financeiro do tributo é 
transferido para terceiros, porém, a obrigação do recolhimento do 
valor do tributo é do sujeito passivo, ficando a cargo do terceiro 
o ônus. Alguns exemplos são ICMS, imposto sobre produtos in-
dustrializados, imposto sobre prestação de serviços, contribuição 
para financiamento da seguridade social etc.
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1.7 Impostos segundo a esfera de competência

1.7.1 Impostos da competência da União

Exemplos: Imposto sobre a Importação de produtos estrangeiros 
— II, Imposto sobre a Exportação para o exterior de produtos 
nacionais ou nacionalizados — IE, Imposto sobre a Propriedade 
Territorial Rural — ITR, Imposto sobre Produtos Industrializados — 
IPI, Imposto sobre a Renda e proventos de qualquer natureza — IR e 
Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio, Seguro e relativas a 
Títulos e Valores Mobiliários — IOF.

1.7.2 Impostos da competência dos estados e Distrito Federal

Exemplos: Imposto sobre a Transmissão Causa Mortis e Doação 
de quaisquer Bens ou Direitos — ITCD, Imposto sobre Operações 
relativas a Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços 
de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação — 
ICMS e Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores — 
IPVA.

1.7.3 Impostos da competência dos municípios

Exemplos: Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial 
Urbana — IPTU; Imposto sobre a Transmissão Inter Vivos, a qualquer 
título, por ato oneroso, de Bens Imóveis, por natureza ou acessão 
física, e de direitos reais sobre imóveis, exceto os de garantia, bem 
como a cessão de direitos a sua aquisição — ITBI e Imposto sobre 
Serviços de Qualquer Natureza — ISS.

Links

Vamos conferir na Constituição Federal de 1988 as competências 
tributárias. Acesse o site: <http://www.dji.com.br/constituicao_federal/
cf145a149.htm>.

1.8 Elementos essenciais

1.8.1 Obrigação tributária

A obrigação tributária é a relação de Direito Público na qual o 
Estado, que é o sujeito ativo, pode exigir do contribuinte (pessoa 
física ou jurídica), que é o sujeito passivo, uma prestação seguindo 
os termos e condições previstos na lei. A obrigação nasce quando 
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determinada pessoa (credor) pode exigir de outra pessoa (devedor) 
uma prestação, em razão da manifestação da vontade.

Temos três elementos básicos da obrigação tributária: a lei, o 
objeto e o fato gerador.

A lei é o principal elemento da obrigação tributária, ela assume 
formas diferentes de expressão, a partir de um texto fundamental 
que é a Constituição Federal, as regras de convivência. A lei cria 
todos os tributos e estabelece as suas regras de cobrança.

Objeto representa a obrigação assumida pelo contribuinte, 
ou seja, o sujeito passivo de honrar, segundo as determinações 
impostas pela legislação tributária. Podemos dizer que as prestações 
se expressam por meio do pagamento em dinheiro de um imposto, 
ou em cumprimento de formalidades complementares, que tem 
como função a comprovação de existência e os limites da operação 
tributada, seguindo a legislação tributária.

O fato gerador da obrigação tributária principal é a situação 
estabelecida pela legislação como necessária para a sua ocorrência, 
já o fato gerador da obrigação tributária acessória é qualquer 
situação que impõe a prática de ato que não seja a obrigação 
principal, sempre lembrando que também é estabelecida pela 
legislação tributária.

Resumindo, o fato gerador é o momento exato em que o 
contribuinte executa um fato previsto em lei que dá origem a uma 
obrigação tributária para com o sujeito ativo.
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Seção 2

Planejamento tributário

O planejamento tributário representa os procedimentos que 
objetivam eliminar ou reduzir a incidência de tributos, portanto trata-
-se da atividade empresarial preventiva, que tem como fator a análise 
dos tributos e que visa com isso identificar e projetar os atos e fatos 
tributáveis e seus efeitos comparando os resultados prováveis, para 
os diversos procedimentos para a qual pode incorrer, de maneira a 
possibilitar a escolha entre as variáveis, da alternativa menos onerosa 
para a empresa, lembrando, é claro, da licitude.

Exemplos:

• Escolha do local de construção da fábrica;

• Adoção do melhor porto de importação de mercadorias;  

• Melhor forma de financiamento de suas atividades etc.

Toda empresa tem o direito constitucional de administrar seus 
negócios com liberdade lembrando que referidos direitos são 
limitados pelas obrigações correspondentes.

Planejar seus tributos é um direito tão importante quanto planejar 
o fluxo de rentabilidade da empresa, o fluxo de caixa, a estocagem 
etc., sendo inconstitucional qualquer lei ou ato que dispõe sobre 
proibição de se planejar operações para, antes do fato gerador, 
evitar-se a geração dos tributos. 

2.1 Obrigação dos administradores

A Lei das Sociedades Anônimas, também conhecida como Lei no 

6.404/76 (BRASIL, 1976), prevê a obrigatoriedade do planejamento 
tributário, pelos administradores das empresas independentemente 
do ramo de atividade por ela desenvolvido, pela interpretação do 
artigo 153: “O administrador da companhia deve empregar, no 
exercício de suas funções, o cuidado e a diligência que todo homem 
ativo e probo costuma empregar na administração dos seus próprios 
negócios”. Dessa forma, o planejamento fiscal é obrigatório para 
todo bom administrador.
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Para saber mais

A guerra fiscal, um dos instrumentos de política fiscal amplamente 
utilizado para atrair investimentos, é a renúncia de uma parcela ou mesmo 
da totalidade dos impostos indiretos devidos aos Estados. Ela surge a 
partir dos governos que visam atrair investimentos, e em consequência, 
mais receitas fiscais. Os benefícios que os Estados concedem visam 
conseguir trazer mais empresas para sua região, visando assim, mais 
empregos e aumentar a arrecadação pelos impostos. 

2.2 Elisão versus evasão

Trata-se de atitudes, comportamentos, enfim, maneiras como o 
contribuinte estabelecem relações com o Poder Estatal em função 
das obrigações tributárias. Cada qual tem características fundamentais, 
portanto não são riscos do inadimplemento em matéria tributária, 
porém maneiras de se posicionar em risco quando o comportamento 
tiver características de ilicitude. 

Podemos definir elisão como sendo o ato praticado pela pessoa 
jurídica ou física visando a redução ou não incidência da carga tributária, 
ou seja a elisão fiscal, trata-se propriamente do planejamento tributário.

Já a evasão, como o próprio nome diz, é o ato de desviar, escapar, 
ou seja, é um ato em que se assume o papel de enganar a fim de evitar 
a tributação. Assemelha-se muito à sonegação fiscal.

Assim, concluímos que a elisão fiscal é uma conduta lícita do 
contribuinte antes da ocorrência do fato gerador, sem qualquer prática 
simulatória, para reduzir, eliminar ou postergar a obrigação tributária. 
Já a evasão fiscal é uma ação consciente, espontânea, dolosa do 
contribuinte para reduzir, eliminar ou postergar a obrigação tributária.

2.3 Atos ilícitos: crimes contra a ordem tributária

Os atos ilícitos com reclusão de dois a cinco anos e multa são — Lei 
nº 8.137/90 (BRASIL, 1990):

a) Omitir informação, ou prestar declaração falsa às autoridades 
fazendárias;

b) Fraudar fiscalização tributária (omissão e inexatidão em 
documento e livros fiscais);
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c) Falsificar ou alterar NF, Fatura, Duplicata, ou qualquer 
documento de operação tributável;

d) Elaborar, distribuir, fornecer, emitir o utilizar documento 
que saiba ser falso ou inexato;

e) Negar ou deixar de fornecer, quando obrigatório, nota fiscal 
Os atos ilícitos com detenção de seis meses a dois anos e multa 
são:

a) Fazer declaração falsa ou omitir informação sobre rendas, 
bens para eximir-se de tributos;

b) Deixar de recolher, no prazo legal, tributo descontado aos 
cofre públicos;

c) Exigir, pagar ou receber percentual sobre parcela dedutível 
por incentivo fiscal;

d) Aplicar ou não, incentivo fiscal ou parcela liberada por 
entidade de desenvol-vimento, diferente do Estatuto;

e) Utilizar ou divulgar informação contábil, diferente daquela 
fornecida por lei à Fazenda Pública.

2.4 Sonegação, fraude e conluio

Determina a Lei nº 4.502/1964 (BRASIL, 1964, p. 1):

Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a 
impedir ou retardar, total ou parcialmente, o conhecimento 
por parte da autoridade fazendária:
I. da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária 
principal, sua natureza ou circunstâncias materiais;
II. das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de 
afetar a obrigação tributária principal ou o crédito tributário 
correspondente. 
Fraude é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou 
retardar, total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador 
da obrigação tributária principal, ou a excluir ou modificar as 
ruas características essenciais, de modo a reduzir o montante 
do imposto devido a evitar ou diferir o seu pagamento. 
Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas 
naturais ou jurídicas, visando qualquer dos efeitos referidos 
a titulo de sonegação e fraude.
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2.5 A importância da contabilidade

A contabilidade apura, registra e interpreta o patrimônio das 
empresas, sendo ela um sistema de registro permanentes das 
operações ocorridas nas empresas, registros estes que fazem parte 
do planejamento tributário. A base de um adequado planejamento 
tributário é possuir informações regulares e confiáveis, por contabili-
dade, entende-se o conjunto de escrituração dos investimentos, 
das receitas, custos e despesas, bem como de controle patrimonial 
(ativos e passivos), representado por diversos livros obrigatórios 
dos quais citamos o Livro Diário, Livro Razão, Livro de Apuração do 
Lucro Real, Livro de Apuração do ICMS entre outros. 

Tendo posse dessas informações, podemos gerar os dados 
preliminares para análise tributária, lembrando-se que, se desejamos 
reduzir a carga tributária, devemos saber qual é o gasto atual com 
os impostos para termos um parâmetro de comparação, ou seja, 
partimos de um fato real para compararmos com uma estimativa de 
quanto pagaremos. Sem termos uma contabilidade, o planejamento 
tributário fica um pouco comprometido, pois dependerá de 
informações não regulares, sujeito a estimativas com erros e 
avaliações equivocadas.

Para que a contabilidade venha a ser útil para o planejamento 
tributário, deveremos refletir a situação real do patrimônio e das 
receitas e despesas, bem como se atualmente a contabilidade 
registra todos os fatos e atos administrativos ocorridos dentro da 
atividade operacional da empresa. Contas com saldos errados, falta 
de atendimento do princípio contábil da competência, conciliações 
incorretas e falta de documentos hábeis são fatores que 
diminuem a qualidade da informação contábil, consequentemente 
diminuindo a qualidade do planejamento tributário pretendido pelos 
administradores.

2.6 Planejamento e administração tributária

O contador assume importante papel diante das necessidades 
cotidianas de uma empresa. Expõe sobre tudo tal situação no que se 
refere à sua redução de despesas (inclusive pagamentos de tributos) 
e aumento de vendas para maximização dos lucros.

A grande distinção aqui é saber quando se está diante de uma 
elisão fiscal ou uma evasão fiscal. Lembrando que elisão fiscal é uma 
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conduta lícita do contribuinte antes da ocorrência do fato gerador, 
sem qualquer prática simulatória, para reduzir, eliminar ou postergar 
a obrigação tributária. Já a evasão fiscal é uma ação consciente, 
espontânea, dolosa do contribuinte para reduzir, eliminar ou 
postergar a obrigação tributária.

A busca por economia tributária é cada vez maior em virtude da 
voracidade com que o Estado busca arrecadar cada vez mais tributos. 
Muitos contribuintes acabam praticando atos contrários à legislação 
e se perdem na tentativa de salvar seu negócio já consumido pelos 
tributos, ou então, em razão da ganância decrescente, se perdem na 
prática criminosa da sonegação fiscal a fim de aumentar seu lucro. 

Entretanto, dentro do sistema jurídico, existem formas de se evitar 
um desperdício tributário e manter ou aumentar a lucratividade, isto 
ocorre justamente diante de um bom planejamento tributário.

Alguns objetivos são almejados pela aplicação de um bom 
planejamento tributário, tais como evitar a incidência do fato gerador 
do tributo, reduzir o montante do tributo e retardar o pagamento do 
tributo sem a ocorrência de multa. 

O fato de planejar tributariamente é a vontade de reduzir o 
valor em quantidade de dinheiro do pagamento de tributos pelos 
empresários ao governo. A carga tributária nacional constitui um 
grande valor do custo da atividade operacional da empresa, em 
virtude da extrema concorrência trazida à tona com a globalização 
da economia. Fica evidenciada e realçada a importância do bom 
planejamento tributário visando à sobrevivência empresarial, sempre 
lembrando que devemos buscar as brechas da legislação tributária 
para praticar esta redução de tributos. 

A Lei nº 6.404/76 (BRASIL, 1976) traz a obrigatoriedade do 
planejamento tributário, por parte dos administradores de qualquer 
empresa, conforme o artigo 153: “O administrador da companhia 
deve empregar, no exercício de suas funções, o cuidado e a 
diligência que todo homem ativo e probo costuma empregar na 
administração dos seus próprios negócios.” Portanto, antes de ser 
um direito, uma faculdade, o  Planejamento Fiscal é obrigatório para 
todo bom administrador.
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Para concluir o estudo da unidade

Esta unidade de estudo procurou demonstrar brevemente o Sistema 
Tributário Brasileiro, para o correto cumprimento com as obrigações 
tributárias abrangidas pelo mesmo. Concluímos que a principal fonte 
de recursos financeiros para o Estado são os tributos, que exercem 
um grande efeito sobre os resultados operacionais das empresas, 
podendo, em muitos casos, determinar o futuro delas. Evidenciamos, 
assim, o importante papel do contador que desempenha suas técnicas 
por meio de todo o seu conhecimento sobre as normas que os regem 
para que sejam tratados contabilmente de forma correta.

Analisamos os principais aspectos da legislação tributária brasileira, 
que por si só representam a essência do Planejamento Tributário 
dentro das empresas. 

No entanto, as normas que compõem o Sistema Tributário 
Brasileiro possuem seus problemas, sendo que o principal reveste-se 
sobre a sua complexidade, sujeitando-se constantemente a diversas 
interpretações, e à sua grande instabilidade, tornando árdua a tarefa 
de entendê-las e acompanhar o ritmo de suas alterações. Como 
consequência desses problemas, poucas empresas são capazes de 
cumprir corretamente com suas obrigações tributárias. 

Resumo

Foram vistos nesta unidade de estudo as espécies e a classificação 
do tributos brasileiros, sendo apresentados os aspectos e normas 
legais que regem a tributação brasileira. Destacamos a importância do 
contador que necessita cada vez mais se inteirar do conhecimento 
de requisitos essenciais que tornam a existência válida de cobrança 
tributária, dentre os quais brevemente abordamos seus elementos 
essenciais. Encerramos a unidade abordando o estudo do planejamento 
tributário e sua importância para as empresas em termos de otimização 
dos resultados empresariais.
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Atividades de aprendizagem

1. Leia atentamente o texto:

Planejamento tributário reduz custo com imposto legal-
mente — São Paulo, 17 de dezembro de 2008 — Manter as 
portas abertas enquanto o país atravessa um período des-
favorável com altas taxas de juros, pesada carga tributária 
e oscilações financeiras é um grande desafio para qualquer 
empresa. É nesse instante que a contabilidade — que tam-
bém é uma ferramenta de gestão — se torna uma fiel aliada. 
É ela a responsável pelo agrupamento das informações do 
dia a dia da companhia, como contas a pagar ou a receber, 
além dos movimentos financeiros e econômicos que têm 
impactos no patrimônio. Dentre as atividades rotineiras da 
contabilidade, o planejamento tributário é a que recebe 
maior atenção. É ele que permite reduzir o ônus tributário 
a partir de cálculos baseados em projeções de resultados. 
Gilberto Luiz do Amaral, presidente do Instituto Brasileiro 
de Planejamento Tributário (IBPT), explica que as empresas 
precisam levar em conta todas as contribuições, entre elas  
o Programa de Integração Social (PIS) e a Contribuição para 
o Financiamento da Seguridade Social (COFINS) para definir 
qual regime tributário deve escolher. “O que determina 
a escolha é quanto se vai pagar”, diz. Segundo dado do 
IBPT estima-se que até o dia 31 de dezembro deste ano a 
arrecadação de tributos chegue a R$ 1,06 trilhão. “O Brasil 
tem uma das maiores cargas tributárias do mundo”, afirma 
o presidente do Instituto. Em 2007, o montante bateu novo 
recorde ao atingir 35,31% do Produto Interno Bruto (PIB), de 
acordo com dados da Receita Federal (PLANEJAMENTO..., 
2008, p. 4).

Assinale a alternativa que representa o conceito de Legislação Tributária:
a) serve para atender as necessidades gerais da coletividade. O benefício 
não é individual, e sim para a toda a comunidade.
b) é toda prestação pecuniária compulsória, em moeda, ou cujo valor nela 
se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito. A União, estados 
e municípios e o Distrito Federal podem, por lei, instituir os tributos de sua 
competência.
c) é o ramo da Contabilidade que tem por objetivo aplicar na prática 
conceitos, princípios e normas básicas da contabilidade e da legislação 
tributária, de forma simultânea e adequada.
d) é o ramo da contabilidade que atua nas empresas que praticam ato de 
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comércio com fins lucrativos.
e) compreendem as leis, os tratados e convenções internacionais, o 
decretos e as normas complementares que versem no todo ou em parte, 
sobre tributos e relações jurídicas a eles pertinentes.

2. Podemos considerar como exemplos de Impostos e Contribuições de 
competência tributária da União, dos estados e municípios, respectivamente:
a) COFINS, ISSQN e ICMS.
b) IRRF, IPVA e IOF.
c) IPI, IPTU e ITBI.
d) PIS, ITBI e ISSQN.
e) PIS, ICMS e ISSQN.

3. “São aqueles criados para dar suporte às guerras e calamidades públicas”. 
Podemos afirmar que este conceito refere-se a(o):
a) Impostos
b) Taxas
c) Contribuição de Melhoria
d) Empréstimo Compulsório
e) Contribuições

4. Os impostos podem ser classificados como diretos e indiretos. Identifique 
a alternativa que exemplifica Imposto classificado como Indireto:
a) IRPF
b) ITR
c) IPVA
d) IPTU
e) ISS

5. Dentre os principais elementos da obrigação tributária, temos o sujeito 
ativo e o sujeito passivo. O sujeito ativo é:
a) a pessoa jurídica contribuinte.
b) a pessoa física contribuinte.
c) a pessoa jurídica de direito público que exige o tributo.
d) a pessoa física que cobra a restituição do tributo.
e) todas as pessoas físicas e jurídicas.





Unidade 2

Lucro real

Nesta segunda unidade, temos como objetivo apresentar os 
Impostos incidentes sobre o Resultado (IR e CSLL) e expor a 
Tributação pelo lucro real. Iremos aprender sobre as formas de 
tributação existentes para as empresas optantes do lucro real 
abordando os aspectos tributários inerentes a este regime de 
tributação.

Objetivos de aprendizagem

Nesta seção, veremos os impostos incidentes sobre o resultado das 

empresas, ou seja, o imposto de renda e a contribuição social sobre o lucro 

líquido. Conheceremos a tributação pelo lucro real e seus respectivos aspectos 

legais.

Nesta seção, conheceremos a apuração do lucro real pelo regime de 

estimativa, bem como os seus aspectos legais.

Seção 1 | Tributação do lucro real

Seção 2 | Lucro real no regime de estimativa





Introdução à unidade
Nesta unidade de estudo você será levado a conhecer a tributação 

do resultado das pessoas jurídicas pelo Lucro Real. De acordo com a 
legislação em vigor o Lucro Real é considerado o resultado contábil 
líquido do período antes do IRPS e CSLL, e este resultado deve ser 
transcrito no Livro de Apuração do Lucro Real e submetido às adições 
e exclusões, bem como às compensações autorizadas pela legislação 
fiscal. 
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Seção 1

Tributação do lucro real

1.1 Conceito 

Lucro real é o lucro líquido do período de apuração ajustado pelas 
adições, exclusões ou compensações previstas ou autorizadas na 
legislação e corresponde à base de cálculo do imposto devido pelas 
pessoas jurídicas.

1.2 Pessoas jurídicas obrigadas

Estão obrigadas à tributação com base no lucro real as pessoas 
jurídicas enquadradas em qualquer das seguintes situações, Art. 14 Lei 
nº 9.718/98 (BRASIL,1998c) e SRF nº 25/99 (BRASIL, 1999c):

1. cuja receita total, no ano-calendário anterior, tenha sido 
superior a R$ 48.000.000,00, ou R$ 4.000.000,00 multiplicado 
pelo número de meses do período, quando inferior a doze meses;

2. cujas atividades sejam de bancos comerciais, bancos de 
investimentos, bancos de desenvolvimento, caixas econômicas, 
sociedades de crédito, financiamento e investimento, sociedades 
de crédito imobiliário, sociedades corretoras de títulos, valores 
mobiliários e câmbio, distribuidoras de títulos e valores mobiliá-
rios, empresas de arrendamento mercantil, cooperativas de crédito, 
empresas de seguros privados e de capitalização e entidades de 
previdência privada aberta;

3. que tiverem lucros, rendimentos ou ganhos de capital oriundos 
do exterior;

4. que, autorizadas pela legislação tributária, usufruam de 
benefícios fiscais relativos à isenção ou redução do Imposto de 
Renda;

5. que, no decorrer do ano-calendário, tenham efetuado 
pagamento mensal do imposto com base em estimativa;

6. que explorem as atividades de prestação cumulativa e 
contínua de serviços de assessoria creditícia, mercadológica, gestão 
de crédito, seleção e riscos, administração de contas a pagar e 
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a receber, compras de direitos creditórios resultante de vendas 
mercantis a prazo ou de prestação de serviços (factoring);

7. que exerçam atividades de compra e venda, loteamento, 
incorporação e construção de imóveis, enquanto não concluídas as 
operações imobiliárias para as quais haja registro de custo orçado;

8. Sociedade de Propósito Específico (SPE) constituída, 
exclusivamente, por ME ou EPP optantes pelo Simples Nacional, na 
forma do que dispõe o artigo 56 da Lei Complementar nº 123/2006, 
com redação da Lei Complementar nº 128/2008 (BRASIL, 1998a);

9. as empresas que exploram atividades de compra e venda, 
loteamento, incorporação e construção de imóveis, estão obrigadas 
ao lucro real, ainda que tenham ingressado no REFIS, enquanto não 
concluídas as operações imobiliárias para as quais haja registro do 
custo orçado.

Para efeito de apuração do limite total ou proporcional 
mencionado na letra “a” da listagem de empresas obrigadas, deve-
se tomar por base o somatório das receitas totais mensais auferidas 
no ano-calendário anterior.

Caso no ano-calendário anterior tenha havido opção pelo lucro 
presumido, a receita bruta auferida naquele ano será considerada 
segundo o regime de Competência ou de Caixa, observado o 
critério adotado pela pessoa jurídica.

Para fins de determinação do limite, devem ser consideradas Lei 
nº 9.249/1995  (BRASIL, 1995d); Lei nº 9.250/1995 (BRASIL, 1995c) e 
RIR/1.999 (BRASIL,1999):

a) as receitas da prestação de serviços, da venda de produtos 
de fabricação própria, da revenda de mercadorias, do transporte 
de cargas, da industrialização de produtos em que a matéria-prima, 
o produto intermediário e o material de embalagem tenham sido 
fornecidos pelo encomendante, da atividade rural, e de outras 
atividades compreendidas nos objetivos sociais da pessoa jurídica;

b) a parcela de receitas auferidas nas exportações sujeitas 
às normas de preços de transferência, que exceder ao valor já 
apropriado na escrituração da empresa, nos termos da legislação 
vigente;

c) as receitas de quaisquer outras fontes não relacionadas 
diretamente com os objetivos sociais da pessoa jurídica, bem como 
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os ganhos de capital;

d) os ganhos líquidos obtidos em operações realizadas nos 
mercados de renda variável;

e) os rendimentos nominais auferidos em aplicações financeiras 
de renda fixa.

1.2.1 Quem pode optar

Qualquer pessoa jurídica, ainda que não enquadrada nas 
situações de obrigatoriedade do lucro real, poderá optar por aquela 
forma de tributação.

1.3 Período de apuração

O período de apuração da pessoa jurídica obrigada ou optante 
pela tributação com base no lucro real poderá ser trimestral ou 
anual.

1.3.1 Lucro real trimestral

Consiste no cálculo do IRPJ e da CSLL sobre bases determinadas 
a partir de resultado apurado em balanço levantado a cada trimestre 
do ano-calendário, para recolhimento no trimestre seguinte, na 
forma da legislação vigente.

No regime de apuração trimestral os recolhimentos do IRPJ e da 
CSLL são considerados definitivos.

A empresa que adotar a apuração trimestral do lucro real obriga-
se a levantar balanço ou balancete em 31 de março, 30 de junho, 30 
de setembro e 31 de dezembro.

DEMONSTRAÇÃO DO LUCRO REAL TRIMESTRAL 
RESULTADO CONTÁBIL TRIMESTRAL ANTES DO IRPJ 
(+) Adições (Ajustes na parte “A” do LALUR) 
(-) Exclusões (Ajustes na parte “A” do LALUR) 
(=) LUCRO REAL TRIMESTRAL = Subtotal  
(-) COMPENSAÇÃO DE PREJUÍZOS FISCAIS (limitada a 
30% do Lucro Real do Trimestre) 
(=) LUCRO REAL TRIBUTÁVEL DO TRIMESTRE 
(x) Alíquota de 15% sobre o total do Lucro Real do 
Trimestre



U2 - Lucro real 41

(x) Alíquota de 10% sobre o Lucro Real que exceder a 
R$ 60.000,00 no trimestre 
(=) IRPJ DEVIDO NO TRIMESTRE 
(-) INCENTIVOS (PAT, PDTI/PDTA, Projetos Culturais, 
Audiovisual, Fundo Criança e Adolescente). 
(=) VALOR DO IRPJ A SER CONTABILIZADO 
(-) DEDUÇÕES/COMPENSAÇÕES; 
(-) IRFONTE NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS; 
(-) IRFONTE APLICAÇÕES FINANCEIRAS; 
(-) IRFONTE JUROS REMUNER. CAPITAL PRÓPRIO; 
(-) IRPJ RETIDO DE ÓRGÃOS PÚBLICOS; 
(-) IR PAGO SOBRE GANHOS DE RENDA VARIÁVEL; 
(-) SALDO NEGATIVO DE PERÍODOS ANTERIORES; 
(-) VALORES PAGOS A MAIOR INDEVIDAMENTE; 
(-) DEMAIS COMPENSAÇÕES SOLICITADAS Á SRF; 
= IRPJ A PAGAR (se positivo) ou
= IRPJ A COMPENSAR (se negativo) (CONSELHO 
REGIONAL DE CONTABILIDADE DO PARANÁ, 2013, p. 
13-14, grifos do autor).

Fonte: Conselho Regional de Contabilidade do Paraná (2013, p. 14).

Quadro 2.1 | Exemplo de cálculo

L u c r o  r e a l  21

Quadro 2.1 Exemplo de cálculo

RESULTADO CONTÁBIL ANTES DO IRPJ 125.000,00

(+) Adições 46.000,00

(-) Exclusões (15.000,00)

 = lUCRO REAl - Subtotal 156.000,00

(-) Compensação Prejuízo Fiscal (30%) (46.800,00)

 = lUCRO REAl FINAl TRIMESTRAl 109.200,00

 IRPJ = 109.200,00 x 15% = 16.380,00

 Adicional = 109.200,00 (-) 60.000,00 = 49.200,00

 Adicional = 49.200,00 x 10% = 4.920,00

TOTAl DO IRPJ = 16.380,00 (+) 4.920,00 = 21.300,00

Fonte: Conselho Regional de Contabilidade do Paraná (2013, p. 14).

1.3.1.1 Adições e exclusões na base de cálculo do IRPJ
Adições da base de cálculo Decreto 3000/99 — RIR/99 (BRASIl, 1999):

 A parcela do lucro decorrente de contratos com Órgãos Públicos que haja sido 
excluído do lucro líquido em período-base anterior, proporcional ao valor da 
receita recebida no período-base;

 Amortização de ágio na aquisição de investimentos relevantes sujeitos à 
equivalência patrimonial, cujo valor deverá ser adicionado ao lucro líquido, 
para determinação do lucro real, e controlado na parte “8” do lAlUR até a 
alienação ou baixa desta participação, quando então, poderá ser computado 
para apuração do lucro Real;

 As Gratificações e as Participações no lucro atribuídas a administradores e 
dirigentes;

 As multas por infrações fiscais salvo as de natureza compensatória (multas de 
mora) e as impostas por infrações, de que não resultem falta ou insuficiência 
de pagamento de tributos ou contribuições;

 As perdas incorridas em operações iniciadas e encerradas no dia (DAY TRADE);

 Brindes;

 Comissões cuja liberação fique condicionada ao recebimento das vendas que 
lhe deram causa;

 leasing, aluguel, depreciação, amortização, manutenção e outros gastos com 
bens móveis e imóveis, com exceção daqueles ligados à atividade da empresa;

Planejamento Tributario.indb   21 11/01/14   14:54

1.3.1.1 Adições e exclusões na base de cálculo do IRPJ

Adições da base de cálculo Decreto 3000/99 — RIR/99 (BRASIL, 
1999):

• A parcela do lucro decorrente de contratos com Órgãos 
Públicos que haja sido excluído do lucro líquido em período-base 
anterior, proporcional ao valor da receita recebida no período-base;

• Amortização de ágio na aquisição de investimentos relevantes 
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sujeitos à equivalência patrimonial, cujo valor deverá ser adicionado 
ao lucro líquido, para determinação do lucro real, e controlado na 
parte “8” do LALUR até a alienação ou baixa desta participação, 
quando então, poderá ser computado para apuração do Lucro Real;

• As Gratificações e as Participações no Lucro atribuídas a 
administradores e dirigentes;

• As multas por infrações fiscais salvo as de natureza 
compensatória (multas de mora) e as impostas por infrações, de 
que não resultem falta ou insuficiência de pagamento de tributos 
ou contribuições;

•  As perdas incorridas em operações iniciadas e encerradas no 
dia (DAY TRADE);

•  Brindes;

•  Comissões cuja liberação fique condicionada ao recebimento 
das vendas que lhe deram causa;

• Leasing, aluguel, depreciação, amortização, manutenção e 
outros gastos com bens móveis e imóveis, com exceção daqueles 
ligados à atividade da empresa;

• Lucro da exploração negativo;

•  Lucro inflacionário;

•  O prejuízo na alienação ou baixa de investimentos adquiridos 
mediante incentivo fiscal de dedução do imposto de renda;

•  O valor total da Variação Cambial Ativa, excluída em período 
anterior e que tenha sido liquidada a operação correspondente no 
período de apuração, quando a opção for pelo regime de caixa;

•  O valor total da Variação Cambial Passiva, contabilizada pelo 
regime de competência, ainda não paga, quando o regime de 
tributação escolhido tenha sido o de caixa;

• Os encargos de depreciação apropriados contabilmente, 
correspondentes a bens que tenham sido objeto de depreciação 
acelerada a título de incentivo fiscal;

• Os juros sobre o capital próprio que excederem os limites 
dedutíveis;

• Os pagamentos efetuados à sociedade civil de profissão 
legalmente regulamentada por pessoas físicas que sejam diretores, 
gerentes ou controladores da pessoa jurídica que pagar ou creditar 



U2 - Lucro real 43

os rendimentos, bem como pelo cônjuge ou parente de primeiro 
grau das referidas pessoas;

• Os tributos e contribuições que estejam sendo discutidos em 
qualquer instância; 

• Qualquer provisão que não seja expressamente admitida pela 
legislação do Imposto de Renda; 

• Realização da Reserva de Reavaliação de bens do ativo 
permanente, que será computada na determinação do lucro real;

• Remuneração de diretores de Sociedades Anônimas residentes 
fora do país; 

• Resultado negativo de equivalência patrimonial;

• Todas as perdas mensais em operações de renda variável, 
que excederem os ganhos mensais nas mesmas operações que 
somente serão dedutíveis na determinação do lucro real até o limite 
dos ganhos auferidos em operações no próprio ano-calendário ou 
em ano subsequente;

Exclusões da base de cálculo — Decreto 3000/99 — RIR/99 
(BRASIL, 1999):

• A parcela correspondente à depreciação acelerada incentivada;

• A parcela do lucro correspondente à receita apropriada, mas 
ainda não recebido e decorrente de contratos celebrados com 
pessoa jurídica de direito público ou empresa sob seu controle, 
empresa pública, sociedade de economia mista ou sua subsidiária, 
nos casos de empreitada ou fornecimento, a preço determinado, de 
bens e serviços a serem produzidos;

•A parcela do saldo devedor de correção monetária do IPC/90; 
ainda não baixada;

• As perdas em operações de Renda Variável que tenham sido 
adicionados ao lucro do período anterior, até o montante do ganho 
líquido no período-base;

• Ganho na venda, de longo prazo, de bens do ativo permanente;

• Lucro da exploração positivo;

• Lucros e dividendos derivados de investimentos avaliados pelo 
custo de aquisição;

• O resultado positivo de equivalência patrimonial;
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• O valor de provisões não dedutíveis que hajam sido adicionadas 
ao lucro líquido de período-base anterior, baixadas no período-base 
e reversões de provisões que transitem pelo resultado;

• O valor dos investimentos em incentivos às atividades audiovisuais;

• O valor total da Variação Cambial Ativa, contabilizada pelo regime 
de competência, ainda não recebida, quando o regime tributário 
escolhido for caixa;  

• O valor total da Variação Cambial Passiva, adicionada em período 
anterior e que tenha sido liquidada a operação correspondente no 
período de apuração, quando o regime tributário escolhido for o de 
caixa;

• Os rendimentos e ganhos de capital na transferência de imóveis 
desapropriados para fins de reforma agrária;

• Os resultados positivos das Sociedades Cooperativas, relativos 
aos atos cooperados;  

• Os tributos e contribuições, pagos no período-base, que tenham 
sido adicionados ao lucro líquido nos períodos-base de 1993 a 1994.

1.3.2 Lucro real através da apuração anual 

A empresa que optar pelo pagamento do Lucro Real na opção 
anual deverão pagar mensalmente o IRPJ e CSLL, esses valores 
consideram-se como antecipação dos valores apurados no balanço 
anual. Caso a empresa tenha pago valor inferior ao valor apurado 
no final do período, esta deverá complementar o pagamento, ou se 
pagou a mais será compensada pelo pagamento a maior. A opção 
pode ser realizada no dia 31 de dezembro do ano calendário ou na 
data da extinção da empresa.

1.3.2.1 Enquadramento no balanço anual

Poderão enquadrar-se na apuração anual do lucro real 
as pessoas jurídicas que procederem, durante o ano-
calendário, da seguinte forma: 
a) pagarem o IRPJ e a CSLL, em cada mês, com base na 
receita bruta e acréscimos;
b) suspenderem ou reduzirem o pagamento mensal do 
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imposto e/ou da contribuição com base embalanço/
balancete intermediário, por terem apurado prejuízo fiscal/
base de cálculo negativa da CSLL ou lucro real/base de 
cálculo positiva da CSLL menor do que a base de cálculo 
determinada com base na receita bruta e acréscimos, na 
forma da legislação vigente. (GABRIEL, 2005, p. 50)

1.3.2.2 Vantagens do regime estimativa

Via de regra, o regime de estimativa é a melhor forma de 
pagamento do imposto, principalmente se a empresa puder 
levantar periodicamente balanços ou balancetes intermediários para 
suspender ou reduzir o pagamento mensal do imposto calculado 
com base na receita bruta e acréscimos. Nesse caso, a empresa 
pagará, durante o ano-calendário, somente os valores efetivamente 
devidos. No entanto, ainda que o contribuinte pague o imposto 
durante todo o ano com base na receita bruta e acréscimos, o 
regime de estimativa pode ser mais vantajoso do que o lucro real 
trimestral, conforme subitens a seguir:

1.4 Compensação de prejuízos fiscais e/ou da base de cálculo 
negativa da CSLL

Se a empresa adotar o lucro real trimestral, os recolhimentos do 
Imposto de Renda e da Contribuição Social sobre o Lucro serão 
definitivos. Como a compensação de prejuízos fiscais está limitada 
a 30% do lucro real de períodos de apuração subsequentes, o 
contribuinte que adotar a apuração trimestral poderá ficar sujeito 
ao recolhimento do imposto em determinados trimestres, mesmo 
havendo prejuízos fiscais a compensar de trimestres anteriores. O 
mesmo se aplica à base de cálculo negativa da Contribuição Social 
sobre o Lucro Líquido. Na apuração por estimativa, caso ocorra 
algum resultado negativo, este será absorvido pelos resultados 
positivos de outros períodos dentro do ano-calendário, sendo 
apurados por meio dos balanços intermediários, de suspensão, 
redução do pagamento ou até mesmo no balanço anual.
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1.5 Adicional do imposto de renda

Outra vantagem do regime de estimativa é a que diz respeito 
ao pagamento do adicional do IRPJ. As empresas que 
adotarem a apuração trimestral ficarão sujeitas ao adicional 
de 10% sobre a parcela do lucro real que ultrapassar o limite de 
R$ 60.000,00. O valor recolhido será considerado definitivo. 
Se o contribuinte optar pelo regime de estimativa, pode 
ocorrer que nos balanços de suspensão/redução e/ou no 
balanço anual não haja incidência do adicional, por ser 
apurado prejuízo fiscal ou lucro real igual ou inferior ao 
limite de R$ 20.000,00, multiplicado pelo número de meses 
do respectivo período de apuração. (ROCHA, 2012, p. 6)

1.6 Escolha da forma de apuração

A adoção do lucro real trimestral ou a opção pelo regime de 
estimativa será irretratável para todo o ano-calendário. A opção pelo 
regime de estimativa será manifestada:

a) com o pagamento do imposto correspondente ao mês de 
janeiro ou de início da atividade, calculado com base na receita 
bruta e acréscimos ou no lucro real apurado em balanço/balancete 
de redução;

b) com a transcrição, no Diário e no Livro de Apuração do 
Lucro Real (LALUR), do balanço/balancete e da Demonstração do 
Prejuízo Fiscal, respectivamente, relativos ao mês de janeiro do ano-
calendário.

1.7 Prazos de recolhimento

As pessoas jurídicas tributadas pelo lucro real estão obrigadas a 
recolher o Imposto de Renda e a Contribuição Social sobre o Lucro 
Líquido da seguinte forma: 

1.7.1 Lucro Real Trimestral

Se a empresa adotar a apuração trimestral deve recolher o 
IRPJ e a CSLL em quota única, até o último dia útil do mês 
subsequente ao do encerramento do trimestre de apuração, 
sendo-lhe permitido optar pelo parcelamento em até três 
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quotas mensais, iguais e sucessivas, vencíveis no último dia 
útil dos três meses subsequentes ao de encerramento do 
período de apuração a que corresponder. (GABRIEL, 2005, p. 
47-8)

Em caso de parcelamento, as quotas do IRPJ e da CSLL ficarão 
sujeitas a juros calculados à taxa referencial do Sistema Especial de 
Liquidação e de Custódia (SELIC) para títulos federais, acumulada 
mensalmente, calculados a partir do primeiro dia do segundo mês 
subsequente ao do encerramento do período de apuração até o 
último dia do mês anterior ao do pagamento e de um por cento no 
mês do pagamento.

1.7.2 Lucro Real Anual

As pessoas jurídicas que fizerem opção pelo lucro real anual 
deve recolher o IRPJ e a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido 
devidos em cada mês até o último dia útil do mês subsequente ao 
de encerramento do período de apuração. 

1.7.2.1 Ajuste Anual

O IRPJ e a CSLL recolhidos durante o ano-calendário sob a 
forma de estimativa são compensáveis, sem o acréscimo de juros 
ou atualização monetária, com o imposto e a contribuição apurados 
no balanço anual de 31 de dezembro do respectivo ano.

A diferença negativa apurada no balanço anual poderá ser 
compensada com o IRPJ devido e/ou CSLL devida a partir do mês 
de janeiro do ano-calendário subsequente ao do encerramento 
do período de apuração, assegurada a alternativa de requerer a 
restituição.

Os valores a compensar ou a serem restituídos serão acrescidos 
de juros na forma da legislação vigente. Se, porventura, a diferença 
for positiva, o saldo do imposto e/ou da contribuição deverá ser 
pago, em quota única, até o último dia útil do mês de março do ano 
subsequente, acrescido de juros calculados à taxa SELIC, a partir de 
fevereiro até o último dia do mês anterior ao do pagamento e de 1% 
no mês do pagamento. Esse prazo não se aplica aos valores do IRPJ 
e da CSLL relativos ao mês dezembro, que deverão ser recolhidos 
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até o último dia útil do mês de janeiro do ano subsequente.

Após aprendermos sobre algumas questões pertinentes a 
apuração do Lucro Real, vamos nos lançar a conhecer o Lucro Real 
no Regime de Estimativa.

Links

Veja o Decreto/3000, também conhecido como Regulamento do 
Imposto de Renda das Pessoas Jurídicas.

Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/d3000.
htm> Acesso em:
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Seção 2

Lucro real no regime de estimativa
2.1 Pagamento mensal com base na receita bruta e acréscimos

As pessoas jurídicas tributadas pelo lucro real que não puderem 
ou não quiserem apurar as bases de cálculo do Imposto de Renda 
(IRPJ) e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) a cada 
trimestre poderão enquadrar-se no lucro real anual, devendo, para 
isso, efetuar os respectivos recolhimentos mensalmente, sob o 
regime de estimativa, nas formas previstas na legislação vigente.

As pessoas jurídicas enquadradas no regime de estimativa, que 
optarem pelo recolhimento do imposto com base na receita bruta 
e acréscimos, determinarão os valores de IRPJ e CSLL a recolher.

Compreende-se como lucro estimado, em cada mês, o montante 
determinado pela soma das seguintes parcelas:

a) o valor resultante da aplicação dos percentuais fixados pela 
legislação vigente sobre a receita bruta da atividade;

b) os ganhos de capital, demais receitas e os resultados 
positivos correspondentes a receitas não abrangidas pela letra “a”.

Para determinar a primeira parcela da base de cálculo do 
Imposto de Renda, a pessoa jurídica deve aplicar, sobre a receita 
bruta mensal da atividade, o percentual fixado no artigo 15 da Lei nº 
9.249/95 (BRASIL, 1995d).

Tabela 2.1 | Percentuais incidentes sobre a Receita Bruta
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Seção 2 Lucro real no regime de estimativa

2.1 Pagamento mensal com base na receita bruta e 
acréscimos

As pessoas jurídicas tributadas pelo lucro real que não puderem ou não quiserem 
apurar as bases de cálculo do Imposto de Renda (IRPJ) e da Contribuição Social sobre 
o lucro líquido (CSll) a cada trimestre poderão enquadrar-se no lucro real anual, 
devendo, para isso, efetuar os respectivos recolhimentos mensalmente, sob o regime 
de estimativa, nas formas previstas na legislação vigente.

As pessoas jurídicas enquadradas no regime de estimativa, que optarem pelo 
recolhimento do imposto com base na receita bruta e acréscimos, determinarão os 
valores de IRPJ e CSll a recolher.

Compreende-se como lucro estimado, em cada mês, o montante determinado 
pela soma das seguintes parcelas:

a) o valor resultante da aplicação dos percentuais fixados pela legislação vigente 
sobre a receita bruta da atividade;

b) os ganhos de capital, demais receitas e os resultados positivos correspondentes 
a receitas não abrangidas pela letra “a”.

Para determinar a primeira parcela da base de cálculo do Imposto de Renda, a 
pessoa jurídica deve aplicar, sobre a receita bruta mensal da atividade, o percentual 
fixado no artigo 15 da lei nº 9.249/95 (BRASIl, 1995d).

Tabela 2.1 Percentuais incidentes sobre a Receita Bruta

ATIVIDADE %

Revenda para consumo de combustível derivado de petróleo, álcool etílico carburante e 
gás natural

1,6

Prestação de serviços, pelas sociedades civis, relativos ao exercício de profissões legal-
mente regulamentadas

32

Prestação de serviços em geral

32 

Intermediação de negócios (inclusive representação comercial por conta de terceiros e 
corretagem de seguros, imóveis e outros)

Administração, locação ou cessão de bens móveis e imóveis (exceto a receita de alu-
guéis, quando a pessoa jurídica não exercer a atividade de locação de imóveis)

Administração de consórcios de bens duráveis

Cessão de direitos de qualquer natureza

Construção por administração ou por empreitada unicamente de mão de obra

Factoring

Serviços de transporte, exceto o de cargas
16

Instituições financeiras e empresas equiparadas

continua
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28 P L A N E J A M E N T O  T R I B U T Á R I O

Revenda de mercadorias

8

Venda de produtos de fabricação própria

Industrialização por encomenda (material fornecido pelo encomendante)

Atividade rural

Representação comercial por conta própria

loteamento de terrenos, incorporação imobiliária e venda de imóveis construídos ou 
adquiridos para revenda

Execução de obras da construção civil, com emprego de material

Prestação de serviços hospitalares

Transporte de cargas

Outras atividades não caracterizadas como prestação de serviços

Fonte: Do autor (2013).

2.1.1 Prestação de serviços em geral — redução do percentual
Algumas pessoas jurídicas podem utilizar, para determinação do lucro estimado, 

o percentual de 16%, desde que as respectivas receitas não ultrapassem, em cada 
ano, o limite de R$ 120.000,00.

2.1.1.1 Inaplicabilidade da redução
A redução anteriormente citada não é aplicável a empresas prestadoras de serviços 

que decorrem de profissões regulamentadas, como centros de educação (escolas), 
ainda que estas tenham faturamento anual de até R$120.000,00.

2.1.1.2 Possibilidade da redução
De acordo com entendimentos manifestados por diversas Regiões Fiscais, a redu-

ção do percentual para 16% pode ser aplicada nas seguintes situações.

Serviços auxiliares de diagnóstico e terapia:

A partir de 1º de janeiro de 2009 deverá ser aplicado o percentual de 8% sobre as receitas 
provenientes de serviços de auxílio diagnóstico e terapia, patologia clínica, imagenologia, ana-
tomia patológica e citopatologia, medicina nuclear e análises e patologias clínicas, desde que a 
prestadora destes serviços seja organizada sob a forma de sociedade empresária e que atenda 
às normas da ANVISA — Agência Nacional de Vigilância Sanitária, conforme o artigo 15, § 1º, 
III letra “a” da Lei nº 9.249/95, com redação da Lei nº 11.727/2008.

Para saber mais

continuação
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Fonte: elaborado pelo autor (2013).

2.1.1 Prestação de serviços em geral — redução do percentual

Algumas pessoas jurídicas podem utilizar, para determinação 
do lucro estimado, o percentual de 16%, desde que as respectivas 
receitas não ultrapassem, em cada ano, o limite de R$ 120.000,00.

2.1.1.1 Inaplicabilidade da redução

A redução anteriormente citada não é aplicável a empresas 
prestadoras de serviços que decorrem de profissões regulamentadas, 
como centros de educação (escolas), ainda que estas tenham 
faturamento anual de até R$120.000,00.

2.1.1.2 Possibilidade da redução

De acordo com entendimentos manifestados por diversas 
Regiões Fiscais, a redução do percentual para 16% pode ser aplicada 
nas seguintes situações.

Para saber mais

Serviços auxiliares de diagnóstico e terapia:

A partir de 1º de janeiro de 2009 deverá ser aplicado o percentual de 
8% sobre as receitas provenientes de serviços de auxílio diagnóstico 
e terapia, patologia clínica, imagenologia, anatomia patológica e 
citopatologia, medicina nuclear e análises e patologias clínicas, desde 
que a prestadora destes serviços seja organizada sob a forma de 
sociedade empresária e que atenda às normas da ANVISA — Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária, conforme o artigo 15, § 1º, III letra “a” da 
Lei nº 9.249/95, com redação da Lei nº 11.727/2008.
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2.1.1.3 Excesso de receita bruta durante o ano

Se a receita bruta acumulada até determinado mês do ano-
calendário exceder o limite anual de R$ 120.000,00, a pessoa jurídica 
deverá determinar novas bases de cálculo do Imposto de Renda com 
a aplicação do percentual de 32%. A diferença de imposto apurada em 
relação a cada mês transcorrido deverá ser paga em quota única, por 
meio de DARF separado, preenchido com o código 2362 (empresas 
obrigadas ao lucro real) ou 5993 (empresas optantes pelo lucro real), 
até o último dia útil do mês subsequente àquele em que ocorrer o 
excesso. Sobre a diferença recolhida no prazo previsto não incidirão 
acréscimos legais.

2.1.2 Conceito de receita bruta

A receita bruta das vendas e dos serviços sobre a qual incidirá o 
percentual de determinação do lucro estimado compreende o 
produto da venda de bens nas operações de conta própria, o preços 
dos serviços prestados e o resultado auferido nas operações de conta 
alheia, assim entendidos os negócios realizados pela empresa em 
nome de terceiros (BRASIL, 1999).

2.1.2.1 Valores Integrantes da Receita Bruta Mensal

Observe os valores que integram a Receita Bruta Mensal:

a) venda de produtos de fabricação própria;

b) venda de mercadorias adquiridas para revenda;

c) industrialização de produtos onde os insumos tenham sido 
fornecidos pelo cliente;

d) atividade rural;

e) serviços hospitalares;

f) transporte de cargas;

g) atividades de loteamento de terrenos, incorporação 
imobiliária e venda de imóveis construídos ou adquiridos para 
revenda;

h) receita financeira da pessoa jurídica que explore atividades 
mencionadas na letra “g” anterior, quando decorrente da 
comercialização de imóveis e for apurada por meio de índices ou 
coeficientes previstos em contrato.
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2.1.2.2 Valores não incluídos na Receita Bruta

Não são incluídos na receita bruta: 

I — Impostos não cumulativos 

Não devem ser incluídos na receita bruta os impostos não 
cumulativos cobrados do comprador ou contratante, e do qual o 
vendedor dos bens ou prestador de serviços seja mero depositário, 
como é o caso do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI).

Já o ICMS incidente sobre as vendas NÃO deve ser excluído da 
receita bruta operacional, de vez que esse imposto integra o preço 
de venda.

O ICMS devido à condição de contribuinte substituto não integra 
a receita bruta operacional da pessoa jurídica.

II — Vendas Canceladas e Descontos Incondicionais 

O contribuinte que optar pelo regime de estimativa deve 
considerar a receita bruta excluída das vendas canceladas, das 
devoluções de mercadorias e dos descontos incondicionais.

Desconto incondicional é a parcela redutora do preço de venda, 
constante da nota fiscal de venda dos bens ou da fatura de serviços, 
que não depende, para ser concedido, da ocorrência de evento 
posterior à emissão dos referidos documentos.

Também não são incluídas as saídas que não decorram de 
venda, a exemplo de transferências de mercadorias para outro 
estabelecimento da mesma empresa.

2.1.3 Acréscimo à base de cálculo do IRPJ

Devem compor o lucro estimado, no mês em que forem 
auferidos, dentre outros, Decreto 3000/99 — RIR/99 (BRASIL, 1999):

a) os ganhos de capital auferidos nas alienações de bens e 
direitos do Ativo Permanente (conforme Lei nº 6.404/76, antes das 
alterações da Lei nº 11.941/2009);

b) os ganhos auferidos nas alienações de participações 
societárias permanentes em sociedades coligadas e controladas, 
e de participações societárias que permanecerem no Ativo da 
pessoa jurídica até o término do ano-calendário seguinte ao de suas 
aquisições;

c) os ganhos de capital auferidos nas alienações de ouro não 
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considerado ativo financeiro;

d) a receita de locação de imóvel, quando a pessoa jurídica não 
exercer a atividade de locação de imóveis, deduzida dos encargos 
necessários à sua percepção;

e) os juros equivalentes à taxa referencial SELIC, acumulada 
mensalmente, e de 1% no mês da compensação ou restituição, 
relativos a impostos e contribuições pagos a maior ou indevidamente;

f) os juros ativos, não decorrentes de aplicações financeiras;

g) as variações monetárias ativas;

h) as multas ou qualquer outra vantagem paga ou creditada 
por pessoa jurídica, ainda que a título de indenização, em virtude de 
rescisão de contrato;

i) a diferença entre o valor em dinheiro ou o valor dos bens 
e direitos recebidos de instituição isenta, a título de devolução de 
patrimônio, e o valor em dinheiro ou o valor dos bens e direitos que 
tenham sido entregues para a formação do referido patrimônio;

j) os ganhos de capital auferidos na devolução de capital em 
bens e direitos.

2.1.4 Valores não acrescidos à base de cálculo

De acordo com a legislação vigente, não integram a base de 
cálculo do imposto mensal:

a) a contrapartida do ajuste por aumento do valor de 
investimentos avaliados pelo método da equivalência patrimonial;

b) a reversão de saldos de provisões anteriormente constituídas;

c) as recuperações de créditos que não representem ingressos 
de novas receitas;

d) os juros sobre o capital próprio auferidos;

e) os lucros e dividendos decorrentes de participações 
societárias avaliadas pelo custo de aquisição;

g) os rendimentos e ganhos líquidos produzidos por aplicação 
financeira de renda fixa e de renda variável;

h) os valores recebidos dos Estados, Distrito Federal e 
Municípios, relativos ao ICMS e ao ISS, no âmbito de programas de 
concessão de crédito, de que trata o artigo 3º da Medida Provisória 
451/2008.



U2 - Lucro real54

2.1.5 Cálculo do imposto

As pessoas jurídicas em geral determinarão o Imposto de Renda 
a pagar aplicando, sobre a base de cálculo determinada da forma 
examinada no item 2, as seguintes alíquotas:

Alíquota básica: 15% — aplicável sobre o total da base de cálculo 
apurado em cada mês;

Alíquota do adicional: 10% — aplicável sobre a parcela da base 
de cálculo que ultrapassar, em cada mês, o limite de R$ 20.000,00.

2.1.6 Deduções de incentivos fiscais

Desde que observados os limites e prazos fixados na legislação 
vigente, a pessoa jurídica poderá deduzir, do IRPJ mensal calculado 
à alíquota de 15%, os incentivos fiscais referentes a:

• Aquisição de quotas do FUNCINES;

• Atividades culturais ou artísticas;

• Atividades de caráter desportivo e paradesportivo;

• Fundos dos Direitos da Criança e do Adolescente; Produção de 
obras e projetos audiovisuais;

• Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT);

• Fundos Nacional, Estaduais e Municipais do Idoso;

• Prorrogação da Licença Maternidade.

2.1.7 Compensação do imposto pago ou retido

A empresa pode deduzir, do imposto apurado em cada mês, 
o Imposto de Renda pago ou retido na fonte sobre receitas que 
integraram a base de cálculo correspondente. Portanto, pode ser 
compensado o imposto que incidiu, dentre outros rendimentos, 
sobre:

a) comissões sobre as vendas de passagens, excursões ou 
viagens;

b) comissões, corretagens ou qualquer outra remuneração 
pela representação comercial ou pela mediação na realização de 
negócios civis ou mercantis;

c) receitas da prestação de serviços de administração de 
distribuição de refeições pelo sistema de refeição-convênio, e de 
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administração de cartões de crédito;

d) receitas da prestação de serviços de assessoria creditícia, 
mercadológica, gestão de crédito, seleção e riscos, administração 
de contas a pagar e a receber;

e) receitas da prestação de serviços de limpeza e conservação 
de imóveis, de segurança, de vigilância e de locação de mão de 
obra;

f) receitas de prestação de serviços caracterizadamente de 
natureza profissional, segundo a norma específica;

g) receitas de serviços de propaganda e publicidade, prestados 
por agências de propaganda.

Se o valor do imposto pago ou retido for superior ao IRPJ mensal 
o excesso poderá ser compensado com o imposto mensal devido 
nos meses subsequentes.

2.1.8 Imposto pago a maior ou indevidamente

Até 3/12/2008 foi permitido deduzir, do imposto estimado 
apurado no mês, o Imposto de Renda pago indevidamente ou a 
maior em períodos anteriores.

A partir de 4/12/2008, com a edição da Medida Provisória 
449/2008, artigo 29, os débitos relativos ao pagamento mensal 
por estimativa do Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica não 
poderão ser objeto de compensação ou dedução de valores pagos 
indevidamente ou a maior em períodos anteriores.

2.1.9 Contribuição social sobre o lucro líquido

Os contribuintes que pagarem o Imposto de Renda mensal com 
base na receita bruta e acréscimos deverão recolher a Contribuição 
Social sobre o Lucro Líquido, a cada mês, também sob a forma 
de estimativa. Mantidas a base de cálculo e a alíquota previstas na 
legislação específica, aplicam-se à CSLL os mesmos períodos de 
apuração e formas de pagamento estabelecidos para o Imposto de 
Renda das pessoas jurídicas.

2.1.9.1 Base de cálculo

A base de cálculo estimada da Contribuição Social sobre o Lucro 
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Líquido deve corresponder à soma dos seguintes valores:

a) o valor resultante da aplicação, sobre a receita bruta da 
atividade, dos percen-tuais fixados pelo artigo 20 da Lei nº 9.249/95, 
alterado pelo artigo 22 da Lei nº 10.684/2003;

b) os ganhos de capital, demais receitas e os resultados 
positivos correspondentes a receitas não abrangidas pela letra “a”.

2.1.9.2 Acréscimos à base de cálculo

Devem compor a base de cálculo estimada da CSLL, no mês 
em que forem auferidos, dentre outros, Decreto 3000/99 — RIR/99 
(BRASIL, 1999):

a) a diferença entre o valor em dinheiro ou o valor dos bens 
e direitos recebidos de instituição isenta, a título de devolução de 
patrimônio, e o valor em dinheiro ou o valor dos bens e direitos que 
tenha sido entregue para a formação do referido patrimônio;

b) a receita da locação de imóveis, quando não for este o 
objeto social da pessoa jurídica, deduzida dos encargos necessários 
à sua percepção;

c) as multas ou qualquer outra vantagem paga ou creditada 
por pessoa jurídica, ainda que a título de indenização, em virtude de 
rescisão de contrato;

d) as variações monetárias ativas;

e) os ganhos auferidos em operações de cobertura (hedge), 
realizadas em bolsas de valores, de mercadorias e de futuros ou no 
mercado de balcão;

f) os ganhos de capital auferidos na devolução de capital de 
bens e direitos;

g) os ganhos de capital auferidos nas alienações de 
participações societárias permanentes em sociedades coligadas e 
controladas, e de participações societárias que permanecerem no 
ativo da pessoa jurídica até o término do ano-calendário seguinte ao 
de suas aquisições;

h) os ganhos de capital nas alienações de bens e direitos do 
antigo Ativo Permanente, contido no atual Ativo Não Circulante;

i) os ganhos de capital nas alienações de ouro não considerado 
ativo financeiro;
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j) os juros ativos, não decorrentes de aplicações financeiras;

k) os juros e indenizações por lucros cessantes, decorrentes 
de sentenças judiciais;

l) os juros equivalentes à taxa referencial SELIC, acumulada 
mensalmente, e de 1% no mês da compensação ou da restituição, 
relativos a impostos e contri-buições pagos a maior ou 
indevidamente;

m) os rendimentos auferidos nas operações de mútuo 
realizadas entre pessoas jurídicas e entre pessoas jurídicas e pessoas 
físicas;

n) os rendimentos e ganhos líquidos auferidos em aplicações 
financeiras de renda fixa e de renda variável.

2.1.9.3 Alíquota

A alíquota básica da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido é 
de 9%, de acordo com o artigo 37 da Lei nº  10.637/2002 (BRASIL, 
2002c), relativamente aos fatos geradores ocorridos a partir 
de 1º de janeiro de 2003. Contudo, para as pessoas jurídicas de 
seguros privados, de capitalização, bancos de qualquer espécie, 
distribuidoras de valores mobiliários, corretoras de câmbio e 
de valores mobiliários, sociedades de crédito, financiamento e 
investimentos, sociedades de crédito imobiliário, administradoras 
de cartões de crédito, sociedades de arrendamento mercantil, 
cooperativas de crédito e associações de poupança e empréstimo 
a alíquota aplicável aos fatos geradores ocorridos a partir de 1º de 
maio de 2008 é de 15%, conforme a Lei nº 11.727/2008 (BRASIL, 
2008d), resultante da Medida Provisória 413/2008 (BRASIL, 2008c).

2.1.9.4 Bônus de 1% a partir de 2003

As pessoas jurídicas tributadas com base no lucro real 
ou presumido, adimplentes com os tributos e contribuições 
administrados pela Secretaria da Receita Federal  do Brasil (RFB) nos 
últimos cinco anos-calendário, poderão beneficiar-se, a partir do 
ano-calendário de 2003, do bônus de 1% instituído pelo artigo 38 da 
Lei 10.637/2002 (BRASIL, 2002c).

No caso de empresas enquadradas no regime de estimativa, o 
bônus será deduzido da CSLL devida apurada no ajuste anual de 31 
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de dezembro.

2.1.9.5 CSLL paga a maior ou indevidamente

Até 03/12/2008 foi permitido deduzir, da CSLL apurada no 
mês, a Contribuição paga indevidamente ou a maior em períodos 
anteriores.

A partir de 04/12/2008, com a edição da Medida Provisória 
449/2008 (BRASIL, 2008e) artigo 29, os débitos relativos ao 
pagamento mensal por estimativa da CSLL não poderão ser objeto 
de compensação ou dedução de valores pagos indevidamente ou a 
maior em períodos anteriores.

2.1.9.6 Prazo de recolhimento mensal do IRPJ

O Imposto de Renda e a Contribuição Social sobre o Lucro 
Líquido das empresas enquadradas no regime de estimativa devem 
ser recolhidos até o último dia útil do mês subsequente ao de 
ocorrência dos respectivos fatos geradores.

2.1.9.7 Exemplo de cálculo

Empresa com atividade de revenda e manutenção de máquinas 
industriais, que optou pelo regime de estimativa no ano-calendário 
de 2009, recolhe o IRPJ e a CSLL relativos a janeiro com base na 
receita bruta e acréscimos, da forma demonstrada a seguir:

RECEITA BRUTA (FATURAMENTO MENSAL) 
(x) % POR ATIVIDADE SOBRE O FATURAMENTO 
(=) LUCRO ESTIMADO 
(+) DEMAIS RECEITAS: 
Ganhos de capital na venda de bens do ativo permanente; 
Variação Monetária Ativa; 
Variação Cambial Ativa; 
Juros Ativos; 
Multas Contratuais Recebidas; 
Descontos Recebidos; 
Juros de taxa SELIC relativos à compensação de valores; 
(+) REALIZAÇÃO DO LUCRO INFLACIONÁRIO (1/120) 
(=) BASE DE CÁLCULO ESTIMADA DO IMPOSTO DE 
RENDA (x) Alíquota de 15% sobre o total da base de 
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cálculo 
(x) Adicional de 10% sobre a parcela que exceder a R$ 
20.000,00 (=) IRPJ MENSAL ESTIMADO DEVIDO 
(-) INCENTIVOS FISCAIS: PAT, Projetos Culturais, 
Audiovisual, Fundo da Criança 
(=) IRPJ A SER CONTABILIZADO 
(-) DEDUÇÕES / COMPENSAÇÕES: 
IRF SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
IRPJ RETIDO DE ÓRGÃOS PÚBLICOS 
IRPJ RECOLHIDO A MAIOR INDEVIDAMENTE 
SALDO NEGATIVO DE PERÍODOS ANTERIORES 
DEMAIS COMPENSAÇÕES SOLICITADAS Á SRF 
(=) IMPOSTO DE RENDA A PAGAR (CONSELHO REGIONAL 
DE CONTABILIDADE DO PARANÁ, 2013, p. 21, grifos do 
autor).

Objeto Social da Empresa: Revenda de Mercadorias, Prestação 
de Serviços, Administração e Locação de Imóveis Próprios e de 
Terceiros.

Fonte: elaborado pelo autor (2013).

Tabela 2.2 | Dados da empresa para a apuração do IR

L u c r o  r e a l  35

RECEITA BRUTA (FATURAMENTO MENSAL)
(x) % POR ATIVIDADE SOBRE O FATURAMENTO
(=) LUCRO ESTIMADO
(+) DEMAIS RECEITAS:
Ganhos de capital na venda de bens do ativo permanente;
Variação Monetária Ativa;
Variação Cambial Ativa;
Juros Ativos;
Multas Contratuais Recebidas;
Descontos Recebidos;
Juros de taxa SElIC relativos à compensação de valores;
(+) REAlIZAÇÃO DO lUCRO INFlACIONÁRIO (1/120)
(=) BASE DE CÁLCULO ESTIMADA DO IMPOSTO DE RENDA
(x) Alíquota de 15% sobre o total da base de cálculo
(x) Adicional de 10% sobre a parcela que exceder a R$ 20.000,00
(=) IRPJ MENSAL ESTIMADO DEVIDO
(-) INCENTIVOS FISCAIS: PAT, Projetos Culturais, Audiovisual, 
Fundo da Criança
(=) IRPJ A SER CONTABILIZADO
(-) DEDUÇÕES / COMPENSAÇÕES:
IRF SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
IRPJ RETIDO DE ÓRGÃOS PÚBlICOS
IRPJ RECOlHIDO A MAIOR INDEVIDAMENTE
SAlDO NEGATIVO DE PERÍODOS ANTERIORES
DEMAIS COMPENSAÇÕES SOlICITADAS Á SRF
(=) IMPOSTO DE RENDA A PAGAR (CONSElHO REGIONAl DE 
CONTABIlIDADE DO PARANÁ, 2013, p. 21, grifos do autor).

Objeto Social da Empresa: Revenda de Mercadorias, Prestação de Serviços, Ad-
ministração e locação de Imóveis Próprios e de Terceiros.

Tabela 2.2 Dados da empresa para a apuração do IR

1)  Receita com venda de mercadorias 760.000,00

2)  Receita com intermediação negócios 100.000,00

3)  Receita com aluguel de imóvel pertencente ao imobilizado 30.000,00

4)  Ganho na venda de um bem do imobilizado 850,00

5)  Juros ativos e descontos obtidos 2.200,00

6)  Juro sobre capital próprio auferido 4.000,00

7)  Variação monetária ativa 1.300,00

8)  Rendimentos de aplicações renda fixa 22.000,00

9)  A empresa concedeu 6.000 refeições aos empregados no valor total de 
R$ 18.000,00, por meio do Pragrama de Alimentação do Trabalhador 
(PAT), descontado dos empregados R$ 7.000,00

10)  IRF sobre prest. de serviços 1.500,00

11)  IRF sobre aplicações renda fixa 4.400,00

12)  IRF sobre juros capital próprio 600,00

Fonte: Do autor (2013).

Planejamento Tributario.indb   35 11/01/14   14:54

2.1.10  Apuração do imposto de renda

Observe os valores a seguir, relativos a apuração do Imposto de 
Renda (CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO PARANÁ, 
2013, p. 23, grifos do autor):
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• Formação da Base de Cálculo: 
8% (x) 760.000,00 = 60.800,00 
32% (x) 100.000,00 = 32.0000,00 
60.800,00 (+) 32.000,00 = 92.800,00 
• (+) Outras receitas: 30.000,00 (+) 850,00 (+) 2.200,00 
(+) 1.300,00 = 34.350,00 
• Base de Cálculo: 92.800,00 (+) 34.350,00 = 127.150,00
• Cálculo do IRPJ = 15% (x) 127.150,00 = 19.072,50 
• Adicional = 127.650,00 (-) 20.000,00 = 107.650,00 
10% (x) 107.650,00 = 10.765,00 
• TOTAL DO IRPJ = 19.072,50 (+) 10.765,00 = 29.837,50 
• Deduções: 
• PAT — Programa de Alimentação ao Trabalhador; 
Custo = 18.000,00 (-) 7000,00 = R$ 11.000,00 
Custo por refeição: 11.000,00 : 6.000 = R$ 1,83 
Incentivo: 15% de 1,83 = 0,27 por refeição. 0,27 (x) 
6.000,00 = R$ 1.620,00 
IRPJ devido sem adicional = R$ 19.072,50 
Limite de dedução: 4% de 19.072,50 = R$ 762,90 
Valor do incentivo utilizado: R$ 762,90 
• IRPJ A SER CONTABlLIZADO: 
19.072,50 (-) 762,90 (+) 10.765,00 = 29.074,60 
• COMPENSAÇÕES: 
IRF SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1.500,00 
• SALDO DO IRPJ APAGAR = 27.574,60

Questão para reflexão

Nos dias atuais, é extremamente importante a empresa possuir um 
planejamento tributário, pois por meio dele podemos optar, por 
exemplo, pela tributação baseada no Lucro Real. No seu ponto de vista 
qual a vantagem deste regime de tributação?

2.2 Suspensão ou redução do pagamento mensal

Vimos o pagamento mensal do IRPJ e da CSLL com base na 
receita bruta e acréscimos. A seguir, analisaremos a redução 
ou suspensão do pagamento mensal, por meio de balanços ou 
balancetes intermediários, sistemática que permite ao contribuinte 
planejar a sua carga tributária no decorrer do ano-calendário.
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2.2.1 Balanços/balancetes de suspensão ou redução

Caso a empresa faça a apuração do balanço ou balancete visando 
a suspensão ou redução dos pagamentos mensais, estas deverão 
fazer a elaboração observando a legislação atual, transcrevendo 
inclusive estes balanços no livro diário da entidade. Lembrando que 
estes só terão efeito na apuração do IR e CSLL do ano calendário.

A dispensa do pagamento do imposto aplica-se, inclusive, à 
pessoa jurídica que, por meio de balanço ou balancete, comprovar 
a existência de prejuízo fiscal no mês de janeiro do ano-calendário.

Se no mês de janeiro a empresa verificar que o imposto pago 
com base na receita bruta e seus acréscimos é superior ao imposto 
realmente devido, esta poderá efetuar o pagamento baseado em 
balanço ou balancete apurado no referido mês. 

Quando a entidade realizar a apuração dos balanços ou balancetes 
intermediários, visando suspender ou reduzir o pagamento do IR e 
CSLL, deverá fazê-lo como se fosse o demonstrativo anual, fazendo 
a consolidação de todas as receitas e despesas do período.

2.2.1.1 Definição de período em curso

Considera-se período em curso aquele compreendido entre o 
dia 1º de janeiro ou o de início da atividade e o último dia do mês a 
que se referir o balanço ou balancete RIR – Decreto 3000.

Assim, se a empresa resolver levantar balanços/balancetes em 
todos os meses do ano-calendário, com o objetivo de suspender/
reduzir o pagamento mensal com base na receita bruta e acréscimos 
os períodos intermediários serão acumuladas mensalmente:

Pode ocorrer, também, de a empresa recolher o imposto em 
alguns meses com base na receita bruta e resolver, em qualquer 
época do ano-calendário, levantar ba-lanço/balancete intermediário 
para suspender/reduzir o pagamento mensal do IRPJ e/ou da 
CSLL. Por exemplo, uma empresa que recolhe o imposto dos 
meses de janeiro a agosto com base na receita bruta e acréscimos 
resolve levantar balanço/balancete intermediário para suspender/
reduzir o pagamento referente a setembro. Nesse caso, o período 
intermediário a considerar será de 1º de janeiro a 30 de setembro. 
Se a mesma empresa recolher o imposto dos meses de outubro 
e novembro com base na receita bruta e acréscimos e quiser 
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suspender/reduzir o pagamento do imposto relativo a dezembro, 
deverá levantar novo balanço/balancete intermediário, dessa vez 
abrangendo o período de 1º de janeiro a 31 de dezembro.

Nos balanços/balancetes de suspensão ou redução a pessoa 
jurídica deverá seguir todas as regras da legislação comercial e fiscal 
que estiverem em vigor no respectivo período de apuração.

2.2.1.2 Apuração do lucro real

O resultado apurado em cada balanço ou balancete de 
suspensão/redução deverá ser ajustado por todas as adições 
exigidas e exclusões e compensações admitidas pela legislação do 
Imposto de Renda, exceto, nos balanços ou balancetes levantados 
de janeiro a novembro, as seguintes adições:

a) os lucros, rendimentos e ganhos de capital auferidos no 
exterior;

b) as parcelas decorrentes da observância da sistemática de 
Preços de Transferência.

2.2.1.3 Transcrição dos balanços no diário

Os balanços/balancetes utilizados para suspender/reduzir o 
pagamento mensal do imposto e/ou da Contribuição Social sobre 
o Lucro Líquido devem ser levantados com observância das leis 
comerciais e fiscais e, obrigatoriamente, transcritos no livro Diário.

2.2.1.4 Prazo para escrituração

O balanço ou balancete deverá ser transcrito no livro Diário até 
a data fixada para pagamento do imposto do respectivo mês, ou 
seja, até o último dia útil do mês subsequente ao da suspensão ou 
redução.

2.2.1.5 Dispensa do registro de inventário

A RFB dispensou as pessoas jurídicas da escrituração do 
livro Registro de Inventário à época dos balanços/balancetes 
intermediários levantados para suspender/reduzir o pagamento 
do imposto mensal. No entanto, o contribuinte continua obrigado 
a promover, ao final de cada período em curso, levantamento e 
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avaliação de seus estoques, na forma da legislação específica.

A empresa que mantiver registro permanente de estoques, 
integrado e coordenado com a contabilidade, poderá ajustar os 
saldos contábeis, pelo confronto com a contagem física, somente 
ao final do ano-calendário ou no encerramento do período de 
apuração, nos casos de incorporação, fusão, cisão ou encerramento 
de atividade.

2.2.1.6 Imposto de Renda

Para fins da suspensão ou redução do pagamento mensal do 
imposto, considera-se Imposto de Renda devido no período em 
curso o resultado da aplicação da alíquota básica do imposto sobre 
o lucro real, acrescido do adicional e deduzido, quando for o caso, 
dos incentivos fiscais de dedução e de isenção ou redução.

Alíquota básica

Conforme estabelecido pela base de cálculo prevista, a alíquota 
básica do Imposto de Renda das pessoas jurídicas é de 15% (BRASIL, 
1995d).

Adicional

O adicional do imposto incidirá, à alíquota de 10%, sobre a parcela 
que exceder o valor resultante da multiplicação de R$ 20.000,00 
pelo número de meses do respectivo período de apuração.

Portanto, as empresas que levantarem balanço/balancete para 
suspender ou reduzir o pagamento mensal do imposto estarão 
obrigadas a recolher o adicional quando o lucro real do período em 
curso ultrapassar os seguintes limites:

Incentivos fiscais de dedução do imposto

Desde que observe os limites individuais e globais fixados nas 
legislações específicas, a pessoa jurídica poderá deduzir do Imposto 
de Renda devido a cada período em curso os incentivos fiscais 
do Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT), Operações 
de Caráter Cultural e Artístico, Atividades Audiovisuais, Fundos de 
Financiamento da Indústria Cinematográfica Nacional (FUNCINES), 
Fundos dos Direitos da Criança e do Adolescente, Programa de 
Desenvolvimento Tecnológico Industrial e Agropecuário (PDTI/
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PDTA) e Projetos Desportivos e Paradesportivos.

IRPJ pago a maior ou indevidamente

Até 03/12/2008 foi permitido deduzir, do IRPJ apurado no mês, 
o imposto pago indevidamente ou a maior.

A partir de 04/12/2008, com a edição da Medida Provisória 
449/2008, artigo 29, os débitos relativos ao pagamento mensal por 
estimativa do IRPJ não poderão ser objeto de compensação ou 
dedução de valores pagos indevidamente ou a maior.

Contribuição social sobre o lucro líquido

No mês em que a pessoa jurídica utilizar balanço/balancete para 
suspender ou reduzir o pagamento do Imposto de Renda, deverá 
calcular a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido com base no 
resultado contábil apurado no período em curso, ajustado pelas 
adições e exclusões previstas na legislação vigente, exceto nos 
balan-ços levantados de janeiro a novembro:

a) os lucros, rendimentos e ganhos de capital auferidos no 
exterior;

b) as parcelas decorrentes da observância da sistemática de 
preços de transferência; Assim, no mês em que o imposto calculado 
sobre o lucro estimado for superior ao devido com base no lucro real 
(ou se for apurado prejuízo fiscal), e a empresa optar pela redução 
(ou suspensão), também a CSLL deverá ser calculada e recolhida 
com base no balanço, ainda que resulte superior ao valor calculado 
por estimativa. Nos meses seguintes, retornando a empresa a pagar 
o imposto com base na receita bruta e acréscimos, também a CSLL 
será calculada dessa forma.

Base de cálculo negativa da CSLL

A base de cálculo negativa da Contribuição Social sobre o Lucro 
Líquido, remanescente em ano-calendário anterior, poderá ser 
compensada com a base de cálculo positiva apurada nos balanços 
de suspensão/redução, observado o limite de 30% fixado no artigo 
16 da Lei nº 9.065/95 (BRASIL, 1995b).

Quanto à base de cálculo negativa apurada nos balanços/
balancetes de suspensão ou redução levantados durante o ano-
calendário, assim como acontece com os prejuízos fiscais, os 
resultados negativos de um período serão automaticamente 
absorvidos pelos resultados positivos de outros períodos do mesmo 
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ano-calendário, sem qualquer limitação.

Indedutibilidade da CSLL

A CSLL é indedutível na apuração do lucro real e, também, 
para efeito de sua própria base de cálculo. Por essa razão, o valor 
devido deve ser calculado aplicando-se a alíquota correspondente 
diretamente sobre o resultado contábil ajustado.

Bônus de adimplência a partir de 01/01/2003

A Lei nº 10.637/2002 (BRASIL, 2002c), em seu artigo 38, 
estabelece que as pessoas jurídicas tributadas com base no lucro 
real ou presumido, adimplentes nos últimos cinco anos-calendário 
com os tributos e contribuições administrados pela RFB, poderão 
beneficiar-se, a partir do ano-calendário de 2003, do bônus de 1% a 
ser deduzido da CSLL devida apurada em 31 de dezembro.

Tratando-se de empresas enquadradas no regime de estimativa, 
o bônus correspondente ao ano-calendário somente poderá ser 
utilizado para dedução da CSLL devida apurada no correspondente 
balanço de ajuste anual.

2.2.2 LALUR

Fundamentado pelo Decreto 3000/99 (BRASIL, 1999) e pela 
Instrução Normativa 28 da SRF (BRASIL, 1994) o Livro de Apuração do 
Lucro Real, popularmente conhecido como LALUR, tem a finalidade 
de demonstrar os ajustes do resultado do período de apuração do 
IRPJ, por meio das adições, exclusões e compensações prescritas 
ou autorizadas, que servirão de elementos para o preenchimento 
da Demonstração do Lucro Real, na Declaração de Informações 
Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ).

Por ser peça de extrema importância na apuração da base de 
cálculo do imposto de renda e contribuição social, nele é feita a 
apuração do lucro real, portanto estão obrigadas à escrituração do 
mencionado livro fiscal todas as pessoas jurídicas submetidas a essa 
forma de tributação, ainda que por opção.

A DIPJ que for entregue sem que estejam transcritos no LALUR 
os Ajustes do Lucro Líquido do Período, a Demonstração do Lucro 
Real e os registros correspondentes às contas de controle serão 
consideradas como não apoiada em escrituração.

O LALUR divide-se em duas partes, Parte “A” e Parte “B”, e pode 
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ser utilizado sob a forma de livro encadernado ou sistema eletrônico 
de processamento de dados. A Parte “A” do LALUR destina-se aos 
lançamentos de ajuste do Resultado do Período e à transcrição da 
Demonstração do Lucro Real, que devem ser realizados, obrigatoria-
mente, a cada encerramento de período trimestral ou anual, bem 
como por ocasião dos balanços/balancetes de redução/suspensão.

Os lançamentos de ajuste ao lucro líquido devem ser realizados 
com individualização e clareza, utilizando-se as colunas a seguir 
discriminadas:

Coluna Data: Anotar a data dos lançamentos de ajuste ao lucro 
líquido. 

Coluna Histórico: Descrever os fatos determinantes dos ajustes, 
indicando a conta ou subconta em que os valores foram registrados 
e a data em que os lançamentos foram efetuados nos livros exigidos 
pela legislação comercial. Se o ajuste não for contabilizado na 
escrituração comercial, além de registrar a natureza do mesmo, 
devem ser indicados os valores sobre os quais a adição ou exclusão 
foi calculada. A coluna auxiliar é utilizada para o registro de eventuais 
parcelas integrantes de um mesmo lançamento, cuja soma deve ser 
transportada para a coluna de adição ou de exclusão.

Coluna Adições: Utilizada para registro dos valores que devam ser 
adicionados ao lucro líquido, para a determinação do lucro real. O total 
lançado nesta Coluna, no final de cada período de apuração, deve coincidir 
com as adições discriminadas na Demonstração do Lucro Real.

Fonte: elaborado pelo autor (2013).

Tabela 2.3 | Modelo de parte “A” do LALUR
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Tabela 2.3 Modelo de parte “A” do LALUR

PARTE A — REGISTRO DOS AJUSTES DO LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO
Folha 1

DATA HISTÓRICO ADIÇÕES EXCLUSÕES

Fonte: Do autor (2013).

Os lançamentos de ajuste ao lucro líquido devem ser realizados com individua-
lização e clareza, utilizando-se as colunas a seguir discriminadas:

Coluna Data: Anotar a data dos lançamentos de ajuste ao lucro líquido.

Coluna Histórico: Descrever os fatos determinantes dos ajustes, indicando a conta 
ou subconta em que os valores foram registrados e a data em que os lançamentos 
foram efetuados nos livros exigidos pela legislação comercial. Se o ajuste não for 
contabilizado na escrituração comercial, além de registrar a natureza do mesmo, 
devem ser indicados os valores sobre os quais a adição ou exclusão foi calculada. 
A coluna auxiliar é utilizada para o registro de eventuais parcelas integrantes de um 
mesmo lançamento, cuja soma deve ser transportada para a coluna de adição ou de 
exclusão.

Coluna Adições: Utilizada para registro dos valores que devam ser adicionados 
ao lucro líquido, para a determinação do lucro real. O total lançado nesta Coluna, 
no final de cada período de apuração, deve coincidir com as adições discriminadas 
na Demonstração do lucro Real.

Coluna Exclusões: Utilizada para registro dos valores permitidos pela legislação 
tributária como exclusão do lucro líquido para a apuração do lucro real. A soma 
desta Coluna, ao final de cada período de apuração, deve coincidir com o total das 
exclusões do lucro líquido, discriminadas na Demonstração do lucro Real, e das 
compensações que estejam sendo efetuadas no respectivo período de acordo com 
a Demonstração.

Adição ao Lucro Líquido

Para a determinação do lucro real, devem ser adicionados ao lucro líquido do 
período de apuração:
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Coluna Exclusões: Utilizada para registro dos valores permitidos 
pela legislação tributária como exclusão do lucro líquido para 
a apuração do lucro real. A soma desta Coluna, ao final de cada 
período de apuração, deve coincidir com o total das exclusões do 
lucro líquido, discriminadas na Demonstração do Lucro Real, e das 
compensações que estejam sendo efetuadas no respectivo período 
de acordo com a Demonstração.

Adição ao Lucro Líquido

Para a determinação do lucro real, devem ser adicionados ao 
lucro líquido do período de apuração:

a) os custos, despesas, encargos, perdas, provisões, 
participações e quaisquer outros valores deduzidos na apuração do 
lucro líquido que, de acordo com a legislação tributária, não sejam 
considerados dedutíveis;

b) os resultados, rendimentos, receitas e quaisquer outros 
valores não incluídos na apuração do lucro líquido que, de acordo 
com a legislação tributária, devam ser computados na determinação 
do lucro real (BRASIL, 1977).

Exclusões do Lucro Líquido

Devem ser excluídos do lucro líquido em cada período de 
apuração:

a) os valores cuja dedução seja autorizada pela legislação 
tributária e que não tenham sido computados na apuração do lucro 
líquido do exercício;

b) os resultados, rendimentos, receitas e quaisquer outros 
valores incluídos na apuração do lucro líquido que, de acordo com 
a legislação tributária, não devam ser computados no lucro real 
(valores não tributáveis) (BRASIL, 1977).

Os registros indevidos serão estornados por meio de lançamento 
subtrativo, na própria coluna em que forem consignados 
erroneamente, com o valor indicado entre parênteses, devendo os 
estornos serem devidamente justificados.

Agora veremos a escrituração da Demonstração do Lucro Real, 
acompanhe.

Após terem sido efetuados os lançamentos de ajuste do lucro 
líquido, na Parte “A” do LALUR, na data do encerramento do período 
de apuração, deverá ser elaborada a Demonstração do Lucro Real.
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A Demonstração do Lucro Real será transcrita na Parte “A” do 
LALUR, após o último lançamento de ajuste do lucro líquido do 
período, devendo conter:

I.  lucro ou prejuízo líquido constante da escrituração 
comercial, apurado no período de apuração;

II.  as adições ao lucro líquido, discriminadas, item por item, 
agrupados os valores de acordo com a sua natureza, e a soma das 
adições;

III.  as exclusões do lucro líquido, discriminadas, item por item, 
agrupados os valores de acordo com a sua natureza, e a soma das 
exclusões;

IV.  subtotal, obtido pela soma algébrica do lucro ou prejuízo 
líquido do período com as adições e exclusões;

V. as compensações que estejam sendo efetivadas no período;

VI. o lucro real ou prejuízo fiscal do período (BRASIL, 1978). 
Os prejuízos fiscais operacionais e não operacionais apurados em 
períodos anteriores podem ser compensados com o lucro real 
determinado após as adições e exclusões, observado o limite de 
30% deste.

Escrituração da Parte “B”

Na Parte “B” do LALUR, o contribuinte deverá controlar os valores 
que influenciarão na determinação do lucro real de períodos de 
apuração futuros.

Fonte: elaborado pelo autor (2013).

Quadro 2.4 | Modelo parte “B” do LALUR
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Quadro 2.4 Modelo parte “B” do LALUR

PARTE B — CONTROLE DE VALORES QUE CONSTITUIRÃO AJUSTE DO  
LUCRO LÍQUIDO DE EXERCÍCIOS FUTUROS

FOLHA 26
CONTA:

Para efeitos de Correção 
Monetária

Controle de Valores

Col. 1 Col. 2 Col. 3 Col. 4 Col. 5 Col. 6 Col. 7 Col. 8
Col. 

9

Data Histórico
Mês de 
Ref.

Valor a 
Corrigir

Coef. Débito Crédito VlR corrigido D/C

Fonte: Do autor (2013).

A escrituração deve ser feita por meio da utilização de uma folha para cada conta 
ou fato que exija controle individualizado, na forma a seguir:

Coluna (1): Anotar a data da efetivação do registro.

Coluna (2): Descrever os fatos determinantes do ajuste, com todos os elementos 
indispensáveis para o controle de cada valor sujeito à apropriação do lucro real nos 
períodos subsequentes, de forma a permitir, a qualquer momento, a verificação da 
exatidão do respectivo saldo, assim como dos valores debitados ou creditados em 
cada período de apuração.

Colunas (3), (4) e (5): Utilizadas, até 31/12/95, para calcular a correção monetária 
dos valores que fossem computados na determinação do lucro real de períodos futuros:

a) Coluna 3, “Mês de Referência”: utilizada para indicar o ano ou mês a partir 
do qual a correção monetária seria calculada;

b) Coluna 4, “Valor a Corrigir”: utilizada para registrar a importância sobre a qual 
seria calculada a correção monetária;

c) Coluna 5, “Coeficiente”: utilizada para indicar o coeficiente de correção mo-
netária aplicado sobre o valor a corrigir.

Coluna (6): Registrar os débitos dos valores que constituirão adições ao lucro 
líquido de períodos futuros, para a determinação do lucro real respectivo. Também é 
utilizada para baixa dos saldos credores transportados de períodos anteriores.

Coluna (7): Registrar os créditos que constituirão exclusões ao lucro líquido de 
períodos futuros, sendo também utilizada para baixa dos saldos devedores transpor-
tados de ano ou trimestre anterior.

Planejamento Tributario.indb   43 11/01/14   14:54



U2 - Lucro real 69

A escrituração deve ser feita por meio da utilização de uma folha 
para cada conta ou fato que exija controle individualizado, na forma 
a seguir:

Coluna (1): Anotar a data da efetivação do registro.

Coluna (2): Descrever os fatos determinantes do ajuste, com 
todos os elementos indispensáveis para o controle de cada valor 
sujeito à apropriação do lucro real nos períodos subsequentes, de 
forma a permitir, a qualquer momento, a verificação da exatidão do 
respectivo saldo, assim como dos valores debitados ou creditados 
em cada período de apuração.

Colunas (3), (4) e (5): Utilizadas, até 31/12/95, para calcular 
a correção monetária dos valores que fossem computados na 
determinação do lucro real de períodos futuros:

a) Coluna 3, “Mês de Referência”: utilizada para indicar o ano 
ou mês a partir do qual a correção monetária seria calculada;

b) Coluna 4, “Valor a Corrigir”: utilizada para registrar a 
importância sobre a qual seria calculada a correção monetária;

c) Coluna 5, “Coeficiente”: utilizada para indicar o coeficiente 
de correção monetária aplicado sobre o valor a corrigir.

Coluna (6): Registrar os débitos dos valores que constituirão 
adições ao lucro líquido de períodos futuros, para a determinação 
do lucro real respectivo. Também é utilizada para baixa dos saldos 
credores transportados de períodos anteriores.

Coluna (7): Registrar os créditos que constituirão exclusões ao 
lucro líquido de períodos futuros, sendo também utilizada para baixa 
dos saldos devedores transportados de ano ou trimestre anterior.

Coluna (8): Registrar o saldo das operações de débito e crédito, 
que representará o valor das adições ou exclusões, que deverão 
ajustar o lucro líquido de períodos subsequentes.

Coluna (9): Indicar por letra maiúscula a natureza Devedora (D) 
ou Credora (C), do saldo constante da Coluna 8. Dessa forma, os 
saldos que devem ser adicionados ao lucro líquido de períodos 
futuros são indicados pela letra “D”, e os que devem ser excluídos 
são indicados pela letra “C”.

Valores que devem ser controlados no LALUR: Os valores passíveis 
de controle devem ser agrupados em folhas distintas da Parte “B”, 
segundo a sua natureza. Dentre outras, devem ser controladas as 
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seguintes contas:

a) lucro não realizado decorrente de contrato a longo prazo 
com empresas públicas;

b) ganhos de capital na participação societária extinta em 
fusão, incorporação ou cisão;

c) lucro não realizado referente a vendas a longo prazo de 
bens do Ativo Não Circulante;

d) provisões de tributos e contribuições relativos ao período 
de janeiro/93 a dezembro/94, recolhidos em períodos seguintes, ou 
de tributos com exigibilidade suspensa;

e) prejuízos fiscais operacionais e não operacionais a 
compensar;

f) a partir de 01/01/2000, variações cambiais ativas/passivas 
contabilizadas pelo regime de competência, caso a pessoa jurídica 
tenha optado por considerar o efeito fiscal das variações quando da 
liquidação da correspondente operação.

Excesso de incentivos fiscais

Embora não constituam exclusão do lucro líquido, podem ser 
controlados no LALUR os valores referentes aos seguintes incentivos 
fiscais, dedutíveis do Imposto de Renda devido:

• Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT);

• Programa de Desenvolvimento Tecnológico Industrial (PDTI); 

• Programa de Desenvolvimento Tecnológico Agropecuário 
(PDTA).

Também deve ser controlado na Parte “B” do LALUR o valor da 
quota de exaustão não deduzido em um período transferido para 
aproveitamento em períodos seguintes. As empresas que utilizarem 
balanços/balancetes para suspender ou reduzir o pagamento 
mensal do imposto somente estão obrigadas a escriturar a Parte 
“B” do LALUR no encerramento do ano-calendário, em relação às 
parcelas definitivas apuradas no balanço anual de 31 de dezembro.

Para finalizar, lembramos que na primeira e nas últimas páginas 
do livro devem constar, respectivamente, os Termos de Abertura 
e de Encerramento, que identificam o contribuinte, especificando:

a) a firma ou denominação;

b) o número e a data do arquivamento dos atos constitutivos 
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no órgão do Registro do Comércio ou no Cartório do Registro Civil 
das Pessoas Jurídicas, conforme o caso;

c) o número de registro no Cadastro Nacional das Pessoas 
Jurídicas (CNPJ). 

Os termos de Abertura e Encerramento devem ser datados e 
assinados por diretor, gerente ou titular da pessoa jurídica e por 
contabilista legalmente habilitado. A legislação tributária admite a 
escrituração do LALUR mediante utilização de sistema eletrônico de 
processamento de dados, desde que observadas as normas baixadas 
pela RFB. A exemplo dos demais livros fiscais, é conveniente que os 
formulários contínuos, após escriturados, sejam encadernados em 
forma de livro, contendo o Termo de Abertura e de Encerramento.

O Livro de Apuração do Lucro Real não está sujeito à autenticação 
ou registro em órgão oficial. Caso a utilização de uma das partes 
do LALUR se complete antes do término da outra, as páginas em 
branco devem ser canceladas, prosseguindo-se a escrituração, 
integralmente, no livro subsequente.

Para concluir o estudo da unidade

Vimos nesta unidade de estudo que o Lucro Real é igual ao lucro 
líquido do exercício ajustado pelas adições, exclusões e compensações. 
O Lucro Real pode ser apurado trimestralmente ou anualmente, 
sendo que no lucro real trimestral a cada fechamento de trimestre 
levanta-se o Balanço Patrimonial e tributa-se o lucro real encontrado. 
Já na modalidade de lucro real anual, podemos recolher o imposto 
de renda sobre o lucro real em que o contribuinte poderá optar em 
pagar o imposto pela estimativa mensal ou suspender/pagar caso o 
valor apurado após ajustes seja menor, ou seja, o contribuinte poderá 
escolher qual é a melhor opção em termos financeiros, ou podemos 
recolher o imposto de renda e contribuição social mensalmente, com 
base na receita bruta por meio de alíquotas específicas previstas e 
autorizadas pela legislação tributária, devendo em 31 de dezembro do 
ano calendário apurar o saldo (lucro real) e recolher a diferença, caso 
seja necessário.
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Resumo

O regime de tributação pelo lucro real é caracterizado pela 
apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro 
mediante o resultado contábil devidamente ajustado pelas adições 
e exclusões e compensações. Este regime de tributação pode ser 
apurado por trimestre ou anualmente, de acordo com as exigências 
fiscais e tributárias.

Atividades de aprendizagem

1. A empresa pode deduzir, do imposto apurado em cada mês, o Imposto 
de Renda pago ou retido na fonte sobre receitas que integraram a base 
de cálculo correspondente. Portanto, podemos afirmar que pode ser 
compensado o imposto que incidiu dentre outros rendimentos sobre as 
receitas. Das receitas abaixo citadas assinale a alternativa que evidencia uma 
receita que não incide imposto de renda retido na fonte:
a) comissões sobre as vendas de passagens, excursões ou viagens.
b) comissões, corretagens ou qualquer outra remuneração pela 
representação comercial ou pela mediação na realização de negócios civis 
ou mercantis.
c) receitas da prestação de serviços de administração de distribuição de 
refeições pelo sistema de refeição-convênio, e de administração de car-
tões de crédito.
d) receitas da prestação de serviços de assessoria creditícia, mercadológica, 
gestão de crédito, seleção e riscos, administração de contas a pagar e a 
receber.
e) receita de venda de mercadorias.

2. Desde que observados os limites e prazos fixados na legislação vigente, a 
pessoa jurídica poderá deduzir, do IRPJ mensal calculado à alíquota de 15%, 
os incentivos fiscais. Assinale a alternativa que não representa um incentivo 
fiscal do qual a pessoa jurídica possa deduzir do seu IRPJ devido:
a) Atividades Culturais ou Artísticas
b) Atividades de Caráter Desportivo e Paradesportivo
c) Fundos dos Direitos da Criança e do Adolescente
d) Programa Minha Casa Minha Vida
e) Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

3. A receita bruta das vendas e dos serviços sobre a qual incidirá o percentual 
de determinação do lucro estimado compreende o produto da venda de 
bens nas operações de conta própria, os preços dos serviços prestados 



U2 - Lucro real 73

e o resultado auferido nas operações de conta alheia, assim entendidos 
os negócios realizados pela empresa em nome de terceiros. São valores 
integrantes da Receita Bruta Mensal exceto o da(o):
a) venda de produtos de fabricação própria
b) venda de mercadorias adquiridas para revenda
c) vendas Canceladas e Descontos Incondicionais
d) atividade rural
e) serviços hospitalares

4. Com relação a opção pelo regime tributário “Lucro Real”, assinale a 
alternativa que evidencia qual pessoa jurídica pode optar por ele:
a) Somente as Sociedade Anônimas.
b) Qualquer pessoa jurídica, ainda que não enquadrada nas situações de 
obrigatoriedade do lucro real.
c) Somente as pessoas jurídicas obrigadas a tributação pelo lucro real.
d) Apenas as caracterizadas como imunes e isentas.
e) Todas as pessoas jurídicas inclusive as imunes e isentas.

5. As alíquotas aplicadas na tributação do imposto de renda e contribuição 
social sobre o lucro das pessoas jurídicas optantes pelo Lucro Real são, 
respectivamente:
a) 9% e 12%
b) 10% e 15%
c) 15% e 9%
d) 8% e 15%
e) 15% e 32%





Unidade 3

Lucro presumido, arbitrado e 
incentivos fiscais

Nesta unidade, estudaremos a tributação pelo lucro presumido 
e pelo lucro arbitrado, em que será demonstrada a forma de 
apuração do IR e CSLL bem como as demais normas tributárias 
aplicáveis a estes dois regimes de tributação das pessoas jurídicas.

Objetivos de aprendizagem

Nesta seção, estudaremos a aplicabilidade da tributação das pessoas jurídicas 

pelo regime tributário, conhecido como lucro presumido e abordaremos os 

aspectos legais inerentes a esta modalidade de tributação.

Nesta seção, vamos conhecer o lucro arbitrado, como e quando é utilizado. 

Veremos quais são as alíquotas que o fisco estabelece para o arbitramento 

do resultado das pessoas jurídicas a fim de oferecê-las a tributação. Faz parte 

também desta seção o estudo dos incentivos fiscais.

Seção 1 | Lucro presumido

Seção 2 | Lucro arbitrado e incentivos fiscais





Introdução à unidade
Com certeza você já deve ter ouvido falar de empresas que são 

tributadas pelo Regime Lucro Presumido e Lucro Arbitrado, não é 
mesmo? Muito bem, nesta unidade de estudo conheceremos os 
aspectos tributários pertinentes às empresas optantes por esses 
regimes de tributação e veremos quais são as empresas que podem 
optar e quais são impeditivas. 

Ao longo desta unidade de estudo aprenderemos como calcular 
o lucro presumido, que, como o próprio nome diz, é a presunção do 
lucro para a tributação do imposto de renda e da contribuição social e 
também veremos o lucro arbitrado.

Inicialmente, convido vocês a conhecer um pouco mais do que 
vem a ser o regime de tributação chamado “Lucro Presumido”, vamos 
lá!
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Seção 1

Lucro presumido

1.1 Conceito e aspectos legais

O Lucro Presumido constitui uma forma de tributação simplificada 
a ser exercida pelas empresas, ou seja, é uma alternativa de tributação 
usada por muitos contribuintes com a finalidade de apurar o lucro e, 
por sua consequência, o Imposto de Renda. Este sistema de tributação 
inicia-se do total da receita bruta, aplicando sobre ela uma alíquota 
prevista pela legislação tributária, encontrando-se a presunção de lucro.

Então podemos considerar lucro presumido como sendo o total 
resultante da soma dos valores abaixo: 

a) juros relativos à remuneração do capital próprio;

b)  rendimentos e ganhos líquidos produzidos por aplicações 
financeiras de renda fixa e variável;

c) ganhos de capital nas alienações de ativos;

d)  resultado apurado pela aplicação de percentuais específicos 
de presunção sobre a receita bruta, devidamente ajustada, produzida 
nas atividades;

e) demais receitas, rendimentos e resultados positivos.

1.2 Período de apuração

Para os fatos Geradores Ocorridos a partir de 1/1/1997, o IRPJ das 
pessoas jurídicas será determinado com base no lucro presumido 
por períodos de apuração trimestrais encerrados nos dias 31 de 
março, 30 de junho, 30 de setembro e 31 de dezembro de cada 
ano-calendário (Lei nº 9.430-1996, art. 1º e RIR art. 516, § 5º).

A situação de extinção da empresa se dará pelo encerramento 
da liquidação.  A apuração da base de cálculo e do imposto devido 
será efetuada na data desse evento. 

1.3 Pessoas jurídicas impedidas a optar pelo lucro presumido

Para o ano calendário de 2009, segundo a Lei no 9.718/96 (BRASIl, 
1996d) e 10.637/02 (BRASIl, 2002c) estão impedidas de optar pela 
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tributação do lucro presumido as empresas:

I. cuja receita bruta no ano anterior foi superior a R$ 
48.000.000,00 ou a R$ 4.000.000,00 multiplicado pelo 
número de meses de atividade do ano-calendário anterior, 
quando inferior a doze meses (conforme a lei nº 9718-
1996, art. 13, e lei nº 10.637-2002, art. 46);
[...]
III. que auferiram lucros, rendimentos ou ganhos de capital 
no exterior;
IV. que exerceram atividades de compra e venda, 
loteamento, incorporação e construção de imóveis, 
quando para isto houver registro de custo orçado;
V. que explorem as atividades de prestação cumulativa 
e contínua de serviços de assessoria creditícia, 
mercadológica, gestão de crédito, seleção e riscos, 
administração de contas a pagar e a receber, compras 
de direitos creditórios resultantes de vendas mercantis a 
prazo ou de prestação de serviços (factoring);
VI. que, autorizadas pela legislação tributária, usufruíram 
de benefícios fiscais relativos à isenção ou redução do 
Imposto de Renda;
VII. que, no decorrer do ano-calendário de 2009, efetuaram 
pagamento mensal do imposto pelo regime de estimativa, 
inclusive mediante balanço ou balancete de suspensão ou 
redução do imposto conforme lei nº 9.430-1996, art. 2º 
(BRASIl, 1996a, p. 1).

1.4 Quem está autorizado a optar pelo lucro presumido

Podem optar pelo lucro presumido as empresas cuja receita 
bruta no ano anterior não ultrapassou o valor de R$ 48.000.000,00 
conforme a lei nº 9718-1996, art. 13 (BRASIl, 1996d), e lei nº 10.637-
2002, art. 46 (BRASIl, 2002c). 

A opção é manifestada com o pagamento da primeira ou única 
quota do imposto devido correspondente ao primeiro período de 
apuração de cada ano-calendário, conforme lei nº 9.430-1996, art. 
26, § 1º, e RIR art. 516, § 4º.

A pessoa jurídica que houver iniciado atividade a partir do 
segundo trimestre manifestará sua opção com o pagamento da 
primeira ou única quota do imposto devido relativa ao período de 
apuração do início de atividade, conforme lei nº 9.430-1996, art. 26, 
§ 2º (BRASIl, 1996a). 
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A opção pela tributação com base no lucro presumido será 
definitiva em relação a todo o ano-calendário, conforme lei nº 
9.718-1998, art. 13, § 1º, e RIR art. 516, § 1º (BRASIl, 1998c).

1.5 Cálculo do lucro presumido

Primeiro, vamos entender a receita bruta tributada.

1.5.1 Receita Bruta

A Receita Bruta das vendas e serviços, base de cálculo para a incidência 
do percentual de presunção, compõe-se dos seguintes valores:

a) da prestação de serviços;

b) da venda de mercadorias;

c) dos serviços de transporte de cargas;

d) da venda de produtos de fabricação própria;

e) da industrialização por encomenda;

f) da atividade rural;

g) de outras atividades compreendidas nos objetivos sociais da 
pessoa jurídica. 

Não integram a Receita Bruta:

a) as vendas canceladas, as devoluções de vendas, os descontos 
incondicionais concedidos;

b) os impostos não cumulativos (IPI) da qual o vendedor dos bens 
ou prestador dos serviços sejam mero depositário;

c) as saídas que não decorram de vendas, como é o caso das 
transferências de mercadorias para outros estabelecimentos de sua 
propriedade.

1.5.2 Percentuais para a presunção do lucro

A primeira parcela do lucro Presumido foi apurada aplicando-se, 

Para saber mais

As pessoas jurídicas que realizarem operações de fusão, cisão ou 
incorporação também poderão optar pelo lucro presumido desde que 
não estejam obrigadas ao lucro real.
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sobre a receita bruta da atividade, o percentual a ela correspondente.

Tabela 3.1 | Percentuais do Lucro Presumido 

L u c r o  p r e s u m i d o ,  a r b i t r a d o  e  i n c e n t i v o s  f i s c a i s  53

Tabela 3.1 Percentuais do Lucro Presumido 

ATIVIDADES %

Revenda para consumo de combustível derivado de petróleo, álcool etílico carburante e 
gás natural 

1,6

Prestação de serviços, pelas sociedades civis, relativos ao exercício de profissões legal-
mente regulamentadas 

32

Prestação de serviços em geral 32*

Intermediação de negócios (incluindo-se aqui a representação comercial por conta de 
terceiros e a corretagem de seguros, imóveis e outros) 

Administração, locação ou cessão de bens móveis e imóveis

Administração de consórcios de bens duráveis 

Cessão de direitos de qualquer natureza 

Construção por administração ou por empreitada unicamente de mão de obra

Serviços de transporte, exceto o de cargas 16

Revenda de mercadorias 8

Venda de produtos de fabricação própria 

Industrialização por encomenda (caracterizada pela entrega da matéria-prima e outros 
insumos pelo encomendante da industrialização)

Atividade rural 

Representação comercial por conta própria (aquele que por conta própria compra e 
vende os produtos de sua representada)

loteamento de terrenos, incorporação imobiliária e venda de imóveis construídos ou 
adquiridos para revenda

Execução de obras da construção civil com emprego de materiais

Prestação de serviços hospitalares

Transporte de cargas

Outras atividades não caracterizadas como prestação de serviços

Fonte: Do autor (2013).

Tratando-se de empresa que possua atividades diversificadas, como por exem-
plo, revenda de mercadorias e prestação de serviços, será aplicado o percentual 
correspondente a cada atividade, conforme lei nº 9.249-1995, art. 15, § 2º (BRASIl, 
1995d), e RIR art. 519, § 3º.

As pessoas jurídicas que atuam exclusivamente como prestadoras de serviços em 
geral, cuja receita bruta das atividades assinaladas (*) do quadro, tenha sido de até 
R$ 120.000,00, poderão utilizar, para determinação da base de cálculo trimestral do 
Imposto de Renda, o percentual favorecido de 16%. 

Planejamento Tributario.indb   53 11/01/14   14:54

Fonte: Do autor (2013).

Tratando-se de empresa que possua atividades diversificadas, 
como por exemplo, revenda de mercadorias e prestação de 
serviços, será aplicado o percentual correspondente a cada 
atividade, conforme lei nº 9.249-1995, art. 15, § 2º (BRASIl, 1995d), e 
RIR art. 519, § 3º.

As pessoas jurídicas que atuam exclusivamente como prestadoras 
de serviços em geral, cuja receita bruta das atividades assinaladas (*) 
do quadro, tenha sido de até R$ 120.000,00, poderão utilizar, para 
determinação da base de cálculo trimestral do Imposto de Renda, o 
percentual favorecido de 16%. 
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A redução de 32% para 16% não se aplica aos serviços decorrentes 
de profissões legalmente regulamentadas, inclusive as creches, 
mesmo com receita bruta anual de até R$ 120.000,00, conforme 
ADN COSIT 22-2000. 

A pessoa jurídica que tiver utilizado o percentual de 16%, para 
apuração da base de cálculo presumida do imposto trimestral, cuja 
receita bruta acumulada até determinado mês do ano-calendário 
ultrapassar o limite de R$ 120.000,00, ficará acondicionada ao 
pagamento da diferença do imposto postergado, apurado em re-
lação a cada trimestre transcorrido. 

A diferença do imposto deverá ser paga até o último dia útil do mês 
subsequente ao trimestre em que ocorreu o excesso. Quando paga 
neste prazo, a diferença apurada deve ser recolhida sem acréscimos, 
conforme RIR art. 519, § 6 e 7º e IN 93-1997, art. 36, § 6º. 

1.5.3 Cálculo do Imposto de Renda 

1.5.3.1 Alíquota 

No encerramento do trimestre a empresa terá que determinar 
o IR a recolher aplicando sobre a base de cálculo do presumido as 
alíquotas de (BRASIl,1999):

• 15% sobre o total da base de cálculo.
• Adicional de 10%, aplicável somente sobre a parcela do 
lucro presumido que exceder o limite de R$ 60.000,00 
no trimestre. Se o trimestre for incompleto, deve o 
limite corresponder ao resultado da multiplicação de R$ 
20.000,00 pelo número de meses do período de apuração.

a) juros ativos, não decorrentes de aplicações financeiras;
b) descontos financeiros obtidos;
c) aluguéis de bens do ativo não circulante;
d) os rendimentos auferidos nas operações de mútuo 

1.5.3.2 Acréscimos à base de cálculo

Na tributação pelo lucro presumido serão acrescidos à base de 
cálculo os ganhos de capital, demais receitas e resultados positivos 
decorrentes de outras receitas não abrangidas pelos percentuais da 
estimativa, tais como: 
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realizadas entre empresas controladoras, controladas, 
coligadas ou interligadas, exceto se a mutuaria for instituição 
financeira autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil;
e) os ganhos auferidos em operações de cobertura (hedge) 
realizadas em bolsa de valores, de mercadorias e de futuros ou 
no mercado de balcão;
f) os juros relativos a impostos ou contribuições a serem 
restituídos ou compensados;
g) as variações monetárias ativas; 
h) os rendimentos e ganhos líquidos produzidos por aplicações 
financeiras de renda fixa e variável;
i) juros relativos à remuneração do capital próprio;
j) valores recuperados, correspondentes a custos e despesas, 
salvo se a empresa comprovar não os ter deduzido em 
período anterior no qual tenha se submetido ao regime de 
tributação com base no lucro real ou que se refiram ao regime 
de tributação com base no lucro presumido ou arbitrado; 
conforme RIR art. 521, § 3°;
k) as multas ou qualquer outra vantagem paga ou creditada por 
pessoas jurídicas, ainda que a título de indenização, em virtude 
de rescisão de contrato; conforme RIR art. 521, § 2°;
l) o valor resultante da aplicação dos percentuais de presunção 
sobre a parcela das receitas auferidas em cada atividade, no 
respectivo período de apuração, nas exportações às pessoas 
vinculadas ou aos países com tributação favorecida que, 
calculadas na forma preconizada pela IN SRF. 243-2002 (preço 
de transferência), exceder o valor apropriado na escrituração 
da empresa; conforme IN 93-1997, art. 36, § 10;
m) o valor dos encargos suportados pela mutuaria que exceder 
o limite calculado com base na taxa libor, para depósitos em 
dólares dos Estados Unidos da América, pelo prazo de 6 meses, 
acrescidos de 3% anuais a título de spread, proporcionalizados 
em função do período a que se referirem os juros, quando 
pagos ou creditados a pessoa vinculada no exterior e o contrato 
não for registrado no Banco Central do Brasil; conforme IN 93-
1997, art. 36, VIII e § 11;
n) a diferença de receita correspondente ao valor calculado 
com base na taxa a que se refere a letra anterior e o valor 
contratado, quando este for inferior, caso o contrato, não 
registrado no Banco Central do Brasil, seja realizado com 
mutuaria definida como pessoa vinculada domiciliada no 
exterior. conforme IN 93-1997, art. 36, IX e § 11;
o) os ganhos de capital, nas alienações de bens e direitos do 
Ativo Não Circulante; conforme RIR art. 521, § 1°;
p) os ganhos de capital decorrentes de aplicações em ouro não 
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caracterizado como ativo financeiro; conforme RIR art. 521, §1°;
q) os ganhos de capital auferidos nas alienações de participações 
societárias permanentes em sociedades coligadas e controladas 
e de participações societárias que permanecerem no ativo da 
pessoa jurídica até o término do ano-calendário seguinte ao de 
suas aquisições;
r) os ganhos de capital auferidos na devolução de capital em 
bens ou direitos;
s) os juros equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial 
de liquidação e Custódia — SElIC, para títulos federais, acumu-
lada mensalmente, relativos a impostos e contribuições a serem 
restituídos ou compensados; patrimônio, e o valor em dinheiro 
ou o valor dos bens e direitos que tenha sido entregue para a 
formação do referido patrimônio; conforme lei no 9.532-1997, 
17, § 3o (BRASIl, 1997); 
t) a diferença entre o valor em dinheiro ou o valor dos bens e 
direitos recebidos de instituição isenta, a título de devolução do 
patrimônio, e o valor em dinheiro ou o valor dos bens e direitos
que tenha sido entregue para a formação do referido 
patrimônio, conforme lei no 9.532-1997, 17, § 3º (BRASIl, 1997);
u) 2,5%, no mínimo, do saldo do lucro inflacionário acumulado 
existente em 31/12/1995, caso a pessoa jurídica venha 
apurando o imposto com base no lucro presumido desde o 
ano-calendário de 1996; conforme IN 93-1997, art. 36, V;
v) lucros diferidos de períodos anteriores: 
• a pessoa jurídica que, em 31/12/1996, possuía lucros cuja 
tributação houvesse sido diferida para períodos-base subse-
quentes, e optou pelo regime de tributação com base no lucro 
presumido nos anos-calendário seguinte, deverá adicionar, à 
base de cálculo do imposto, os lucros diferidos, na medida em 
que os mesmos forem sendo realizados, conforme IN 93-1997, 
art. 36, § 8o; 
• a pessoa jurídica que optou pelo lucro presumido em 2006 
e que tenha sido tributada com base no lucro real, em 2005, 
deve oferecer à tributação, no primeiro trimestre do ano-
-calendário, os saldos dos valores cuja tributação houver 
diferido, controlados na parte B do lAlUR; conforme RIR art. 
520 e lei nº 9.430-1996, art. 54 (BRASIl, 1996a). 
w) empresas optantes pelo REFIS — os lucros, rendimentos e 
ganhos de capital auferidos no exterior.

Os valores das letras l a n serão apurados anualmente e acrescidos 
à base de cálculo do último trimestre do ano-calendário, para efeitos 
de se determinar o imposto devido. 
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1.5.3.3 Deduções do imposto devido

Para efeito de pagamento do imposto, a pessoa jurídica poderá 
deduzir, do IRPJ apurado em cada trimestre do ano-calendário, os 
seguintes valores: 

I. o Imposto de Renda pago ou retido na fonte sobre receitas 
que integraram a base de cálculo do IRPJ devido, tais como:

a) receitas da prestação de serviços caracterizadamente de 
natureza profissional;

b) comissões, corretagens ou qualquer outra remuneração 
pela representação comercial ou pela mediação na realização de 
negócios civis e comerciais;

c) receitas da prestação de serviços de limpeza e conservação 
de imóveis, de segurança, de vigilância e de locação de mão de 
obra;

d) receita da prestação de serviços de propaganda e 
publicidade, prestados por agências de propaganda;

e) comissões sobre a venda de passagens, excursões ou 
viagens;

f) prestação de serviços de administração de distribuição de 
refeições pelo sistema de refeição-convênio, e de administração de 
cartões de crédito;

g) juros e indenizações por lucros cessantes, decorrentes de 
sentença judicial;

h) rendimentos de aplicações financeiras de renda fixa;

i) ganhos líquidos de aplicações financeiras de renda variável;

j) juros sobre o capital próprio auferidos na forma do artigo 9º 
da lei no 9249 - 1995, alterado pelo artigo 88 da lei no 9.430-1996;

k) multas, vantagens ou indenizações por rescisão de contrato, 
salvo se tiver por finalidade a reparação de danos patrimoniais;

II. o Imposto de Renda retido na fonte por órgão público federal, 
quando do pagamento de valores relativos ao fornecimento de bens 
ou serviços, na forma estabelecida pelo artigo 64 da lei no 9.430-
1996 (BRASIl, 1996a).

Para efeito de dedução, o imposto pago ou retido, constante 
de documento hábil, será considerado pelos valores originais, sem 
quaisquer acréscimos. 
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Do Imposto de Renda devido com base no lucro presumido 
diferentemente do lucro real não será permitida qualquer dedução 
a título de incentivo fiscal. 

1.5.3.4 Prazo para recolhimento

As empresas tributadas pelo lucro presumido no observaram os 
prazos a seguir para efeito de recolhimento do Imposto de Renda. 

O imposto de Renda apurado no trimestre deve ser pago, 
em quota única, até o último dia útil do mês subsequente ao do 
encerramento do período de apuração. A empresa poderá parcelar 
o pagamento em até 3 quotas iguais, mensais e sucessivas, 
vencíveis no último dia útil dos três meses subsequentes ao do 
encerramento do pe-ríodo de apuração a que corresponder, desde 
que o valor mínimo de cada quota não seja de valor inferior a R$ 
1.000,00. Se a empresa optar pelo parcelamento, as quotas do 
IRPJ serão acrescidas de juros equivalentes à taxa SElIC, acumulada 
mensalmente, contados a partir do primeiro dia do segundo mês 
subsequente ao de encerramento do período de apuração até o 
último dia do mês anterior ao do pagamento e de 1% no mês de 
pagamento. 

1.5.3.5 Obrigações acessórias

De acordo com o Art. 527 do RIR, a pessoa jurídica optante pelo 
lucro presumido está obrigada a cumprir as obrigações acessórias 
a seguir. Conforme lei nº 8.981--1995, art. 45 (BRASIl, 1995a, p. 1):

a) Escrituração Contábil Completa: deverá ser mantida 
nos termos da legislação comercial, podendo, 
excepcionalmente, ser escriturado somente o livro Caixa, 
desde que neste conste registrada toda a movimentação 
financeira, inclusive a bancária.
b) Livro de Inventário: a empresa deverá manter o livro 
Registro de Inventário, no qual deverão constar registrados 
os estoques existentes no término do ano-calendário a que 
se referir a opção pelo lucro presumido.  
c) Guarda de Documentos: a pessoa jurídica optante pelo 
lucro presumido estará obrigada a manter em boa ordem e 
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guarda, enquanto não decorrido o prazo decadencial e não 
prescritas eventuais ações que lhes sejam pertinentes, todos 
os livros obrigatórios por legislação específica, bem como 
os documentos e demais papéis que serviram de base para a 
escrituração comercial e fiscal.

1.5.3.6 Exemplo de cálculo

A título de exemplo consideraremos os dados extraídos de uma 
empresa comercial conforme segue:

Receita Bruta auferida no 1º Trimestre/XX = R$ 50.000,00 
(x) Percentual de Presunção = 8% 
(=) lucro Presumido = R$ 4.000,00 
Cálculo do Imposto: 
Imposto de Renda = R$ 4.000,00 X 15% (alíquota do IR) = 
R$ 600,00 Total do Imposto de Renda a Recolher no 1º 
Trimestre/XX, R$ 600,00

Para saber mais

A empresa que optar pelo recolhimento mensal deve, ainda, efetuar o 
recolhimento do adicional (10% sobre o excedente a R$ 60.000,00 no 
trimestre).

1.5.4 Cálculo da contribuição social

As empresas optantes pelo regime lucro presumido deverão 
apurar e recolher, trimestralmente, assim como o imposto de 
renda, a Contribuição Social Sobre o lucro por essa mesma forma 
de tributação. 

1.5.4.1 Base de cálculo

Com base no Art. 88 da IN da SRF nº 390 de 2004 (BRASIl, 2004b), 
a base de cálculo da CSll, devida em cada trimestre, corresponderá 
à soma dos seguintes valores:

I. 12% da receita bruta auferida no período de apuração, 
decorrente de venda de mercadorias e de produtos e serviços 
hospitalares e de transportes;

II. 32% da receita bruta auferida no período de apuração, 
para as atividades de prestação de serviços em geral (exceto 
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serviços hospitalares e de transportes); intermediação de negócios; 
administração, locação ou cessão de bens imóveis, móveis e direitos 
de qualquer natureza e de prestação cumulativa e contínua de 
serviços de assessoria creditícia, mercadológica, gestão de crédito, 
seleção de riscos, administração de contas a pagar e a receber, 
compra de direitos creditórios resultantes de vendas mercantis a 
prazo ou de prestação de serviços (factoring);

III. ganho de capital decorrente da venda de bens do ativo 
permanente;

IV. rendimentos e ganhos líquidos auferidos em aplicações 
financeiras;

V. demais receitas e os resultados positivos decorrentes 
de receitas não abrangidas pelos itens I e II, auferidos no mesmo 
período de apuração, como por exemplo:

a) receita de aluguel, quando não for este o objeto social da 
pessoa jurídica;

b) rendimentos auferidos nas operações de mútuo realizadas 
entre pessoas jurídicas ou entre pessoas jurídicas e pessoa física;

c) juros equivalentes à taxa SElIC para títulos federais, 
acumulada mensalmente, relativos a tributos e contribuições a 
serem restituídos ou compensados;

d) valores recuperados correspondente a custos e despesas;

e) perda no recebimento de créditos;

f) variações monetárias ativas dos direitos de crédito e das 
obrigações do contribuinte, em função da taxa de câmbio ou de 
índices ou coeficientes aplicáveis por disposição legal ou contratual.

1.5.4.2 Períodos de apuração

Desde o dia 1º de julho de 1997, o período de apuração das 
empresas tributadas com base no lucro presumido é trimestral, ou 
seja, o lucro presumido deverá ser apurado em 31 de março, 30 de 
junho, 30 de setembro e 31 de dezembro de cada ano-calendário IN 
SRF nº. 390/2004, art. 85, § 1º. 

1.5.4.3 Alíquota

A CSll devida será determinada mediante a aplicação da alíquota 



U3 - Lucro presumido, arbitrado e incentivos fiscais 89

de 9% sobre o lucro presumido (lei nº 10.637/2002, art. 37, e IN SRF 
nº 390/2004, art. 31).

1.5.4.4 Deduções permitidas

A contribuição social devida no trimestre poderá ser deduzida 
do valor que tiver sido retido, no trimestre, por órgãos, autarquias e 
fundações da administração pública federal e por demais pessoas 
jurídicas de direito privado, pelo fornecimento de bens ou de 
mercadorias ou pela prestação de serviços.

1.5.4.5 Prazo para recolhimento

A CSll apurada no final de cada trimestre será paga em quota 
única, até o último dia útil do mês subsequente ao do encerramento 
do período de apuração a que se refere. 

Vale lembrar que a contribuição poderá ser paga em até três 
quotas mensais, iguais e sucessivas, vencíveis no último dia útil 
dos três meses subsequentes ao do encerramento do período de 
apuração sendo que o valor de cada quota não poderá ser inferior 
a R$ 1.000,00.

Para saber mais

As alíquotas da CSLL foram de 8% (oito por cento) até 30/04/1999, a 
partir de 01/05/1999, a alíquota foi majorada para 12% (doze por cento) 
e a partir de 01/02/2000 a alíquota é de 9% (nove por cento).

Links

Acesse algumas perguntas e respostas sobre Lucro Presumido:

<http://www.receita.fazenda.gov.br/publico/perguntao/dipj2013/
capitulo_xiii_ irpjlucropresumido_2013.pdf>.

1.5.4.6 Exemplo de cálculo

Determinada empresa, tributada pelo lucro presumido, no 1º 
trimestre de X9, obteve os seguintes receitas: 

a) com vendas de mercadorias no valor total de R$ 450.000,00 
e receita de prestação de serviços no valor total de R$ 30.000,00;

b) vendido bem do ativo imobilizado, tendo apurado, nessa 
transação, ganho de capital (lucro) de R$ 1.000,00:
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Inicialmente, vamos determinar a base de cálculo da CSll:

Agora que sabemos a base de cálculo, iremos calcular a CSll 
devida no trimestre:         

Base de cálculo  

(x) Alíquota da CSll 9%

(=) CSll devida no trimestre

12% sobre R$ 450.000,00 =  
32% sobre R$ 30.000,00 =  
Soma  
Ganhos de capital na alienação de bens 
Base de cálculo da contribuição

R$ 54.000,00 
R$  9.600,00 
R$ 63.600,00 
R$  1.000,00 
R$ 64.600,00

R$  5.814,00 

 R$ 64.600,00 
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Seção 2

Lucro arbitrado e incentivos fiscais

2.1 Lucro arbitrado

Dentre as formas previstas na legislação para determinar 
trimestralmente o lucro a ser tributado pela IRPJ e CSll, temos o lucro 
arbitrado, que é uma forma de apuração da base de cálculo dos 
referidos impostos para por exemplo as empresas que não possuem 
escrituração contábil e fiscal, da qual constitui em procedimento obri-
gatório para apuração da base de cálculo pelo lucro real ou presumido. 
A tributação  pelo lucro arbitrado é mais onerosa para as empresas, 
ela toma por base a forma do lucro presumido ou do lucro real anual, 
acrescido em 20%, exceto em relação aos percentuais que deverão 
ser aplicados sobre a receita bruta das instituições financeiras ou 
equiparadas que, neste caso, estão fixados em 45%, com percentuais 
mais elevados na determinação da base de cálculo, o que resulta em 
valor de IR e CSSl maior. 

2.1.1 Hipóteses de arbitramento

O imposto, devido trimestralmente, no decorrer do ano-calendário, 
será determinado com base nos critérios do lucro arbitrado, quando 
(RIR/1999, art. 530) (BRASIl, 1999):

I. o contribuinte, obrigado à tributação com base no lucro 
real, não mantiver escrituração na forma das leis comerciais 
e fiscais, ou deixar de elaborar as demonstrações 
financeiras exigidas pela legislação fiscal;
II. a escrituração a que estiver obrigado o contribuinte 
revelar evidentes indícios de fraudes ou contiver vícios, 
erros ou deficiências que a tornem imprestável para 
identificar a efetiva movimentação financeira, inclusive 
bancária; ou  determinar o lucro real;
III. o contribuinte deixar de apresentar à autoridade 
tributária os livros e documentos da escrituração comercial 
e fiscal, ou o livro Caixa, na hipótese do parágrafo único do 
art. 527;
IV. o contribuinte optar indevidamente pela tributação 
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com base no lucro presumido;
V. o comissário ou representante da pessoa jurídica 
estrangeira deixar de escriturar e apurar o lucro da sua 
atividade separadamente do lucro do comitente residente 
ou domiciliado no exterior (art. 398);
VI. o contribuinte não mantiver, em boa ordem e segundo 
as normas contábeis recomendadas, livro Razão ou fichas 
utilizados para resumir e totalizar, por conta ou subconta, 
os lançamentos efetuados no Diário.
VII. o contribuinte não escriturar ou deixar de apresentar à 
autoridade tributária os livros ou registros auxiliares de que 
trata o § 2º do art. 177 da lei nº 6.404, de 15 de dezembro 
de 1976, e § 2º do art. 8º do Decreto-lei nº 1.598, de 26 de 
dezembro de 1977 (lei 8.981-1995, art, 47, VII e lei 11.941-
2009).

Questão para reflexão

Tributar as pessoas jurídicas pelo lucro arbitrado traz alguma vantagem 
para as empresas que sofrem essa tributação?

2.1.2 Base de cálculo quando não conhecida a receita bruta 

”O lucro arbitrado, quando não conhecida a receita bruta, será 
determinado por meio de procedimento de ofício, mediante a 
utilização de uma das seguintes alternativas de cálculo (RIR, Decreto 
3000, 1999)” (BRASIl, 1999, p. 1). 

I. um inteiro e cinco décimos do lucro real referente 
ao último período em que a pessoa jurídica manteve 
escrituração de acordo com as leis comerciais e fiscais;
II. quatro centésimos da soma dos valores do ativo 
circulante, realizável a longo prazo e permanente, 
existentes no último balanço patrimonial conhecido;
III. sete centésimos do valor do capital, inclusive a sua 
correção monetária contabilizada como reserva de capital, 
constante do último balanço patrimonial conhecido 
ou registrado nos atos de constituição ou alteração da 
sociedade;
IV. cinco centésimos do valor do patrimônio líquido 
constante do último balanço patrimonial conhecido;
V. quatro décimos do valor das compras de mercadorias 
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efetuadas no mês;
VI. quatro décimos da soma, em cada mês, dos valores da 
folha de pagamento dos empregados e das compras de 
matérias-primas, produtos intermediários e materiais de 
embalagem;
VII. oito décimos da soma dos valores devidos no mês a 
empregados;
VIII. nove décimos do valor mensal do aluguel devido. 
§ 1º As alternativas previstas nos incisos V, VI e VII, a critério 
da autoridade lançadora, poderão ter sua aplicação limitada, 
respectivamente, às atividades comerciais, industriais e de 
prestação de serviços e, no caso de empresas com atividade 
mista, ser adotados isoladamente em cada atividade (lei nº 
8.981, de 1995, art. 51, § 1º) (BRASIl, 1995a).
§ 2º Para os efeitos da aplicação do disposto no inciso I, 
quando o lucro real for decorrente de período de apuração 
anual, o valor que servirá de base ao arbitramento será 
proporcional ao número de meses do período de apuração 
considerado (lei nº 8.981, de 1995, art. 51, § 2º, e lei nº 9.430, 
de 1996, art. 1º). 
§ 3º No caso dos incisos I a IV, deverá ser efetuada 
atualização monetária até 31 de dezembro de 1995 (lei nº 
8.981, de 1995, art. 51, § 3º, e lei nº 9.249, de 1995, art. 4º).
§ 4º No caso deste artigo, os coeficientes de que tratam os 
incisos II, III e IV, deverão ser multiplicados pelo número de 
meses do período de apuração (lei nº 9.430, de 1996, art. 27, 
§ 1º) (BRASIl, 1996a). 
§ 5º Na hipótese de utilização das alternativas de cálculo 
previstas nos incisos V a VIII, o lucro arbitrado será o valor 
resultante da soma dos valores apurados para cada mês 
do período de apuração (lei nº 9.430, de 1996, art. 27, § 2º) 
(BRASIl, 1996a).

Agora que aprendemos um pouco mais sobre o lucro arbitrado, 
vamos verificar os percentuais de arbitramento e acompanhar um 
exemplo de como calculá-lo.

2.1.3 Base de cálculo quando conhecida a receita bruta

Quando a receita bruta da pessoa jurídica for conhecida, a base 
de cálculo do IRPJ corresponderá, em cada trimestre, à soma das 
seguintes parcelas:
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a) o valor resultante da aplicação dos percentuais fixados no 
artigo 15 da lei 9.249/95, acrescidos de 20%;

b) o valor resultante da aplicação dos percentuais mencionados 
na letra “a”, sobre a parcela das receitas auferidas em cada atividade, 
no respectivo período de apuração, nas exportações a pessoas 
vinculadas domiciliadas no exterior ou aos países com tributação 
favorecida, determinada de acordo com a sistemática de preços de 
transferência, que exceder ao valor já apropriado na escrituração da 
empresa;

c) os ganhos de capital, os rendimentos e ganhos líquidos 
auferidos em aplicações financeiras, as demais receitas e os 
resultados positivos decorrentes de receitas não abrangidas nas 
letras “a” e “b” auferidos no respectivo período de apuração.

A parcela mencionada na letra “b” será apurada anualmente e 
acrescida à base de cálculo para apuração do IRPJ devido no último 
trimestre do ano-calendário. Para realizar o calculo do arbitramento 
com a receita bruta conhecida, devemos inicialmente determinar 
a parcela resultante da aplicação do percentual correspondente 
sobre a receita bruta da atividade da empresa auferida no trimestre.

2.1.4 Percentuais de arbitramento do lucro

Os percentuais a serem aplicados sobre a receita bruta de uma 
empresa são os mesmos aplicáveis na tributação do lucro presumido 
acrescido de 20%, (art. 532) (BRASIl, 1999):

Tabela 3.2 | Percentuais de arbitramento 
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§ 5º Na hipótese de utilização das alternativas de cálculo previstas 
nos incisos V a VIII, o lucro arbitrado será o valor resultante da 
soma dos valores apurados para cada mês do período de apuração 
(lei nº 9.430, de 1996, art. 27, § 2º) (BRASIl, 1996a).

Agora que aprendemos um pouco mais sobre o lucro arbitrado, vamos verificar 
os percentuais de arbitramento e acompanhar um exemplo de como calculá-lo.

2.1.3 Base de cálculo quando conhecida a receita bruta
Quando a receita bruta da pessoa jurídica for conhecida, a base de cálculo do 

IRPJ corresponderá, em cada trimestre, à soma das seguintes parcelas:

a) o valor resultante da aplicação dos percentuais fixados no artigo 15 da lei 
9.249/95, acrescidos de 20%;

b) o valor resultante da aplicação dos percentuais mencionados na letra “a”, 
sobre a parcela das receitas auferidas em cada atividade, no respectivo pe-
ríodo de apuração, nas exportações a pessoas vinculadas domiciliadas no 
exterior ou aos países com tributação favorecida, determinada de acordo com 
a sistemática de preços de transferência, que exceder ao valor já apropriado 
na escrituração da empresa;

c) os ganhos de capital, os rendimentos e ganhos líquidos auferidos em aplica-
ções financeiras, as demais receitas e os resultados positivos decorrentes de 
receitas não abrangidas nas letras “a” e “b” auferidos no respectivo período 
de apuração.

A parcela mencionada na letra “b” será apurada anualmente e acrescida à base 
de cálculo para apuração do IRPJ devido no último trimestre do ano-calendário. Para 
realizar o calculo do arbitramento com a receita bruta conhecida, devemos inicial-
mente determinar a parcela resultante da aplicação do percentual correspondente 
sobre a receita bruta da atividade da empresa auferida no trimestre.

2.1.4 Percentuais de arbitramento do lucro
Os percentuais a serem aplicados sobre a receita bruta de uma empresa são os 

mesmos aplicáveis na tributação do lucro presumido acrescido de 20%, (art. 532) 
(BRASIl, 1999):

Tabela 3.2 Percentuais de arbitramento 

ATIVIDADES PERCENTUAL

Revenda de combustíveis 1,92%

Fabricação própria 9,6%

Revenda de mercadorias 9,6%

Industrialização para encomenda 9,6%

continua
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Transporte de cargas 9,6%

Serviços hospitalares 9,6%

Atividade rural 19,2%

Serv. Transporte/exceto cargas 19,2%

Administração de consórcios 38,4%

Hotelaria e estacionamento 38,4%

Serv. Profissionais habilitados 38,4%

Representante comercial 38,4%

Administração e locação de imóveis 38,4%

Corretagem em geral 38,4%

Serviços da construção civil 38,4%

Factoring 38,4%

Bancos, instituições financeiras e assemelhados 45,0%

Fonte: Do autor (2013).

2.1.4.1 Redução do Percentual de Prestação de Serviços
As empresas exclusivamente prestadoras de serviços em geral, cuja receita bruta 

anual seja de até R$ 120.000,00, poderão utilizar, para determinação do lucro ar-
bitrado trimestral, o percentual de 19,2%. A redução de 38,4 para 19,2% não se 
aplica aos serviços decorrentes de profissões legalmente regulamentadas, como, por 
exemplo, as escolas, inclusive as creches, mesmo com receita bruta anual de até R$ 
120.000,00. A pessoa jurídica que houver utilizado o percentual de 19,2% para o 
pagamento trimestral do imposto, cuja receita bruta acumulada até um determinado 
trimestre do ano-calendário exceder o limite de R$ 120.000,00, ficará sujeita ao pa-
gamento do imposto postergado, apurado em relação a cada trimestre transcorrido. 
A diferença de imposto deverá ser paga, em quota única, até o último dia útil do 
mês subsequente ao trimestre em que tiver ocorrido o excesso. Se o pagamento da 
diferença ocorrer após este prazo serão devidos os acréscimos legais previstos na 
legislação vigente.

Sociedades corretoras: As sociedades corretoras, inclusive as de seguros e imó-
veis, calcularão o lucro arbitrado aplicando, sobre a receita bruta do trimestre, o 
percentual de 38,4 ou 19,2%, por ser essa atividade considerada como intermediação 
de negócios.

Receitas de aluguéis: Se o objetivo social da pessoa jurídica for a administração 
e a locação de móveis próprios ou de terceiros a base de cálculo do imposto será 
determinada com a aplicação do percentual de 38,4 ou 19,2%. Do contrário, a receita 
total dos aluguéis deverá ser acrescida na determinação do lucro arbitrado.

continuação
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Transporte de cargas 9,6%

Serviços hospitalares 9,6%

Atividade rural 19,2%

Serv. Transporte/exceto cargas 19,2%

Administração de consórcios 38,4%

Hotelaria e estacionamento 38,4%

Serv. Profissionais habilitados 38,4%

Representante comercial 38,4%

Administração e locação de imóveis 38,4%

Corretagem em geral 38,4%

Serviços da construção civil 38,4%

Factoring 38,4%

Bancos, instituições financeiras e assemelhados 45,0%

Fonte: Do autor (2013).

2.1.4.1 Redução do Percentual de Prestação de Serviços
As empresas exclusivamente prestadoras de serviços em geral, cuja receita bruta 

anual seja de até R$ 120.000,00, poderão utilizar, para determinação do lucro ar-
bitrado trimestral, o percentual de 19,2%. A redução de 38,4 para 19,2% não se 
aplica aos serviços decorrentes de profissões legalmente regulamentadas, como, por 
exemplo, as escolas, inclusive as creches, mesmo com receita bruta anual de até R$ 
120.000,00. A pessoa jurídica que houver utilizado o percentual de 19,2% para o 
pagamento trimestral do imposto, cuja receita bruta acumulada até um determinado 
trimestre do ano-calendário exceder o limite de R$ 120.000,00, ficará sujeita ao pa-
gamento do imposto postergado, apurado em relação a cada trimestre transcorrido. 
A diferença de imposto deverá ser paga, em quota única, até o último dia útil do 
mês subsequente ao trimestre em que tiver ocorrido o excesso. Se o pagamento da 
diferença ocorrer após este prazo serão devidos os acréscimos legais previstos na 
legislação vigente.

Sociedades corretoras: As sociedades corretoras, inclusive as de seguros e imó-
veis, calcularão o lucro arbitrado aplicando, sobre a receita bruta do trimestre, o 
percentual de 38,4 ou 19,2%, por ser essa atividade considerada como intermediação 
de negócios.

Receitas de aluguéis: Se o objetivo social da pessoa jurídica for a administração 
e a locação de móveis próprios ou de terceiros a base de cálculo do imposto será 
determinada com a aplicação do percentual de 38,4 ou 19,2%. Do contrário, a receita 
total dos aluguéis deverá ser acrescida na determinação do lucro arbitrado.
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Fonte: Do autor (2013).

2.1.4.1 Redução do Percentual de Prestação de Serviços

As empresas exclusivamente prestadoras de serviços em geral, 
cuja receita bruta anual seja de até R$ 120.000,00, poderão utilizar, 
para determinação do lucro arbitrado trimestral, o percentual de 
19,2%. A redução de 38,4 para 19,2% não se aplica aos serviços 
decorrentes de profissões legalmente regulamentadas, como, por 
exemplo, as escolas, inclusive as creches, mesmo com receita bruta 
anual de até R$ 120.000,00. A pessoa jurídica que houver utilizado 
o percentual de 19,2% para o pagamento trimestral do imposto, 
cuja receita bruta acumulada até um determinado trimestre do 
ano-calendário exceder o limite de R$ 120.000,00, ficará sujeita ao 
pagamento do imposto postergado, apurado em relação a cada 
trimestre transcorrido. A diferença de imposto deverá ser paga, em 
quota única, até o último dia útil do mês subsequente ao trimestre 
em que tiver ocorrido o excesso. Se o pagamento da diferença 
ocorrer após este prazo serão devidos os acréscimos legais previstos 
na legislação vigente.

Sociedades corretoras: As sociedades corretoras, inclusive as de 
seguros e imóveis, calcularão o lucro arbitrado aplicando, sobre a 
receita bruta do trimestre, o percentual de 38,4 ou 19,2%, por ser 
essa atividade considerada como intermediação de negócios.

Receitas de aluguéis: Se o objetivo social da pessoa jurídica for 
a administração e a locação de móveis próprios ou de terceiros 
a base de cálculo do imposto será determinada com a aplicação 
do percentual de 38,4 ou 19,2%. Do contrário, a receita total dos 
aluguéis deverá ser acrescida na determinação do lucro arbitrado.

Industrialização por encomenda: De acordo com o Ato 
Declaratório Interpretativo 20 RFB/2007 (BRASIl, 2007a), para fins 
da apuração do IRPJ e da base de cálculo da CSll, considera-se 
prestação de serviço as operações de industrialização por enco-
menda quando na composição do custo total dos insumos do 
produto industrializado por encomenda houver a preponderância 
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dos custos dos insumos fornecidos pelo encomendante. Assim, 
nesta hipótese de industrialização, para determinação das bases 
de cálculo do IRPJ e da CSll serão aplicados, respectivamente, os 
percentuais de 38,4% e 32%.

Representação comercial: A atividade de representação 
comercial por conta de terceiros é considerada intermediação 
de negócios, sujeita, portanto, ao percentual de 38,4 ou 19,2%. 
Se a representação comercial for por conta própria, a atividade 
caracteriza-se como compra e venda de mercadorias, a ela se 
aplicando o percentual de 9,6%.

Vendas diretas do exterior: No caso de serem efetuadas 
vendas, no país, por intermédio de agentes ou representantes de 
pessoas estabelecidas no exterior, quando faturadas diretamente ao 
comprador, o rendimento tributável será arbitrado. Para esse efeito, 
considera-se

[...] efetuada a venda no país, quando seja concluída, em 
conformidade com as disposições da legislação comercial, 
entre o comprador e o agente ou representante do 
vendedor, no Brasil, observadas as seguintes normas: 
somente caberá o arbitramento nos casos de vendas 
efetuadas no Brasil por intermédio de agente ou 
representante, residente ou domiciliado no país, que 
tenha poderes para obrigar contratualmente o vendedor 
para com o adquirente, no Brasil, ou por intermédio 
de filial, sucursal ou agência do vendedor no país; 
não caberá o arbitramento no caso de vendas em que 
a intervenção do agente ou representante tenha se 
limitado à intermediação de negócios, obtenção ou 
encaminhamento de pedidos ou propostas, ou outros atos 
necessários à mediação comercial, ainda que esses serviços 
sejam retribuídos com comissões ou outras formas de 
remuneração, desde que o agente ou representante não 
tenha poderes para obrigar contratualmente o vendedor;
o fato exclusivo de o vendedor participar no capital do 
agente ou representante no país não implica atribuir a este 
poderes para obrigar contratualmente o vendedor;
o fato de o representante legal ou procurador do vendedor 
assinar eventualmente no Brasil contrato em nome do 
vendedor não é suficiente para determinar a aplicação do 
disposto neste subitem (BRASIl, 1999, p. 1).
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Instituições financeiras: Nas atividades desenvolvidas por bancos 
comerciais, bancos de investimentos, bancos de desenvolvimento, 
caixas econômicas, sociedades de crédito, financiamento e 
investimento, sociedades de crédito imobiliário, sociedades 
corretoras de títulos, valores mobiliários e câmbio, distribuidoras de 
títulos e valores mobiliários, empresas de arrendamento mercantil, 
cooperativas de crédito, empresas de seguros privados e de 
capitalização e entidades de previdência privada aberta, o percentual 
para determinação do lucro arbitrado será de 45%.

Atividades mistas: Se a empresa desenvolver mais de uma 
atividade deverá aplicar o percentual correspondente a cada uma 
delas, sendo necessário discriminar a receita bruta, para separar 
os valores obtidos nas diversas atividades. Assim, se a empresa 
tiver como objetivo social a compra e venda de mercadorias e a 
prestação de serviços, será utilizado, no arbitramento de seu lucro, 
um percentual sobre a receita bruta proveniente da prestação de 
serviços e outro sobre a receita bruta auferida em decorrência da 
revenda de mercadorias.

Receita Bruta: A receita bruta das vendas e serviços sobre a 
qual incidirá o percentual de determinação do lucro arbitrado 
compreende o produto da venda de bens nas operações de conta 
própria, o preço dos serviços prestados e o resultado auferido nas 
operações de conta alheia, assim entendidos os negócios realizados 
pela empresa em nome de terceiros. Integram, portanto, a receita 
bruta a ser computada no trimestre do arbitramento as receitas 
resultantes do objetivo social da pessoa jurídica, tais como:

a) da prestação de serviços;

b) da venda de produtos de fabricação própria;

c) da revenda de mercadorias;

d) do transporte de cargas;

e) da industrialização de produtos em que a matéria-prima, 
o produto intermediário e o material de embalagem tenham sido 
fornecidos pelo encomendante;

f) da atividade rural;

g) de outras atividades compreendidas nos objetivos sociais da 
pessoa jurídica. 

Agora, vamos estudar os valores excluídos da  Receita Bruta. 
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Da receita bruta devem ser deduzidas as vendas canceladas, as 
devoluções de vendas, os descontos incondicionais concedidos 
e os impostos não cumulativos cobrados destacadamente do 
comprador ou contratante e do qual o vendedor dos bens ou 
prestador dos serviços seja mero depositário (IPI). Também não são 
consideradas as saídas que não decorram de vendas, a exemplo 
das transferências de mercadorias para outros estabelecimentos da 
mesma empresa.

O valor do ICMS incidente sobre as vendas não deve ser excluído 
da receita bruta operacional, de vez que esse imposto integra o preço 
da venda. No entanto, quando a pessoa jurídica estiver enquadrada 
na condição de contribuinte substituto, o ICMS devido no regime de 
substituição tributária não será incluído na receita bruta trimestral.

Empresas imobiliárias: As empresas que se dediquem à venda 
de imóveis construídos ou adquiridos para revenda, loteamento 
de terrenos e incorporação de prédios em condomínio terão 
seus lucros arbitrados, deduzindo-se da receita bruta o custo do 
imóvel devidamente comprovado. O custo do imóvel vendido 
compreenderá, obrigatoriamente:

a) o custo de aquisição de terrenos ou prédios, inclusive 
tributos devidos na aquisição e as despesas de legalização;

b) os custos de estudo, planejamento, legalização e execução 
dos planos ou projetos de desmembramento, loteamento, 
incorporação, construção e quaisquer obras ou melhoramentos.

Receitas financeiras: de acordo com o artigo 34 da lei 
11.196/2006 (BRASIl, 2005), será computada como receita bruta 
a receita financeira da pessoa jurídica que explore a atividade 
imobiliária relativa a loteamento de terrenos, incorporação 
imobiliária, construção de prédios destinados à venda, bem como a 
venda de imóveis construídos ou adquiridos para revenda, quando 
decorrente da comercialização de imóveis e quando apurada por 
meio de índices ou coeficientes previstos em contrato.

2.1.5 Cômputo das receitas

O reconhecimento das receitas, para efeito de determinação da 
base de cálculo do IRPJ e da CSll, deverá ser efetuado segundo o 
regime de competência. Portanto, a receita bruta da atividade será 
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computada no trimestre do faturamento, independentemente de 
seu efeito recebimento.

Receitas de atividades imobiliárias: Excetuam-se da regra 
mencionadas no cômputo das receitas as decorrentes de atividades 
imobiliárias, cujo arbitramento será efetuado na proporção da 
receita recebida ou cujo recebimento esteja previsto para o próprio 
trimestre.

Revenda de veículos usados: A lei 9.716/98 (BRASIl, 1998b), 
em seu artigo 5º, estabelece que as pessoas jurídicas que tenham 
como objeto social, declarado em seus atos constitutivos, a compra 
e venda de veículos automotores, poderão equiparar, para efeitos 
tributários, como operação de consignação, as operações de 
venda de veículos usados, adquiridos para revenda, bem assim dos 
recebidos como parte do preço de veículos novos ou usados. Os 
veículos usados a que se refere a citada lei serão objeto de Nota 
Fiscal de Entrada e, quando da venda, de Nota Fiscal de saída, 
sujeitando-se ao respectivo regime fiscal aplicável às operações 
de consignação. Com fundamento naquele dispositivo legal, a 
Secretaria da Receita Federal do Brasil determinou que as pessoas 
jurídicas com esse tipo de atividade, tributadas com base no lucro 
real, presumido ou arbitrado, devem observar o que segue em 
relação às operações com veículos usados.

Embora, segundo a lei nº 9.716 (BRASIl, 1998b), a equiparação 
para fins tributários seja facultativa, a RFB, por meio da IN 152, 
estabeleceu que a partir de 30/10/98, para efeito de apuração das 
bases de cálculo do Imposto de Renda e da Contribuição Social 
sobre o lucro líquido lucro estimado, presumido ou arbitrado, as 
revendas de veículos usados devem ser equiparadas às operações 
de consignação.

Conforme o ato normativo, o valor a ser computado nas bases 
de cálculo deve corresponder à diferença entre o valor pelo qual 
o veículo usado houver sido alienado, constante da Nota Fiscal 
de Venda, e o seu custo de aquisição, constante da Nota Fiscal de 
Entrada.

A IN 152 não definiu o percentual a aplicar sobre a diferença 
positiva. Sempre entendemos que a IN 152 não trata de intermediação 
mas, sim, de operações de compra e venda de veículos usados. Ao 
determinar que a partir de 30/10/98 as bases de cálculo tributáveis 
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dessas operações devem ser apuradas considerando-se como 
receita bruta a diferença positiva entre compra e venda, está implícito 
que o percentual aplicável é de 8% (lucro presumido ou estimado) 
e de 9,6% (lucro arbitrado), posto que são esses os percentuais 
atribuídos pela legislação vigente à atividade de compra e venda de 
mercadorias. O fato de a IN 152 estabelecer que as operações de 
revendas de veículos usados devem ser equiparadas a consignação 
para efeitos tributários, não retira das referidas operações a natureza 
de compra e venda. Contudo, se o veículo revendido não integra 
o estoque de veículos usados da pessoa jurídica, ou seja, pertence 
a terceiro, a receita obtida caracteriza comissão, corretagem ou 
qualquer outra remuneração pela mediação ou intermediação da 
venda, aplicando-se sobre essa receita o percentual de 32% (lucro 
presumido ou estimado) e de 38,4% (lucro arbitrado).

Já a Instrução Normativa 390 SRF, de 30/01/2004 (BRASIl, 2004b), 
consolida as normas de apuração e pagamento da Contribuição 
Social sobre o lucro líquido. Dispõe, em seu art. 96, que, para efeitos 
tributários, as revendas de veículos usados poderão ser equiparadas 
a operações de consignação. Portanto, de acordo com o novo Ato 
Normativo, que começou a vigorar em 02/02/2004, a equiparação 
das revendas de veículos usados a operações de consignação é 
facultativa e não obrigatória, em consonância com o disposto no 
artigo 5º da lei 9.716, de 1998 (BRASIl, 1998b). Havendo equiparação, 
será computada como receita bruta, para efeito de apuração 
da base de cálculo, a diferença entre o valor pelo qual o veículo 
usado tiver sido alienado, constante da Nota Fiscal de Saída, e o seu 
custo de aquisição, constante da Nota Fiscal de Entrada. Pode-se 
concluir que, se não houver a equiparação, o contribuinte deverá 
computar como receita bruta o valor total da Nota Fiscal de Venda. 
Entretanto, a IN 390 determina que, para efeito de apuração da base 
de cálculo da CSll (lucro estimado, presumido ou arbitrado), se a 
operação for equiparada a consignação, a pessoa jurídica deverá 
aplicar, sobre a diferença positiva entre a Nota Fiscal de Venda e a 
Nota Fiscal de Entrada do veículo, o percentual de 12% (períodos de 
apuração até 31/08/2003) ou 32% (períodos de apuração a partir 
de 01/09/2003). Admitindo-se que o entendimento adotado para a 
CSll venha a estender-se ao Imposto de Renda. Se a pessoa jurídica 
optar por equiparar as revendas de veículos usados a operações 
de consignação, deverá apurar o lucro estimado/presumido ou 
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arbitrado, aplicando sobre a diferença positiva o percentual de 
32% ou 38,4%, respectivamente. Não há qualquer lógica nesse 
tratamento. De qualquer modo, como a RFB está determinando, em 
caso de equiparação, que se aplique o percentual de 32% ou 38,4% 
sobre a diferença, é conveniente que as empresas assim procedam 
para evitar problemas com o Fisco, mesmo porque, na maioria 
das vezes, resultará em carga tributária menor do que aplicar os 
percentuais de 8% ou 9,6% (IRPJ) e 12% (CSll) sobre a receita bruta 
da venda.

A pessoa jurídica deverá manter em boa ordem e guarda, 
à disposição da Secretaria da Receita Federal do Brasil, os 
demonstrativos de apuração das correspondentes bases de cálculo.

Quando a receita bruta da pessoa jurídica for desconhecida, 
a autoridade lançadora poderá, de acordo com a natureza do 
negócio, arbitrar o lucro mediante a utilização de uma das seguintes 
alternativas de cálculo:

Deverão ser acrescidos à base de cálculo do imposto, em cada 
trimestre, os ganhos de capital, os rendimentos e ganhos líquidos de 
aplicações financeiras, as demais receitas e os resultados positivos, 
decorrentes de receitas não abrangidas no cálculo efetuado, como:

a) os ganhos de capital, nas alienações de bens e direitos do 
Ativo Não Circulante;

Fonte: Do autor (2013).

Tabela 3.3 | Percentuais de Arbitramento

L u c r o  p r e s u m i d o ,  a r b i t r a d o  e  i n c e n t i v o s  f i s c a i s  69

em carga tributária menor do que aplicar os percentuais de 8% ou 9,6% (IRPJ) e 12% 
(CSll) sobre a receita bruta da venda.

A pessoa jurídica deverá manter em boa ordem e guarda, à disposição da Secreta-
ria da Receita Federal do Brasil, os demonstrativos de apuração das correspondentes 
bases de cálculo.

Quando a receita bruta da pessoa jurídica for desconhecida, a autoridade lan-
çadora poderá, de acordo com a natureza do negócio, arbitrar o lucro mediante a 
utilização de uma das seguintes alternativas de cálculo:

Tabela 3.3 Percentuais de Arbitramento

BASES ALTERNATIVAS COEFICIENTE

lucro real referente ao último período em que a pessoa jurídica manteve  
escrituração de acordo com as leis comerciais e fiscais

1,5

Soma dos valores do ativo circulante, realizável a longo prazo e permanente, 
existentes no último balanço patrimonial conhecido

0,04

Valor do capital, inclusive correção monetária contabilizada como reserva de 
capital, constante do último balanço patrimonial conhecido ou registrado nos 
atos de constituição ou alteração da sociedade

0,07

Valor do patrimônio líquido constante do último balanço patrimonial  
conhecido

0,05

Valor das compras de mercadorias efetuadas no mês. 0,4

Soma, em cada mês, dos valores da folha de pagamento dos empregados  
e das compras de matérias-primas, produtos intermediários e materiais de 
embalagem

0,4

Soma dos valores devidos no mês a empregados 0,8

Valor mensal do aluguel 0,9

Fonte: Do autor (2013).

Deverão ser acrescidos à base de cálculo do imposto, em cada trimestre, os 
ganhos de capital, os rendimentos e ganhos líquidos de aplicações financeiras, as 
demais receitas e os resultados positivos, decorrentes de receitas não abrangidas no 
cálculo efetuado, como:

a) os ganhos de capital, nas alienações de bens e direitos do Ativo Não Circulante;

b) os ganhos de capital nas alienações de ouro não considerado ativo financeiro;

c) os ganhos de capital auferidos nas alienações de participações societárias 
permanentes em sociedades coligadas e controladas e de participações 
societárias que permanecerem no ativo da pessoa jurídica até o término do 
ano-calendário seguinte ao de suas aquisições;

d) os ganhos de capital auferidos na devolução, em bens ou direitos, de parti-
cipação no capital social de outra pessoa jurídica;
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b) os ganhos de capital nas alienações de ouro não considerado 
ativo financeiro;

c) os ganhos de capital auferidos nas alienações de 
participações societárias permanentes em sociedades coligadas e 
controladas e de participações societárias que permanecerem no 
ativo da pessoa jurídica até o término do ano-calendário seguinte ao 
de suas aquisições;

d) os ganhos de capital auferidos na devolução, em bens ou 
direitos, de participação no capital social de outra pessoa jurídica;

e) os rendimentos auferidos nas operações de mútuo, inclusive 
as realizadas entre pessoas jurídicas controladoras, controladas, 
coligadas ou interligadas;

f) os rendimentos de aplicações financeiras de renda fixa;

g) os ganhos líquidos obtidos em aplicações financeiras de 
renda variável;

h) os ganhos auferidos em operações de cobertura hedge 
realizadas em bolsas de valores, de mercadorias e de futuros ou no 
mercado de balcão;

i) as receita de locação de imóvel, quando não for este o 
objetivo social da pessoa jurídica;

j) os juros sobre o capital próprio de que a empresa seja 
beneficiária;

k) os juros equivalentes à taxa referencial SElIC, acumulada 
mensalmente, e de 1% no mês da compensação ou restituição, 
relativos a impostos e contribuições a serem restituídos ou 
compensados;

l) os juros ativos, não decorrentes de aplicações financeiras;

m) as variações monetárias ativas;

n) as multas ou qualquer outra vantagem paga ou creditada 
por pessoa jurídica, ainda que a título de indenização, em virtude de 
rescisão de contrato;

o) o saldo dos valores cuja tributação tenha sido diferida de 
períodos de apuração anteriores;

p) os valores recuperados correspondentes a custos e 
despesas, inclusive com perdas no recebimento de créditos, salvo 
se a pessoa jurídica comprovar não os ter deduzido em período 
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anterior tributado pelo lucro real ou que se refiram a período no qual 
tenha se submetido ao regime do lucro presumido, lucro arbitrado, 
Simples Nacional ou Simples;

q) valor dos encargos suportados pela mutuária que exceder o 
limite calculado com base na taxa libor, para depósitos em dólares 
dos Estados Unidos da América, pelo prazo de seis meses, acrescido 
de três por cento anuais a título de spread, proporcionalizados em 
função do período a que se referirem os juros, quando pagos ou 
creditados a pessoa vinculada no exterior e o contrato não for 
registrado no Banco Central do Brasil;

r) a diferença de receita auferida pela mutuante correspondente 
ao valor calculado com base na taxa a que se refere a letra “q” anterior 
e o valor contratado, quando este for inferior, caso o contrato, não 
registrado no Banco Central do Brasil, seja realizado com mutuaria 
definida como pessoa vinculada domiciliada no exterior;

s) a diferença entre o valor em dinheiro ou o valor dos bens 
e direitos recebidos de instituição isenta, a título de devolução de 
patrimônio, e o valor em dinheiro ou o valor dos bens e direitos que 
tiver sido entregue para a formação do referido patrimônio;

t) os lucros, rendimentos e ganhos de capital oriundos do 
exterior;

u) demais receitas, ganhos de capital e resultados positivos não 
integrantes da receita bruta da atividade.

2.1.5.1 Ganho de capital na alienação de bens

O ganho de capital na alienação de bens do Ativo Não Circulante 
corresponderá à diferença positiva verificada entre o valor da 
alienação e o respectivo valor contábil.

Nos Bens Reavaliados, o valor acrescido ao bem, em virtude de 
reavaliação, somente poderá ser considerado como parte integrante 
do custo de aquisição se a empresa comprovar que o valor acrescido 
já foi computado na determinação da base de cálculo do Imposto 
de Renda.

2.1.5.2 Diferença entre o Valor de Mercado e o Contábil

A partir de 1º de janeiro de 1996, por força dos artigos 21 e 22 
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da lei 9.249/95 (BRASIl, 1995d), na tributação com base no lucro 
arbitrado deve ser observado o que segue. No caso de fusão, cisão 
ou incorporação, a pessoa jurídica que tiver parte de seu patrimônio 
ou todo ele absorvido em função de incorporação, fusão ou cisão 
deverá levantar balanço específico para esse fim, no qual os bens e 
direitos serão avaliados pelo valor contábil ou de mercado. No caso 
de empresa tributada pelo lucro arbitrado, que optar pela avaliação 
a valor de mercado, a diferença entre este e o custo de aquisição, 
diminuído dos encargos de depreciação, amortização ou exaustão, 
será considerada ganho de capital, que deverá ser adicionado à 
base de cálculo do Imposto de Renda devido e da Contribuição 
Social sobre o lucro líquido. Os encargos serão considerados 
incorridos, ainda que não tenham sido registrados contabilmente. 
Na hipótese de devolução do capital social em bens ou direitos da 
pessoa jurídica, que forem entregues ao titular, sócio ou acionista, 
a título de devolução de sua participação no capital social, poderão 
ser avaliados pelo valor contábil ou de mercado. Na hipótese de a 
devolução realizar-se pelo valor de mercado, a diferença entre este 
e o valor contábil dos bens ou direitos entregues será considerada 
ganho de capital, a ser computado pela empresa tributada, com 
base no lucro arbitrado, para fins do Imposto de Renda e da CSll 
devidos.

2.1.5.3 Rendimentos de aplicações financeiras

Os rendimentos auferidos em qualquer aplicação ou operação 
financeira de renda fixa ou de renda variável, mesmo no caso das 
operações de cobertura (hedge), realizadas por meio de operações 
de swap e outras, nos mercados de derivativos, bem como os 
ganhos líquidos auferidos em aplicações financeiras de renda 
variável, deverão ser acrescidos à base de cálculo do lucro arbitrado 
no trimestre em que ocorrer a alienação, resgate ou cessão do 
título ou aplicação. O Imposto de Renda incidente na fonte ou pago 
pelo contribuinte, relativo aos rendimentos ou ganhos líquidos já 
mencionados, será considerado como antecipação, podendo ser 
compensado com o IRPJ devido, a partir do encerramento do 
período de apuração em que as correspondentes receitas forem 
computadas na determinação do lucro arbitrado. O Imposto de 
Renda sobre os resultados positivos mensais apurados em cada 
um dos dois meses imediatamente anteriores ao do encerramento 
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do período de apuração será determinado e pago em separado, 
dispensado este procedimento em relação aos ganhos líquidos 
obtidos no terceiro mês do trimestre. Os ganhos líquidos relativos a 
todo o trimestre de apuração serão computados na determinação 
do lucro arbitrado, e o montante do imposto pago em separado 
será considerado antecipação, compensável com o IRPJ devido no 
respectivo período de apuração.

2.1.5.4  Arbitramento do lucro da empresa domiciliada no Brasil

No período de apuração em que a pessoa jurídica domiciliada no 
Brasil estiver sob o regime de arbitramento, os lucros, rendimentos 
e ganhos de capital auferidos no exterior serão adicionados ao lucro 
arbitrado e à base de cálculo da CSll.

2.1.6 Cálculo do imposto devido

2.1.6.1 Cálculo do imposto de renda devido

 No encerramento do trimestre, o Imposto de Renda a pagar será 
determinado aplicando-se, sobre a base de cálculo formada pela 
soma das parcelas já examinadas, as seguintes alíquotas:

Alíquota básica

15% — aplicável sobre o total da base de cálculo.

Alíquota do adicional

10% — aplicável sobre a parcela da base de cálculo que exceder 
a R$ 60.000,00 (trimestre completo) ou R$ 20.000,00 multiplicado 
pelo número de meses abrangidos pelo período de apuração.

É vedado às empresas tributadas com base no lucro arbitrado 
deduzir qualquer valor do Imposto de Renda a título de incentivos 
fiscais.

A pessoa jurídica poderá deduzir, do imposto apurado em cada 
trimestre:

I. O Imposto de Renda pago ou retido na fonte sobre receitas 
que integraram a base de cálculo do IRPJ devido, desde que pago ou 
retido até o encerramento do correspondente período de apuração, 
tais como:

a) receitas de prestação de serviços caracterizadamente de 
natureza profissional;



U3 - Lucro presumido, arbitrado e incentivos fiscais106

b) comissões, corretagens ou qualquer outra remuneração 
pela representação comercial e pela mediação na realização de 
negócios civis ou mercantis;

c) receitas de prestação de serviços de limpeza e conservação 
de imóveis, de segurança, de vigilância e de locação de mão de 
obra;

d) receitas de serviços de propaganda e publicidade, prestados 
por agências de propaganda;

e) comissões sobre vendas de passagens, excursões ou 
viagens;

f) prestação de serviços de administração de distribuição de 
refeições pelo sistema de refeições-convênio, e de administração 
de cartões de crédito;

g) juros e indenizações por lucros cessantes, decorrentes de 
sentença judicial artigo 60, inciso I, da lei 8.981/95 (BRASIl, 1995a);

h) rendimentos de aplicações financeiras de renda fixa;

i) Imposto de Renda pago pelo contribuinte referente a 
rendimentos e ganhos líquidos em aplicações de renda variável;

j) juros sobre o capital próprio auferidos;

k) multa ou vantagem auferida pela pessoa jurídica em 
decorrência de rescisão de contratos;

l) receitas da prestação de serviços de assessoria creditícia, 
mercadológica, gestão de crédito, seleção e riscos, administração 
de contas a pagar e a receber (inclusive as empresas de factoring);

II. O Imposto de Renda pago indevidamente em períodos de 
apuração anteriores;

III. O Imposto de Renda retido na fonte por órgãos públicos 
federais, na forma do artigo 64 da lei 9.430/96 (BRASIl, 1996a), com 
a alteração, a partir de 01/02/2004, do artigo 34 da lei 10.833/2003 
(BRASIl, 2003);

IV. O imposto pago no exterior. 

Serão considerados tributados exclusivamente na fonte os 
rendimentos decorrentes de participações societárias, sempre que 
tais rendimentos tenham sofrido tributação na fonte à época em 
que os mesmos foram gerados.
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2.1.6.2 Cálculo da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido

A base de cálculo da Contribuição Social sobre o lucro líquido das 
empresas tributadas com base no lucro arbitrado será determinada 
por uma das formas examinadas a seguir. 

Receita bruta conhecida

Quando a receita bruta da empresa for conhecida, a base de 
cálculo da CSll corresponderá, em cada trimestre, à soma das 
seguintes parcelas:

a) resultante da aplicação do percentual previsto na legislação 
vigente sobre a receita bruta da atividade auferida no trimestre, 
inclusive, quando for o caso, sobre a parcela das receitas auferidas 
nas exportações a pessoas vinculadas domiciliadas no exterior ou 
para países com tributação favorecida, determinada de acordo com 
a sistemática de preços de transferência, que exceder ao valor já 
apropriado na escrituração da empresa;

b) os ganhos de capital, nas alienações de bens e direitos do 
Ativo Não Circulante;

c) os ganhos de capital nas alienações de ouro não considerado 
ativo financeiro;

d) os ganhos de capital auferidos nas alienações de 
participações societárias permanentes em sociedades coligadas e 
controladas e de participações societárias que permanecerem no 
ativo da pessoa jurídica até o término do ano-calendário seguinte ao 
de suas aquisições;

e) os ganhos de capital auferidos na devolução, em bens ou 
direitos, de participação no capital social de outra pessoa jurídica;

f) os ganhos auferidos em operações de cobertura hedge 
realizadas em bolsas de valores, de mercadorias e de futuros ou no 
mercado de balcão;

g) os rendimentos auferidos nas operações de mútuo, inclusive 
as realizadas entre pessoas jurídicas ou entre pessoas jurídicas e 
pessoas físicas;

h) os rendimentos e ganhos líquidos auferidos em aplicações 
financeiras de renda fixa e de renda variável;

i) a receita de locação de imóvel, quando não for este o 
objetivo social da pessoa jurídica;
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j) os juros equivalentes à taxa referencial SElIC, acumulada 
mensalmente, e de 1% no mês da compensação ou restituição, 
relativos a impostos e contribuições a serem restituídos ou 
compensados;

k) as variações monetárias ativas;

l) os juros sobre o capital próprio de que a empresa seja 
beneficiária;

m) os juros ativos, não decorrentes de aplicações financeiras;

n) as multas ou qualquer outra vantagem paga ou creditada 
por pessoa jurídica, ainda que a título de indenização, em virtude de 
rescisão de contrato;

o) a diferença entre o valor em dinheiro ou o valor dos bens 
e direitos recebidos de instituição isenta, a título de devolução de 
patrimônio, e o valor em dinheiro ou o valor dos bens e direitos que 
tiver sido entregue para a formação do referido patrimônio;

p) valor dos encargos suportados pela mutuaria que exceder o 
limite calculado com base na taxa libor, para depósitos em dólares 
dos Estados Unidos da América, pelo prazo de seis meses, acrescido 
de três por cento anuais a título de spread, proporcionalizados em 
função do período a que se referirem os juros, quando pagos ou 
creditados a pessoa vinculada no exterior e o contrato não for 
registrado no Banco Central do Brasil;

q) a diferença de receita correspondente ao valor calculado 
com base na taxa a que se refere a letra “p” anterior e o valor 
contratado, quando este for inferior, caso o contrato, não registrado 
no Banco Central do Brasil, seja realizado com mutuaria definida 
como pessoa vinculada domiciliada no exterior;

r) os lucros, rendimentos e ganhos de capital oriundos do 
exterior;

s) os valores recuperados correspondentes a custos e 
despesas, inclusive com perdas no recebimento de créditos, salvo 
se a pessoa jurídica comprovar não os ter deduzido em período 
anterior no qual tenha se submetido ao regime de incidência da CSll 
com base no resultado ajustado, ou que se refiram a período no 
qual tenha se submetido ao regime de incidência da CSll com base 
no resultado presumido, arbitrado, Simples ou Simples Nacional;

t) demais receitas, ganhos de capital e resultados positivos não 
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integrantes da receita bruta da atividade.

Revenda de veículos

As pessoas jurídicas, cuja atividade for a compra e venda de 
veículos automotores deverão observar, nas operações de venda 
de veículos usados, adquiridos para revenda, inclusive quando 
recebidos como parte do pagamento do preço de venda de veículos 
novos ou usados, os procedimentos examinados.

Receita Bruta Desconhecida

Tratando-se de empresa com receita bruta desconhecida, a base 
de cálculo da CSll corresponderá ao lucro arbitrado determinado 
pelo Fisco, acrescido dos valores mencionados nas letras “b” a “t” do 
subitem “Receita Bruta Conhecida”.

Cômputo das receitas

A exemplo do que ocorre com o Imposto de Renda, para efeito 
de determinação da base de cálculo da Contribuição Social sobre 
o lucro líquido as receitas deverão ser computadas observado o 
regime de competência.

De acordo com a lei 11.051/2004 e alterações posteriores, a 
pessoa jurídica que adquirir, no período de 1º de outubro de 2004 
a 31 de dezembro de 2008, máquinas, aparelhos, instrumentos e 
equipamentos, novos, relacionados nos Decretos 6.006/2006 
(BRASIl, 2006a) e 6.184/2007 (BRASIl, 2007b), destinados ao Ativo 
Imobilizado e empregados em seu processo industrial, poderá 
beneficiar-se do crédito da CSll, calculado à razão de 25% sobre 
a depreciação contábil dos referidos bens. O benefício do crédito 
ocorrerá a partir do mês em que o bem entrar em operação até o 
final do quarto ano-calendário subsequente àquele a que se referir o 
mencionado mês. A partir do quinto ano-calendário subsequente ao 
ano em que se iníciou o incentivo, a pessoa jurídica deverá adicionar 
o crédito anteriormente utilizado à CSll devida nesse período. 
Portanto, o crédito deduzido no primeiro ano deverá ser adicionado 
no quinto ano, o do segundo ano no sexto e assim sucessivamente 
até serem tributados todos os valores anteriormente utilizados a 
título de crédito. A parcela a ser adicionada será devida pelo seu 
valor integral, ainda que a pessoa jurídica apure, no período, base de 
cálculo negativa da CSll.
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Alíquota da CSLL

A alíquota básica da CSll é de 9%. A alíquota aplicável aos fatos 
geradores ocorridos a partir de 1º de maio de 2008, conforme 
determina a Medida Provisória 413/2008 (BRASIl, 2008c), é de 15% 
para as pessoas jurídicas de seguros privados, as de capitalização e 
as instituições financeiras. 

São consideradas instituições financeiras, os bancos de qualquer 
espécie, distribuidoras de valores mobiliários, corretoras de câmbio 
e de valores mobiliários, sociedades de crédito, financiamento e 
investimentos, sociedades de crédito imobiliário, administradoras 
de cartões de crédito, sociedades de arrendamento mercantil, 
administradoras de mercado de balcão organizado, cooperativas de 
crédito, associações de poupança e empréstimo, bolsas de valores e 
de mercadorias e futuros e entidades de liquidação e compensação.

As pessoas jurídicas sujeitas a alíquota de 15%, deverão observar, 
relativamente ao segundo trimestre de 2008, os seguintes 
procedimentos:

a) verificar a relação percentual entre o total das receitas brutas 
dos meses de maio e junho e o total das receitas brutas computadas 
no trimestre;

b) aplicar o percentual encontrado na letra “a” sobre a base de 
cálculo da CSll apurada nesse trimestre;

c) sobre o valor apurado na forma da letra “b”, aplicar o 
diferencial de 6%;

d) adicionar o valor encontrado na forma da letra “c” à CSll 
apurada pela aplicação da alíquota de 9% sobre a base de cálculo 
total do trimestre, determinando assim o valor da CSll do período de 
apuração.

A empresa poderá deduzir da CSll devida em cada trimestre:

a) os valores da CSll retidos na fonte por órgãos públicos 
federais, na forma do artigo 64 da lei 9.430/96 (BRASIl, 1996a), com 
a alteração, a partir de 01/02/2004, do artigo 34 da lei 10.833/2003 
(BRASIl, 2003);

b) os valores da CSll retidos na fonte, a partir de 1º de fevereiro 
de 2004, por força do artigo 30 da lei 10.833/2003 (BRASIl, 2003);

c) os valores da CSll pagos indevidamente ou a maior em 
períodos de apuração anteriores.
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Conforme a lei 10.833/2003 (BRASIl, 2003); a partir de 1º de 
fevereiro de 2004, ficaram sujeitos à retenção na fonte da CSll, do 
PIS/PASEP e da COFINS os seguintes pagamentos efetuados pelas 
pessoas jurídicas a outras pessoas jurídicas de direito privado:

a) pela prestação de serviços de limpeza, conservação, 
manutenção, segurança, vigilância, transporte de valores e locação 
de mão de obra;

b) pela prestação de serviços de assessoria creditícia, 
mercadológica, gestão de crédito, seleção e riscos, administração 
de contas a pagar e a receber inclusive os prestados por empresas 
de factoring;

c) pela prestação de serviços profissionais. 

Essas retenções deverão ser efetuadas sem prejuízo da retenção 
do IRF às alíquotas específicas. O valor a reter da CSll, do PIS/PASEP 
e da COFINS será determinado mediante a aplicação, sobre o 
montante a ser pago, do percentual de 4,65%, correspondente à 
soma das alíquotas de 1%, 0,65% e 3%, respectivamente.

2.1.7 Pagamento do Imposto de Renda e da Contribuição Social

O Imposto de Renda e a Contribuição Social sobre o lucro líquido 
das empresas tributadas com base no lucro arbitrado deverão ser 
recolhidos nos prazos a seguir.

a) Pagamento em quota única, o Imposto de Renda apurado 
no trimestre será pago, em quota única, até o último dia útil do 
mês subsequente ao do encerramento do período de apuração, o 
mesmo se aplicando à Contribuição Social sobre o lucro líquido;

b) Pagamento Parcelado, o pagamento do Imposto/
Contribuição Social poderá ser parcelado em até 3 quotas iguais, 
mensais e sucessivas, vencíveis no último dia útil dos três meses 
subsequentes ao do encerramento do período de apuração a que 
corresponder.

Nenhuma quota poderá ter valor inferior a R$ 1.000,00. Se 
a empresa optar pelo parcelamento, as quotas do Imposto/
Contribuição Social serão acrescidas de juros equivalentes à taxa 
SElIC, acumulada mensalmente, contados a partir do primeiro dia 
do segundo mês subsequente ao de encerramento do período de 
apuração até o último dia do mês anterior ao do pagamento e de 1% 
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no mês de pagamento.

A opção pelo parcelamento do IRPJ/CSll não poderá ser exercida 
se:

a) o valor devido for inferior a R$ 2.000,00. Nesse caso, o 
recolhimento deverá ser efetuado em quota única, até o último dia 
útil do mês seguinte ao do encerramento do trimestre de apuração;

b) o valor devido tiver sido apurado em decorrência de 
incorporação, fusão, cisão ou extinção da pessoa jurídica pelo 
encerramento da liquidação. Nesses casos, o recolhimento do 
IRPJ/CSll deverá ser efetuado, em quota única, até o último dia útil 
do mês subsequente ao do evento.

2.1.7.1 Código do DARF

A empresa que tiver o lucro arbitrado deverá recolher o Imposto 
de Renda e a Contribuição Social sobre o lucro líquido por meio de 
formulários DARF preenchidos com os seguintes códigos:

• IRPJ — 5625  

• CSll — 2372

2.1.8 Distribuição de lucros

Não estão sujeitos ao Imposto de Renda, na fonte e na Declaração 
de Ajuste Anual, os lucros e dividendos pagos ou creditados a sócios, 
acionistas ou empresário (antigo titular de empresa individual), que 
tenham sido apurados em balanços ou balancetes de encerramento 
de períodos de apuração ocorridos a partir de 1º de janeiro de 1996.

No caso de pessoa jurídica tributada pelo lucro arbitrado, poderá 
ser distribuído, sem incidência de imposto:

a) o valor da base de cálculo do IRPJ, diminuída deste, da CSll, 
do PIS e da COFINS;

b) a parcela de lucros ou dividendos excedente do valor 
determinado na letra anterior, desde que fique demonstrado, por 
meio de escrituração contábil feita com observância da legislação 
comercial, que o lucro efetivo é maior que o determinado segundo 
as normas de apuração do lucro arbitrado.

A parcela mencionada na letra “a” poderá ser distribuída, sem 
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incidência do imposto, após o encerramento de cada trimestre do 
ano-calendário. A não incidência do Imposto de Renda não abrange 
os valores pagos a outros títulos, tais como pró-labore, aluguéis 
e serviços prestados. As pessoas jurídicas, enquanto estiverem 
em débito, não garantido, por falta de recolhimento do Imposto 
de Renda ou contribuição no prazo legal, não poderão distribuir 
quaisquer bonificações a seus acionistas e nem dar ou atribuir 
participação de lucros a seus sócios ou quotistas, bem como a 
seus diretores e demais membros de órgãos dirigentes, fiscais ou 
consultivos. A inobservância dessa proibição acarretará multa que 
será imposta:

a) às pessoas jurídicas que distribuírem ou pagarem 
bonificações ou remunerações, em montante igual a 50% das 
quantias distribuídas ou pagas indevidamente;

b) aos diretores e demais membros da administração superior 
que receberem as importâncias indevidas, em montante igual a 50% 
dessas importâncias.

A multa referida nas letras “a” e “b”, deste subitem, fica limitada, 
respectivamente, a 50% do valor total do débito não garantido da 
pessoa jurídica.

2.1.9 Exemplo de cálculo

No 3º trimestre de 20XX, uma empresa que apura seu imposto 
com base no lucro arbitrado apresentou a situação a seguir:

a) Receita bruta de vendas de mercadorias R$ 125.000,00. 
Primeiro, vamos determinar a base de cálculo do Imposto de Renda, 
admitindo-se que o percentual aplicável sobre a receita para cálculo 
do lucro arbitrado seja de 9,6%:

Receita bruta de vendas de mercadorias 
(X) Percentual 
(=) Base de cálculo 
Agora, iremos calcular o Imposto 
de Renda: IRPJ alíquota: 15% de R$ 
12.000,00

(=) Total do IRPJ devido

R$ 125.000,00 

9,6% 
R$ 12.000,00

R$1.800,00

R$ 1.800,00
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2.2 Incentivos fiscais 

A pessoa jurídica poderá deduzir do IRPJ, calculado à alíquota de 
15% sobre o lucro real, anual ou trimestral, desde que observados os 
limites e prazos fixados na legislação vigente, os incentivos fiscais 
referentes a:

• Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT);

• Operações de caráter cultural e artístico;

• Produção de obras e projetos audiovisuais;

• Aquisição de quotas do Funcines;

• Fundos dos direitos da criança e do adolescente;

• Programas de Desenvolvimento Tecnológico Industrial/
Agropecuário;

• Projetos Desportivos e Paradesportivos;

• Valor da Remuneração da Prorrogação da licença-maternidade; 
e  Fundos Nacional, Estaduais ou Municipais do Idoso.

A seguir, examinamos os procedimentos para cálculo desses 
incentivos.

2.2.1 Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

A pessoa jurídica tributada pelo lucro real que tiver PAT aprovado 
pelo Ministério do Trabalho e Emprego, nos termos da legislação 
vigente, poderá, na apuração do imposto trimestral ou anual, bem 
como no cálculo do imposto mensal sob a forma de estimativa, 
deduzir do imposto devido o valor equivalente à aplicação da 
alíquota do imposto (15%) sobre a soma das despesas de custeio 
realizadas no período de apuração.

Despesas de Custeio: São admitidas na base de cálculo 
do incentivo as despesas de custeio que vierem a constituir o 
custo direto e exclusivo do serviço de alimentação, podendo ser 
consideradas:

a) matéria-prima;

b) mão de obra;

c) encargos decorrentes de salários;

d) gastos com asseio;

e) os gastos de energia diretamente relacionados ao preparo e 
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à distribuição das refeições;

f) os gastos com objetos descartáveis, tais como pratos e 
copos de papelão ou plástico.

No caso da empresa contratar prestadora de serviços ou 
fornecedoras de alimentação coletiva, a despesa de custeio 
corresponderá ao valor pago às empresas administradoras dos 
cupões, tíquetes, cartões eletrônicos ou magnéticos ou fornecedoras 
de alimentação.

Rateio dos custos: As empresas que assim o desejarem poderão 
firmar convênio com entidades fornecedoras de alimentação 
coletiva, a fim de custearem em comum as despesas decorrentes 
do convênio, em prol dos respectivos empregados. Nesse caso, as 
empresas que dividirem proporcionalmente os custos farão jus ao 
incentivo relativo ao PAT, sendo que o valor da base de cálculo do 
incentivo será determinado, para cada uma, pelo critério de rateio 
do custo total da alimentação.

Limite do custo por refeição: O custo máximo por refeição, para 
efeito de cálculo do incentivo fiscal é de R$ 2,49, no caso do custo 
efetivo ter sido superior a esse valor. O valor do incentivo fiscal 
por refeição, dedutível do Imposto de Renda, está limitado a 80% 
do custo máximo admitido, uma vez que a participação máxima 
prevista para os empregados é de 20% desse custo. Assim, o limite 
da base de cálculo do incentivo, por refeição, é de R$ 1,99.

Custos não admitidos: Não pode ser atribuído ao serviço de 
alimentação rateio dos gastos com empregados que não tenham 
dedicação exclusiva a esse serviço, como o pessoal da administração 
ou burocrático, que, entre outras funções, dedica parte de seu tempo 
à execução de tarefas relacionadas com compras, almoxarifado, e 
assim por diante. Também não deve ser incluído no custo o valor 
de bens do ativo fixo, ainda que utilizados exclusivamente para essa 
finalidade, tais como talheres, utensílios de copa e cozinha, pratos, 
dentre outros, mesmo que haja previsão de duração relativamente 
curta de tais bens.

Limites de dedução do imposto de renda: A parcela do 
incentivo, a ser deduzida diretamente do imposto, está limitada a 4% 
do imposto devido em cada período-base de apuração, observado, 
também, o limite global previsto.
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Não inclusão do adicional: No cálculo do limite de dedução do 
imposto a título de incentivo não se inclui o adicional do IRPJ, bem 
como a parcela do imposto correspondente a lucros, rendimentos 
ou ganhos de capital auferidos no exterior.

Dedução do excesso: O excesso do incentivo fiscal do PAT não 
aproveitado em um período poderá ser transferido para dedução 
do imposto devido nos dois anos-calendário subsequentes àquele 
em que ocorreram os gastos, observados os limites mencionados 
nos períodos em que o excesso for utilizado. As empresas deverão 
controlar a parcela excedente no lAlUR.

Regime de estimativa: As empresas que adotarem o regime de 
pagamento do imposto mensal sob a forma de estimativa, calculado 
com base na receita bruta e acréscimos ou balanço ou balancete 
de suspensão ou redução, poderão utilizar a parcela excedente do 
incentivo fiscal em cada mês, nos meses subsequentes do mesmo 
ano-calendário, observados também os limites legais.

2.2.1.1 Execução inadequada

A execução inadequada do Programa ou o desvirtuamento de 
suas finalidades pela empresa participante acarretará o cancelamento 
de sua inscrição no Ministério do Trabalho e Emprego, com a 
consequente perda dos incentivos fiscais, além de incorrer nas 
penalidades cabíveis.

2.2.1.2  Empresas localizadas nas áreas da Sudam e da Sudene

As pessoas jurídicas que tenham empreendimentos industriais 
ou agrícolas nas áreas da Sudene ou da Sudam e se beneficiarem 
da isenção ou redução do Imposto de Renda poderão, também, 
utilizar o benefício fiscal decorrente do PAT, de acordo com as 
normas aplicáveis às demais empresas tributadas pelo lucro real, 
considerando o imposto que seria devido, caso não houvesse a 
isenção ou redução. A base de cálculo do incentivo será o total dos 
dispêndios comprovadamente realizados em conformidade com os 
projetos aprovados.

Utilização do incentivo fiscal: A pessoa jurídica fará constar 
da DIPJ, a ser apresentada anualmente, a dedução do Imposto de 
Renda devido, correspondente ao valor do incentivo cabível. Se o 
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Imposto de Renda devido informado na DIPJ não for suficiente para 
absorver integralmente o valor do incentivo, a sua utilização será feita 
mediante constituição de crédito para pagamento do IPI devido em 
razão das operações da empresa. Neste caso, o excedente deverá 
ser registrado como crédito do IPI na escrita fiscal de um único 
estabelecimento industrial da própria empresa localizado nas áreas 
de atuação da Sudene e da Sudam, a partir do mês correspondente 
à entrega da DIPJ, vedada a transferência desse crédito para outros 
estabelecimentos. Caso não seja devido IPI, ou caso a pessoa jurídica 
demonstre que o crédito não poderá ser absorvido durante o ano-
calendário em andamento, caberá solicitação de ressarcimento em 
espécie.

Limite de incentivo: O valor do incentivo utilizável, qualquer 
que seja a forma de seu aproveitamento, em nenhuma hipótese 
poderá ultrapassar, em cada período de apuração, ao que resultar 
da aplicação da alíquota do imposto que seria devido sobre o valor-
limite admitido como base de cálculo do incentivo, permitida, 
entretanto, a transferência do eventual excesso para os dois anos-
calendário subsequentes.

2.2.1.3 Dedutibilidade dos gastos com alimentação

Os gastos com a alimentação poderão ser integralmente 
deduzidos na apuração do lucro real e da base de cálculo da 
CSll, sem prejuízo do incentivo fiscal ora examinado, desde que a 
alimentação seja fornecida indistintamente a todos os empregados. 
Observe-se que esta dedução é admitida ainda que a empresa não 
participe do PAT.

Exemplo prático:

Empresa comercial inscrita no PAT que recolheu o imposto 
mensal durante todo ano de 2011, com base na receita bruta, 
forneceu, neste mesmo ano, 113.256 refeições, ao custo médio 
efetivo de R$ 9,58.

Sabe-se ainda que:

• o imposto devido foi de R$ 289.238,40;

• a pessoa jurídica não faz jus a outro incentivo fiscal de dedução 
do Imposto de Renda, além do PAT.

Assim, como o custo médio efetivo das refeições fornecidas aos 
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trabalhadores (R$ 9,58) foi superior ao custo máximo incentivado 
(R$ 1,99), temos

Base de Cálculo do Incentiv

R$ 1,99 x 113.256 = R$ 225.379,44

Valor do Incentivo

15% de R$ 225.379,44 = R$ 33.806,92

limite Individual do Incentivo

4% de R$ 289.238,40 = R$ 11.569,54

Excesso do Incentivo

R$ 33.806,92 — R$ 11.569,54 = R$ 22.237,38

O valor correspondente a R$ 22.237,38 deve ser controlado no 
lAlUR para aproveitamento nos períodos seguintes, até dois anos-
calendário.

2.2.2 Operações de caráter cultural e artístico

As pessoas jurídicas tributadas com base no lucro real que 
efetuarem doações em favor de projetos culturais, devidamente 
aprovados pelo MinC, poderão deduzir do Imposto de Renda 
devido as quantias efetivamente despendidas no respectivo período 
de apuração.

2.2.2.1 Conceito de doação

Considera-se doação a transferência gratuita, em caráter 
definitivo, à pessoa física ou jurídica de natureza cultural, sem fins 
lucrativos, de numerário, bens ou serviços para a realização de 
projetos culturais, vedado o seu uso em publicidade paga para a 
divulgação das atividades objeto do respectivo projeto cultural.

Dispêndios equiparados a doações

Equiparam-se a doação, nos termos do Regulamento do 
Programa Nacional de Apoio à Cultura (Pronac):

a) as despesas realizadas por pessoas jurídicas na aquisição de 
ingressos para eventos de caráter cultural ou artístico para doação a 
seus empregados e dependentes legais, devidamente representados 
pelas respectivas organizações de trabalho na empresa, objeto de 
acordo firmado entre as partes e aprovado pela Agência Nacional 
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do Cinema (Ancine) ou pelo MinC;

b) as despesas efetuadas por pessoas jurídicas com o objetivo 
de conservar, preservar ou restaurar bens de sua propriedade ou 
sob sua posse legítima, tombados pelo Governo Federal, desde que 
atendidas as seguintes condições:

• preliminar definição, pelo Instituto do Patrimônio Histórico 
e Artístico Nacional (IPHAN), das normas e critérios técnicos que 
deverão  reger os projetos e respectivos orçamentos;

• aprovação prévia, pelo IPHAN, dos projetos e respectivos 
orçamentos de execução das obras;

• posterior certificado, emitido pelo IPHAN, das despesas 
efetivamente realizadas e das circunstâncias de terem sido as obras 
executadas de acordo com os projetos aprovados.

2.2.2.2 Conceito de patrocínio

Considera-se patrocínio:

a) a transferência gratuita, em caráter definitivo, à pessoa 
jurídica de natureza cultural, com ou sem fins lucrativos, ou a 
pessoa física, de numerário para a realização de projetos culturais, 
com finalidade promocional e institucional de publicidade;

b) a cobertura de gastos ou a utilização de bens móveis ou 
imóveis, do patrimônio do patrocinador, sem transferência de 
domínio, para a realização de projetos culturais por pessoa física ou 
pessoa jurídica de natureza cultural, com ou sem fins lucrativos;

c) apoio financeiro em favor de projetos de execução de 
planos plurianuais de atividades culturais apresentados por entidades 
culturais de relevantes serviços prestados à cultura nacional.

Doações e patrocínios passíveis de dedução

As pessoas jurídicas tributadas com base no lucro real podem 
deduzir do Imposto de Renda devido às quantias efetivamente 
realizadas no período de apuração a título de doações ou patrocínio, 
tanto mediante contribuições ao FNC na forma de doações quanto 
mediante apoio direto em favor de projetos culturais disciplinados 
pelo Pronac ou pela Ancine.

Observados os limites legais, os incentivadores têm direito à 
dedução dos valores efetivamente despendidos por quaisquer das 
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seguintes formas de doações ou patrocínios:

I. Os recursos financeiros, correspondentes a doações ou 
patrocínios depositados em conta-corrente mantida especialmente 
para esse fim e de movimentação exclusiva do responsável pelo 
projeto cultural, em estabelecimento bancário de sua livre escolha.

II. As doações ou patrocínios realizados sob a forma de 
prestação de serviços ou de fornecimento de material de consumo, 
previstos como itens de despesas nos respectivos projetos culturais, 
observados os preços praticados no mercado.

III. O valor correspondente aos bens móveis ou imóveis 
doados, observado o seguinte:

Bens integrantes do Ativo Não Circulante: Valor contábil 
constante da escrituração comercial.

Bens não integrantes do Ativo Não Circulante: Custo de aquisição 
ou produção.

Ganho de capital: Se o valor da doação for superior ao custo 
contábil, de aquisição ou de produção do bem doado, o ganho de 
capital apurado será tributado pela doadora na forma da legislação 
vigente.

IV. O custo de cessão de uso de bens móveis e imóveis de 
propriedade do patrocinador, cedidos ao responsável pela execução 
do projeto cultural, a ser calculado com base no valor de mercado 
dos rendimentos que o proprietário deixar de receber durante o 
período de cessão do bem.

V. As despesas realizadas pelo proprietário ou titular da posse 
legítima de bens tombados pelo Governo Federal, objetivando sua 
conservação, preservação ou restauração, desde que cumpridas as 
exigências mencionadas.

VI. As doações em espécie em favor do FNC, desde que 
comprovadas por meio de recibo de depósito bancário e de 
declaração de recebimento firmada pelo donatário.

VII. As despesas realizadas por pessoas jurídicas na aquisição de 
ingressos para eventos de caráter cultural ou artístico, para doação a 
seus empregados e dependentes legais, devidamente representados 
pelas respectivas organizações de trabalho na empresa. Essas 
despesas deverão ser objeto de acordo firmado entre as partes e 
aprovado pela Ancine ou pelo Ministério da Cultura.
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Possibilidade da Exigência de laudo de Avaliação: Nas hipóteses 
II e IV se houver dúvida quanto ao valor declarado, o MinC, a Ancine 
e a RFB podem solicitar ao incentivador laudo técnico de avaliação, 
assinado por três peritos.

Comprovação dos Dispêndios Efetuados: A pessoa jurídica 
responsável pelo projeto cultural deve emitir comprovantes em 
favor do doador ou patrocinador, sob forma e modelo definidos 
pelo MinC e pela Ancine.

2.2.2.3 Vedações aos incentivos

Os incentivos fiscais somente serão concedidos a projetos 
culturais cuja exibição, utilização e circulação dos bens culturais 
deles resultantes sejam abertas, sem distinção, a qualquer pessoa, 
se gratuitas, e a público pagante, se cobrado ingresso. Portanto, é 
vedada a concessão de incentivos fiscais a obras, produtos, eventos 
ou outros decorrentes, destinados ou circunscritos a circuitos 
privados ou a coleções particulares.

Pessoa não habilitada: A doação ou o patrocínio não poderá 
ser concedido a pessoa ou instituição vinculada ao doador ou 
patrocinador, assim considerada:

a) a pessoa jurídica da qual o doador ou patrocinador seja 
titular, administrador, gerente, acionista ou sócio, na data da 
operação, ou nos doze meses anteriores;

b) o cônjuge, os parentes até o terceiro grau, inclusive  os 
afins, e os dependentes do doador ou patrocinador ou dos titulares, 
administradores, acionistas ou sócios de pessoa jurídica vinculada 
ao doador ou patrocinador, nos termos da letra anterior;

c) outra pessoa jurídica da qual o doador ou patrocinador seja 
sócio.

Não são consideradas vinculadas as instituições culturais sem 
fins lucrativos, criadas pelo doador ou patrocinador, desde que 
devidamente constituídas e em funcionamento, na forma da 
legislação em vigor.

Intermediações: A aplicação dos recursos não poderá ser feita 
por meio de qualquer tipo de intermediação. Ressalte-se que não 
configura intermediação a contratação de serviços necessários à 
elaboração de projetos para obtenção de doação, patrocínio ou 
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investimento, bem como a captação de recursos ou a sua execução 
por pessoa jurídica de natureza cultural.

2.2.2.4 Limites em função dos gastos efetuados

As deduções permitidas não poderão exceder:

Projetos Aprovados nos Termos dos Artigos 25 e 26 da lei 
8.313/91: Os projetos culturais aprovados nos termos dos arts. 
25 e 26 da lei nº 8.313/91, com a alteração da lei nº 9.874/99, 
compreendem, entre outros, os seguintes segmentos:

Fonte: Do autor (2013).

Tabela 3.4 | Relação entre incentivo e o valor passível de utilização
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Não são consideradas vinculadas as instituições culturais sem fins lucrativos, 
criadas pelo doador ou patrocinador, desde que devidamente constituídas e em fun-
cionamento, na forma da legislação em vigor.

Intermediações: A aplicação dos recursos não poderá ser feita por meio de qual-
quer tipo de intermediação. Ressalte-se que não configura intermediação a contra-
tação de serviços necessários à elaboração de projetos para obtenção de doação, 
patrocínio ou investimento, bem como a captação de recursos ou a sua execução 
por pessoa jurídica de natureza cultural.

2.2.2.4 Limites em função dos gastos efetuados
As deduções permitidas não poderão exceder:

Tabela 3.4 Relação entre incentivo e o valor passível de utilização

INCENTIVO
VALOR PASSÍVEL
DE UTILIZAÇÃO

Projetos aprovados nos termos dos artigos 25 e 
26 da lei no 8.313/91

Doações 40%
Patrocínios 30%

Projetos aprovados nos termos do artigo 18 da 
lei no 8.313/91

Doações 100%
Patrocínios 100%

Fonte: Do autor (2013).

Projetos Aprovados nos Termos dos Artigos 25 e 26 da lei 8.313/91: Os projetos 
culturais aprovados nos termos dos arts. 25 e 26 da lei nº 8.313/91, com a alteração 
da lei nº 9.874/99, compreendem, entre outros, os seguintes segmentos:

a) teatro, dança, circo, ópera, mímica e congêneres;
b) produção cinematográfica, videográfica, fotográfica, discográ-

fica e congêneres;
c) literatura, inclusive obras de referência;
d) música;
e) artes plásticas, artes gráficas, gravuras, cartazes, filatelia e outras 

congêneres;
f) folclore e artesanato;
g) patrimônio cultural, inclusive histórico, arquitetônico, arque-

ológico, bibliotecas, museus, arquivos e demais acervos;
h) humanidades;
i) rádio e televisão, educativas e culturais, de caráter não 

comercial.

Os projetos culturais relacionados com os segmentos de que trata a letra “b” 
deverão beneficiar exclusivamente as produções independentes, bem como as pro-
duções culturais educativas de caráter não comercial, realizadas por empresas de 
rádio e televisão.

Projetos aprovados nos termos do Artigo 18 da Lei 8.313/91: Os projetos cultu-
rais aprovados nos termos do artigo 18 da lei 8.313/91 alterado pela lei 9.874/99, 
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a) teatro, dança, circo, ópera, mímica e congêneres;
b) produção cinematográfica, videográfica, fotográfica, 
discográfica e congêneres;
c) literatura, inclusive obras de referência;
d) música;
e) artes plásticas, artes gráficas, gravuras, cartazes, filatelia 
e outras congêneres;
f) folclore e artesanato;
g) patrimônio cultural, inclusive histórico, arquitetônico, 
arqueológico, bibliotecas, museus, arquivos e demais 
acervos;
h) humanidades;
i) rádio e televisão, educativas e culturais, de caráter não 
comercial.

Os projetos culturais relacionados com os segmentos de que 
trata a letra “b” deverão beneficiar exclusivamente as produções 
independentes, bem como as produções culturais educativas de 
caráter não comercial, realizadas por empresas de rádio e televisão.

Projetos aprovados nos termos do Artigo 18 da Lei 8.313/91: Os 
projetos culturais aprovados nos termos do artigo 18 da lei 8.313/91 
alterado pela lei 9.874/99, pelo artigo 53 da Medida Provisória 2.228-
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IRPJ devido passível de dedução: Os limites devem ser calculados 
com base no Imposto de Renda devido à alíquota básica de 15%, 
uma vez que o adicional de 10% deve ser recolhido integralmente. 
Quando for o caso, deverá ser excluída, do IRPJ devido, a parcela 
do imposto correspondente a lucros, rendimentos e ganhos de 
capital auferidos no exterior.

1/2001 e artigo 2º da lei 11.646/2008, atenderão exclusivamente os 
seguintes segmentos:

a) artes cênicas;

b) livros de valor artístico, literário ou humanístico;

c) música erudita ou instrumental;

d) exposições de artes visuais;

e) doações de acervos para bibliotecas públicas, museus, 
arquivos públicos e cinematecas, bem como treinamento de pessoal 
e aquisição de equipamentos para a manutenção desses acervos;

f) produção de obras cinematográficas e videofonográficas 
de curta e média-metragem e preservação e difusão do acervo 
audiovisual;

g) preservação do patrimônio cultural material e imaterial;

h) construção e manutenção de salas de cinema e teatro, que 
poderão funcionar também como centros culturais comunitários, 
em municípios com menos de 100.000 habitantes.

Detalhamento dos segmentos culturais: O Ministério da Cultura, 
em atendimento a determinação do Tribunal de Contas da União, 
por meio da Portaria 116 MinC/2011 (BRASIl, 2011b), especificou os 
segmentos culturais que podem receber doações ou patrocínios 
oriundos de incentivo fiscal de dedução do Imposto de Renda.

Limites em função do IRPJ devido: A dedução do imposto 
devido não poderá exceder aos limites a seguir, observado também 
o limite coletivo:

Fonte: Do autor (2013).

Tabela 3.5 | Relação entre incentivo e o limite de dedução individual
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pelo artigo 53 da Medida Provisória 2.228-1/2001 e artigo 2º da lei 11.646/2008, 
atenderão exclusivamente os seguintes segmentos:

a) artes cênicas;

b) livros de valor artístico, literário ou humanístico;

c) música erudita ou instrumental;

d) exposições de artes visuais;

e) doações de acervos para bibliotecas públicas, museus, arquivos públicos e 
cinematecas, bem como treinamento de pessoal e aquisição de equipamentos 
para a manutenção desses acervos;

f) produção de obras cinematográficas e videofonográficas de curta e média-
-metragem e preservação e difusão do acervo audiovisual;

g) preservação do patrimônio cultural material e imaterial;

h) construção e manutenção de salas de cinema e teatro, que poderão funcionar 
também como centros culturais comunitários, em municípios com menos de 
100.000 habitantes.

Detalhamento dos segmentos culturais: O Ministério da Cultura, em atendimento 
a determinação do Tribunal de Contas da União, por meio da Portaria 116 MinC/2011 
(BRASIl, 2011b), especificou os segmentos culturais que podem receber doações ou 
patrocínios oriundos de incentivo fiscal de dedução do Imposto de Renda.

Limites em função do IRPJ devido: A dedução do imposto devido não poderá 
exceder aos limites a seguir, observado também o limite coletivo:

Tabela 3.5 Relação entre incentivo e o limite de dedução individual

INCENTIVO LIMITE DE DEDUÇÃO INDIVIDUAL

Projetos aprovados nos termos dos arts. 25 e 
26 da lei nº 8.313/91

4%

Projetos aprovados nos termos do art. 18 da 
lei nº 8.313/91

4%

Fonte: Do autor (2013).

IRPJ devido passível de dedução: Os limites devem ser calculados com base no 
Imposto de Renda devido à alíquota básica de 15%, uma vez que o adicional de 
10% deve ser recolhido integralmente. Quando for o caso, deverá ser excluída, do 
IRPJ devido, a parcela do imposto correspondente a lucros, rendimentos e ganhos 
de capital auferidos no exterior.

Parcela excedente de incentivo: No caso de empresas enquadradas no regime 
de estimativa, a parcela excedente, em cada mês, por força da limitação examinada, 
poderá ser utilizada nos meses subsequentes, até dezembro do mesmo ano-calendário, 
observados os limites legais específicos. No ajuste anual, para efeito de determinação 
dos incentivos fiscais de dedução do IRPJ devido, serão considerados os valores efe-
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Parcela excedente de incentivo: No caso de empresas 
enquadradas no regime de estimativa, a parcela excedente, em 
cada mês, por força da limitação examinada, poderá ser utilizada 
nos meses subsequentes, até dezembro do mesmo ano-calendário, 
observados os limites legais específicos. No ajuste anual, para 
efeito de determinação dos incentivos fiscais de dedução do IRPJ 
devido, serão considerados os valores efetivamente despendidos 
pela pessoa jurídica durante o ano-calendário, observados os limites 
legais. O valor que ultrapassar o limite anual, apurado na DIPJ, não 
poderá ser deduzido do imposto devido em períodos de apuração 
posteriores, inclusive no caso de projetos culturais de execução 
plurianual. As pessoas jurídicas sujeitas à tributação com base no 
lucro real trimestral somente poderão deduzir o valor das doações 
ou patrocínios no trimestre em que forem efetuados. Portanto, a 
parcela excedente em cada trimestre, decorrente da limitação 
mencionada, não poderá ser aproveitada.

2.2.2.5 Tratamento tributário das doações e patrocínios

Para efeito de apuração do lucro real e da base de cálculo da 
CSll, a pessoa jurídica incentivadora deverá observar, em relação 
aos dispêndios computados no resultado do respectivo período de 
apuração, o seguinte tratamento tributário:

2.2.3 Produção de obras e projetos audiovisuais

A pessoa jurídica tributada pelo lucro real poderá estimular 
a atividade audiovisual por meio de investimento, patrocínio ou 
aquisição de quotas dos Funcines, conforme examinamos a seguir.

Investimentos 

Até o exercício fiscal de 2016, inclusive as pessoas jurídicas 

Fonte: Do autor (2013).

Tabela 3.6 | Projetos: tratamento tributário
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tivamente despendidos pela pessoa jurídica durante o ano-calendário, observados os 
limites legais. O valor que ultrapassar o limite anual, apurado na DIPJ, não poderá ser 
deduzido do imposto devido em períodos de apuração posteriores, inclusive no caso 
de projetos culturais de execução plurianual. As pessoas jurídicas sujeitas à tributação 
com base no lucro real trimestral somente poderão deduzir o valor das doações ou 
patrocínios no trimestre em que forem efetuados. Portanto, a parcela excedente em 
cada trimestre, decorrente da limitação mencionada, não poderá ser aproveitada.

2.2.2.5 Tratamento tributário das doações e patrocínios
Para efeito de apuração do lucro real e da base de cálculo da CSll, a pessoa 

jurídica incentivadora deverá observar, em relação aos dispêndios computados no 
resultado do respectivo período de apuração, o seguinte tratamento tributário:

Tabela 3.6 Projetos: tratamento tributário

Projetos aprovados nos termos 
dos arts. 25 e 26 da lei nº 
8.313/91

DEDUTÍVEL

O valor das doações e patrocínios poderá ser integralmente 
deduzido, como despesa operacional, sem prejuízo da dedu-
ção do imposto examinado.

Projetos aprovados nos termos 
do art. 18 da lei nº 8.313/91

INDEDUTÍVEL

O valor das doações e patrocínios NÃO poderá ser deduzido 
como despesa operacional, devendo ser adicionado ao lucro 
líquido para efeito de apuração do lucro real e da base de 
cálculo da CSll.

Fonte: Do autor (2013).

2.2.3 Produção de obras e projetos audiovisuais
A pessoa jurídica tributada pelo lucro real poderá estimular a atividade audio-

visual por meio de investimento, patrocínio ou aquisição de quotas dos Funcines, 
conforme examinamos a seguir.

Investimentos

Até o exercício fiscal de 2016, inclusive as pessoas jurídicas poderão deduzir 
do Imposto de Renda devido as quantias referentes a investimentos realizados em 
projetos audiovisuais, previamente aprovados pela Ancine:

a) a produção de obra audiovisual cinematográfica brasileira de produção 
independente; 

b) projetos específicos da área audiovisual, cinematográfica de exibição, dis-
tribuição e infraestrutura técnica, cujo projeto tenha sido apresentado por 
empresa brasileira.
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poderão deduzir do Imposto de Renda devido as quantias referentes 
a investimentos realizados em projetos audiovisuais, previamente 
aprovados pela Ancine:

a) a produção de obra audiovisual cinematográfica brasileira 
de produção independente;

b) projetos específicos da área audiovisual, cinematográfica 
de exibição, distribuição e infraestrutura técnica, cujo projeto tenha 
sido apresentado por empresa brasileira.

A dedução do Imposto de Renda devido somente é permitida 
aos investimentos realizados no mercado de capitais, em ativos 
previstos em lei, e autorizados pela CVM — Comissão de Valores 
Mobiliários, mediante a aquisição de quotas representativas de 
direitos de comercialização sobre as obras referidas na letra “a”, 
caracterizadas por certificados de investimento.

Limites de dedução

A dedução do incentivo à atividade audiovisual está limitada a 
3% do Imposto de Renda devido, observado também o limite global 
examinado.

Exclusão no LALUR

Além da dedução do imposto devido, a pessoa jurídica tributada 
pelo lucro real poderá excluir do lucro líquido para determinação do 
lucro real o total do investimento efetuado.

Patrocínios

Até o ano-calendário de 2016, inclusive, o contribuinte poderá 
deduzir do Imposto de Renda devido as quantias referentes a 
patrocínio a projeto previamente aprovado pela Ancine para:

a) a produção de obra audiovisual brasileira de produção 
independente; e

b) projetos específicos da área audiovisual de difusão, 
preservação, exibição, distribuição e infraestrutura técnica, cujo 
projeto tenha sido apresentado por empresa brasileira.

Limites de dedução: A dedução do incentivo à atividade 
audiovisual está limitada a 4% do Imposto de Renda devido, 
observado também o limite global examinado no item 8 deste 
trabalho.

Indedutibilidade do valor do patrocínio: O valor do patrocínio 
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é considerado indedutível, devendo ser adicionado ao lucro líquido 
para fins de apuração do lucro real e da base de cálculo da CSll.

2.2.4 Aquisição de quotas dos Funcines

Até o período de apuração relativo ao ano-calendário de 2016, 
inclusive, as pessoas jurídicas tributadas pelo lucro real poderão 
deduzir do Imposto de Renda devido, no respectivo período de 
apuração, as quantias aplicadas na aquisição de quotas dos Funcines 
— Fundos de Financiamento da Indústria Cinematográfica Nacional.

Limites de Dedução: A dedução do incentivo à atividade 
audiovisual está limitada a 3% do Imposto de Renda devido, 
observado também o limite global examinado.

2.2.5 Imposto devido

O imposto a deduzir é apenas o calculado à alíquota básica de 
15%, uma vez que a legislação vigente determina que o adicional 
de 10% deve ser recolhido integralmente, não sendo permitidas 
quaisquer deduções. Deve-se observar, também, que do imposto 
devido correspondente a lucros, rendimentos ou ganhos de 
capital oriundos do exterior não será admitido destinar ou deduzir 
qualquer valor a título de incentivo fiscal. A dedução do incentivo 
fiscal será efetuada sobre o imposto devido calculado com base 
no lucro estimado apurado mensalmente ou no lucro real apurado 
trimestralmente ou no saldo do imposto devido apurado no ajuste 
anual.

Apuração anual/estimada: No tocante às empresas enquadradas 
no regime de estimativa (com base na receita bruta e acréscimos 
e/ou em balanços/balancetes de redução do imposto mensal), o 
valor investido poderá ser deduzido do imposto devido no mês em 
que foi aplicado, podendo o excedente ser deduzido nos meses 
subsequentes até dezembro do mesmo ano-calendário.

Nesta hipótese, se o incentivo deduzido durante o período de 
apuração superar o calculado com base no ajuste anual, a diferença 
deverá ser recolhida no mesmo prazo para pagamento da quota 
única do imposto.

Apuração trimestral: As pessoas jurídicas que optarem pela 
apuração trimestral deduzirão o incentivo fiscal à atividade 
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audiovisual, observados os limites individual e global, do Imposto de 
Renda devido a cada trimestre de apuração. Neste caso, a dedução 
corresponderá somente ao valor dos investimentos efetuados 
dentro do respectivo trimestre de apuração.

2.2.5.1  Projetos produzidos em contrapartida da isenção da 
Condecine

Também poderão utilizar-se dos incentivos fiscais previstos, 
conforme o caso, os projetos produzidos com os recursos de que 
trata o inciso X do artigo 39 da Medida Provisória 2.228-1/2001, 
conforme prevê o § 6º desse mesmo artigo. O mencio-nado inciso 
dispõe que terá direito à isenção da Condecine — Contribuição 
para o Desenvolvimento da Indústria Cinematográfica Nacional, 
referente à programação internacional, a programadora que opte 
por aplicar o correspondente a 3% do valor devido aos produtores, 
distribuidores ou intermediários no exterior, sobre as importâncias 
relativas a rendimentos ou remuneração decorrentes da exploração 
de obras cinematográficas ou videofonográficas ou por sua 
aquisição ou importação a preço fixo, bem como qualquer montante 
referente à aquisição ou ao licenciamento de qualquer forma de 
direitos, em projetos de produção de obras cinematográficas e 
videofonográficas brasileiras de longa, média e curta metragens de 
produção independente, de coprodução de obras cinematográficas 
e videofonográficas brasileiras de produção independente, de 
telefilmes, minisséries, documentais, ficcionais, animações e de 
programas de televisão de caráter educativo e cultural, brasileiros 
de produção independente, aprovados pela Ancine.

2.2.6 Doações aos fundos dos direitos da criança e do 
adolescente

As pessoas jurídicas tributadas com base no lucro real poderão 
deduzir do imposto devido as doações efetuadas aos Fundos 
dos Direitos da Criança e do Adolescente, nacional, estaduais ou 
municipais, devidamente comprovadas.
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2.2.6.1 Comprovação da doação

Para fins de comprovação, os Conselhos Municipais, Estaduais ou 
Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, controladores 
dos fundos beneficiados pelas doações, deverão emitir comprovante 
em favor do doador que especifique o nome, o número de inscrição 
no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) do doador, a data 
e o valor efetivamente recebido, sem prejuízo das investigações 
que a autoridade tributária determinar para a verificação do fiel 
cumprimento da lei, inclusive junto às instituições beneficiadas. O 
comprovante deverá ainda:

a) conter o número de ordem, o nome, o número de inscrição 
no CNPJ e o endereço do emitente;

b) ser firmado por pessoa competente para dar a quitação da 
operação. 

Doação em bens: No caso de doação em bens, o comprovante 
deverá conter a identificação desses bens e o valor pelo qual foram 
doados, mediante sua descrição em campo próprio ou em relação 
anexa, informando também se houve avaliação, e o o n ú m e r o 
de inscrição no CPF ou no CNPJ dos responsáveis pela avaliação. 
Na doação de bens por pessoa jurídica, esta deverá:

a) comprovar a propriedade dos bens, mediante documentação 
hábil e idônea;

b) proceder à baixa dos bens doados na escrituração comercial;

c) considerar como valor dos bens doados:

• o valor contábil;

• o valor de mercado, determinado mediante prévia avaliação 
por meio de laudo idôneo de perito ou empresa especializada de 
reconhecida capacidade técnica para aferição do seu valor.

2.2.6.2 Apuração do ganho de capital

Se a doação for efetuada por valor superior ao valor contábil 
dos bens, deverá ser apurado ganho de capital com base na 
legislação vigente. O preço obtido em leilão não será considerado 
na determinação do valor dos bens doados, exceto quando o leilão 
for determinado por autoridade judiciária.

A autoridade fiscal poderá requerer nova avaliação dos bens na 
forma da legislação em vigor. 
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2.2.6.3 Limite de dedução

A dedução relativa às doações aos Fundos dos Direitos da 
Criança e do Adolescente está limitada a 1% do imposto devido 
em cada período de apuração, observando-se ainda o limite global 
mencionado.

2.2.6.4 Indedutibilidade da despesa

É vedada a dedução do valor doado como despesa operacional, 
pela pessoa jurídica doadora, na determinação do lucro real e da 
base de cálculo da CSll. 

2.2.7  Programas de Desenvolvimento Tecnológico Industrial/
Agropecuário (PDTI/PDTA)

As pessoas jurídicas industriais e agropecuárias que executaram 
de Programas de Desenvolvimento Tecnológico Industrial (PDTI) 
ou Programas de Desenvolvimento Tecnológico Agropecuário 
(PDTA), aprovados até 31/12/2005, poderão deduzir do imposto 
devido parcela a título de incentivo fiscal, conforme examinamos 
nos subitens a seguir.

PDTI — Projetos Aprovados até 3/6/93

As empresas titulares de PDTI, aprovados até 3/6/93, poderão 
deduzir do imposto devido o valor equivalente à aplicação da 
alíquota de 15% sobre a soma das despesas de custeio incorridas no 
período de apuração em atividades voltadas exclusivamente para o 
desenvolvimento tecnológico industrial.

Limite de Dedução: Para os projetos relativos ao PDTI, aprovados 
até 3/6/93, o limite individual de dedução é de 8%. A parcela 
excedente ao limite poderá ser deduzida do imposto devido em 
períodos posteriores, observado o prazo máximo de dois anos-
calendário subsequentes àquele em que ocorreram os gastos.

PDTI/PDTA — Projetos Aprovados após 3/6/93

As pessoas jurídicas industriais e agropecuárias que executaram 
Programas de Desenvolvimento Tecnológico Industrial (PDTI) ou 
Programas de Desenvolvimento Tecnológico Agropecuário (PDTA), 
aprovados após 3/6/93 e até 31/12/2005, nas condições fixadas 
em regulamento, poderão deduzir do imposto devido o valor 
equivalente ao resultado da aplicação da alíquota de 15% sobre 
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o total dos dispêndios realizados em atividades de pesquisa e de 
desenvolvimento tecnológico industrial ou agropecuário, incorridos 
no período de apuração, observados os limites permitidos. limite 
de Dedução: A dedução relativa ao PDTI/PDTA não pode exceder, 
isoladamente, a 4% do Imposto de Renda devido em cada período 
de apuração, observado, também, o limite global previsto. A parcela 
excedente ao limite poderá ser deduzida do imposto devido em 
períodos posteriores, observado o prazo máximo de dois anos-
calendário subsequentes àquele em que ocorreram os gastos.

2.2.8 Projetos desportivos e paradesportivos

Até o ano-calendário de 2015, inclusive, a pessoa jurídica 
tributada pelo lucro real poderá deduzir do Imposto de Renda 
devido em cada período de apuração, trimestral ou anual, os valores 
despendidos a título de patrocínio ou doação, no apoio direto a 
projetos desportivos e paradesportivos previamente aprovados pelo 
Ministério do Esporte. Esse benefício não exclui ou reduz outros 
benefícios fiscais e deduções em vigor. 

Limite de dedução

A dedução fica limitada, em cada período de apuração, a 1% 
do valor do Imposto de Renda devido, excluído o adicional que 
será recolhido integralmente. Eventuais excessos ao limite de 1% 
de dedução não podem ser utilizados em período de apuração 
posterior.

Indedutibilidade dos dispêndios

Os valores despendidos a título de patrocínio ou doação 
a projetos desportivos e paradesportivos são considerados 
indedutíveis, devendo ser adicionados ao lucro líquido para fins de 
determinação do lucro real e da base de cálculo da CSll. Não são 
dedutíveis os valores destinados a patrocínio ou doação em favor de 
projetos que beneficiem, direta ou indiretamente, pessoa física ou 
jurídica vinculada ao doador ou patrocinador.

Consideram-se vinculados ao patrocinador ou ao doador:

a) a pessoa jurídica da qual o patrocinador ou o doador 
seja titular, administrador, gerente, acionista ou sócio, na data da 
operação ou nos doze meses anteriores;

b) o cônjuge, os parentes até o terceiro grau, inclusive os afins, 
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e os dependentes do patrocinador, do doador ou dos titulares, 
administradores, acionistas ou sócios de pessoa jurídica vinculada 
ao patrocinador ou ao doador, nos termos da letra “a” anterior;

c) a pessoa jurídica coligada, controladora ou controlada, ou 
que tenha como titulares, administradores acionistas ou sócios 
alguma das pessoas a que se refere a letra “b” anterior.

2.2.9 Fundos do idoso

Segundo a lei 12.213 (BRASIl, 2010a), de 20/1/2010, a partir de 
1/1/2011, a pessoa jurídica poderá deduzir do Imposto de Renda 
devido, em cada período de apuração, o total das doações feitas aos 
Fundos Nacional, Estaduais ou Municipais do Idoso devidamente 
comprovadas.

Esta dedução, somada à dedução relativa às doações efetuadas 
aos Fundos dos Direitos da Criança e do Adolescente, não poderá 
ultrapassar 1% do imposto devido, observado o limite coletivo.

A doação ao Fundo do Idoso não poderá ser deduzida como 
despesa operacional. O valor das doações excedente ao limite 
de dedução de 1% não poderá ser deduzido do IRPJ devido em 
períodos de apuração posteriores.

Limites Coletivo

A pessoa jurídica beneficiária de mais de um incentivo fiscal, além 
de observar os limites individuais específicos para cada incentivo, 
deverá observar, também, os limites globais a seguir:

Fonte: Do autor (2013).

Quadro 3.1 | Limites de deduções globais

L u c r o  p r e s u m i d o ,  a r b i t r a d o  e  i n c e n t i v o s  f i s c a i s  93

Quadro 3.1 Limites de deduções globais

INCENTIVOS FISCAIS DE DEDUÇÃO DO IR
LIMITE

GLOBAL DE DEDUÇÃO
%

Atividade Cultural/Artística (lei 8.313/91 — artigo 25 e artigo 26)
Atividade Cultural/Artística (lei 8.313/91 — artigo 18)
Atividade Audiovisual — Investimento
Atividade Audiovisual — Patrocínio
Aquisições de Quotas do Funcines

4

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
PDTI ou PDTA — aprovado após 3/6/93

4

Fundos dos Direitos da Criança e do Adolescente
Fundos Nacional, Estaduais e Municipais do Idoso

1

Projetos Desportivos e Paradesportivos
–

Fonte: Do autor (2013).

2.2.10  Programa empresa cidadã — licença-maternidade
A pessoa jurídica tributada com base no lucro real que aderir ao Programa Em-

presa Cidadã, de que trata a lei 11.770/2008 (BRASIl, 2008a), poderá deduzir do 
imposto devido, em cada período de apuração, o total da remuneração integral da 
empregada pago nos 60 dias de prorrogação de sua licença-maternidade.

O incentivo também se aplica no caso de parto antecipado e à empregada de 
pessoa jurídica que adotar ou obtiver guarda judicial para fins de adoção de criança, 
pelos seguintes períodos:

 por 60 dias, quando se tratar de criança de até 1 ano de idade;

 por 30 dias, quando se tratar de criança a partir de 1 até 4 anos de idade 
completos;

 por 15 dias, quando se tratar de criança a partir de 4 anos até completar 8 anos 
de idade.

Indedutibilidade da despesa: O total da remuneração integral da empregada pago 
nos 60 dias de prorrogação de sua licença-maternidade não poderá ser deduzido 
como despesa operacional. A Instrução Normativa 991 RFB/2010, que disciplina a 
aplicação desse benefício fiscal, dispõe que o valor total das despesas decorrentes 
da remuneração da empregada pago no período de prorrogação de sua licença-
-maternidade, registrado na escrituração comercial, deverá ser também adicionado 
ao lucro líquido para fins de apuração da Contribuição Social sobre o lucro líquido.

Limite de dedução: O benefício fiscal fica limitado ao valor do IRPJ com base 
no lucro estimado, no lucro real trimestral ou no lucro real apurado no ajuste anual. 
O valor deduzido do IRPJ com base no lucro estimado não será considerado IRPJ 
pago por estimativa e deve compor o valor do benefício fiscal a ser deduzido do 
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2.2.10  Programa empresa cidadã — licença-maternidade

A pessoa jurídica tributada com base no lucro real que aderir ao 
Programa Em-presa Cidadã, de que trata a lei 11.770/2008 (BRASIl, 
2008a), poderá deduzir do imposto devido, em cada período de 
apuração, o total da remuneração integral da empregada pago nos 
60 dias de prorrogação de sua licença-maternidade.

O incentivo também se aplica no caso de parto antecipado e à 
empregada de pessoa jurídica que adotar ou obtiver guarda judicial 
para fins de adoção de criança, pelos seguintes períodos:

• por 60 dias, quando se tratar de criança de até 1 ano de idade;

• por 30 dias, quando se tratar de criança a partir de 1 até 4 anos 
de idade completos;

• por 15 dias, quando se tratar de criança a partir de 4 anos até 
completar 8 anos de idade.

Indedutibilidade da despesa: O total da remuneração integral 
da empregada pago nos 60 dias de prorrogação de sua licença-
maternidade não poderá ser deduzido como despesa operacional. A 
Instrução Normativa 991 RFB/2010, que disciplina a aplicação desse 
benefício fiscal, dispõe que o valor total das despesas decorrentes 
da remuneração da empregada pago no período de prorrogação 
de sua licença--maternidade, registrado na escrituração comercial, 
deverá ser também adicionado ao lucro líquido para fins de apuração 
da Contribuição Social sobre o lucro líquido.

Limite de dedução: O benefício fiscal fica limitado ao valor 
do IRPJ com base no lucro estimado, no lucro real trimestral ou 
no lucro real apurado no ajuste anual. O valor deduzido do IRPJ 
com base no lucro estimado não será considerado IRPJ pago por 
estimativa e deve compor o valor do benefício fiscal a ser deduzido 
do IRPJ devido no ajuste anual. Este tratamento aplica-se aos casos 
de despesas decorrentes da remuneração da empregada pagas no 
período de prorrogação de sua licença-maternidade, deduzidas do 
IRPJ devido com base em receita bruta e acréscimos ou com base 
no resultado apurado em balanço ou balancete de redução.

Controle dos gastos: Para fazer uso da dedução do IRPJ 
devido, a pessoa jurídica que aderir ao Programa Empresa Cidadã 
fica obrigada a controlar contabilmente os gastos com custeio 
da prorrogação da licença-maternidade ou da licença à adotante, 
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identificando de forma individualizada os gastos por empregada que 
requeira a prorrogação.

Adesão ao programa: A pessoa jurídica poderá aderir ao Programa 
Empresa Cidadã mediante Requerimento de Adesão formulado em 
nome do estabelecimento matriz, pelo responsável perante o CNPJ, 
exclusivamente no sítio da Secretaria da Receita Federal do Brasil 
na Internet, no endereço <http://www.receita.fazenda.gov.br>. Não 
produzirá efeito o requerimento formalizado por contribuinte que 
não se enquadre nas condições examinadas neste item.

Para concluir o estudo da unidade

Nesta unidade de estudo, vimos os aspectos legais e contábeis da 
tributação do imposto de renda e contribuição social sobre o lucro 
nos regimes de tributação pelo lucro presumido e pelo lucro arbitrado, 
ambos os tributos classificados como incidentes sobre o resultado.

É valido lembrar que o imposto de renda e a contribuição 
social sobre o lucro são de competência da União. Seu período de 
apuração é trimestral, encerrado nos dias 31 de março, 30 de junho, 
30 de setembro e 31 de dezembro de cada ano-calendário. A forma 
de pagamento se dá por meio da DARF até o último dia útil do mês 
seguinte ao trimestre encerrado (quando pela apuração trimestral). 
Podemos pagar em quota única ou em três quotas iguais, mensais 
e sucessivas. Por último, vimos quando se procede ao arbitramento 
do lucro, sendo que quando a receita bruta não é conhecida, são 
utilizados os critérios e percentuais para determinar o lucro arbitrado.

Resumo

Foram vistos, neste capítulo, a tributação das pessoas jurídicas pelo 
Regime do lucro Presumido e lucro Arbitrado, com exemplos práticos 
e fórmulas para calcular o Imposto de Renda e a contribuição social 
nos regimes tributários citados.
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Atividades de aprendizagem

1. Assinale a alternativa correta em relação às formas de tributação pelo 
imposto de renda jurídica prevista na legislação fiscal:
a) tributação pelo faturamento presumido
b) tributação pelo faturamento bruto
c) tributação pelo lucro bruto
d) tributação pelo lucro presumido
e) nenhuma das anteriores

2. Assinale a alternativa que completa a sentença a seguir: 
O Percentual aplicado sobre a receita bruta no lucro Arbitrado é o mesmo 
utilizado pelo lucro presumido acrescido de ______.
a) 10% 
b) 15% 
c) 20% 
d) 25% 
e) 30%

3. Com relação à vedação da participação das pessoas jurídicas no regime 
tributário do lucro presumido, estão corretas as alternativas exceto:
a) cuja receita bruta no ano anterior foi superior a R$ 48.000.000,00 ou a 
R$ 4.000.000,00 multiplicado pelo número de meses de atividade do ano-
calendário anterior, quando inferior a doze meses.
b) cuja receita bruta no ano anterior não ultrapassou o valor de R$ 
48.000.000,00.
c) cujas atividades sejam de bancos comerciais, bancos de investimentos, 
bancos de desenvolvimento, caixas econômicas, sociedades de crédito, 
financiamento e investimento, sociedades de crédito imobiliário, socieda-
des corretoras de títulos, valores mobiliários e câmbio, distribuidoras de 
títulos e valores mobiliários, empresas de arrendamento mercantil, coo-
perativas de crédito, empresas de seguros privados e de capitalização e 
entidades de previdência privada aberta.
d) que auferiram lucros, rendimentos ou ganhos de capital no exterior.
e) que exerceram atividades de compra e venda, loteamento, incorporação 
e construção de imóveis, quando para isto houver registro de custo orçado.

4. A alíquota de tributação do imposto de renda e contribuição social 
sobre o lucro nas empresas optante pelo regime lucro presumido é, 
respectivamente: 
a) 15% e 8%
b) 9% e 32% 
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c) 12% e 10%
d) 15% e 9% 
e) 8% e 9%

5. São hipóteses de arbitramento do lucro, exceto:
a) quando a escrituração a que estiver obrigado o contribuinte revelar 
evidentes indícios de fraudes ou contiver vícios, erros ou deficiência.
b) quando o contribuinte deixar de apresentar à autoridade tributária os 
livros e documentos da escrituração comercial e fiscal, ou o livro Caixa.
c) quando o contribuinte mantiver, em boa ordem e segundo as normas 
contábeis recomendadas, livro Razão ou fichas utilizados para resumir e 
totalizar, por conta ou subconta, os lançamentos efetuados no Diário.
d) quando o contribuinte optar indevidamente pela tributação com base no 
lucro presumido.
e) quando o contribuinte, obrigado à tributação com base no lucro real, não 
mantiver escrituração na forma das leis comerciais e fiscais, ou deixar de 
elaborar as demonstrações financeiras exigidas pela legislação fiscal.





Unidade 4

Impostos sobre o faturamento 
e retenção de IR

Nesta unidade de estudo iremos ver os impostos incidentes 
sobre o faturamento das pessoas jurídicas, estudaremos os 
princípios constitucionais tributários e fiscais dos impostos: PIS, 
COFINS, IPI, ICMS e ISS, bem como a contabilização dos referidos 
tributos incidentes sobre o faturamento.

Objetivos de aprendizagem

Nesta seção, abordaremos o estudo da COFINS — Contribuição para o 

Financiamento da Seguridade Social e do PIS — Programa de Integração Social, 

no regime cumulativo e não cumulativo conforme estabelece a legislação 

tributária. Veremos também outros impostos incidentes sobre o faturamento 

das pessoas jurídicas.

Nesta seção, vamos conhecer as normas tributárias aplicáveis às retenções 

de Imposto de Renda na fonte.

Seção 1 | Tributos sobre o faturamento

Seção 2 | Tributação na fonte — Retenção de IR





Introdução à unidade
Nesta unidade de estudo, conheceremos os impostos incidentes 

sobre o valor agregado e os classificados como incidentes sobre 
o faturamento. Os impostos incidentes sobre o faturamento são 
definidos como aqueles que tributam as receitas no momento da 
entrega de bens ou serviços, simultâneos à emissão das notas fiscais, 
que permitirão o cálculo dos tributos das micros e pequenas empresas. 
Já os impostos incidentes sobre o valor agregado podemos definir 
como “valor adicionado” de uma empresa representa quanto de valor 
ela agrega aos insumos adquiridos de terceiros (matéria-prima, mão de 
obra). Esse valor será igual à soma de toda a remuneração dos esforços 
consumidos na atividade da empresa. Podemos citar como exemplos 
o Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) e o 
Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI). Apresentaremos, ao fim 
da unidade, a legislação referente às retenções de Imposto de Renda. 
Tenha uma ótima leitura.
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Seção 1

Tributos sobre o faturamento

1.1 COFINS

1.1.1 Aspectos constitucionais

Cabe à lei complementar estabelecer normas gerais em matéria 
de legislação tributária, especialmente sobre a definição de tributos e 
de suas espécies, dos respectivos fatos geradores, bases de cálculo e 
contribuintes e ainda sobre obrigação, lançamento, crédito, prescrição 
e decadência tributários (BRASIl, 1988a).

A seguridade social será financiada por toda a sociedade, de forma 
direta e indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes 
dos orçamentos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios, do empregador, da empresa e da entidade a ela equiparada 
na forma da lei, da folha de salários e demais rendimentos do trabalho 
pagos ou creditados, a qualquer título, à pessoa física que lhe preste 
serviço, mesmo sem vínculo empregatício e, ainda, da receita ou o 
faturamento e do lucro (BRASIl, 1988, art. 195, I) e (EC 20/1998).

As contribuições sociais só poderão ser exigidas depois de 
decorridos 90 dias da data da publicação da lei que as houver instituído 
ou modificado, não se lhes aplicando o princípio da anterioridade 
(BRASIl, 1988).

Compete exclusivamente à União instituir contribuições 
sociais, de intervenção no domínio econômico e de 
interesse das categorias profissionais ou econômicas, 
como instrumento de sua atuação nas respectivas áreas, 
observado o disposto nos arts. 146, III, e 150, I e III, e sem 
prejuízo do previsto no art. 195, § 6º, relativamente às 
contribuições a que alude o dispositivo. (BRASIl, 1988, p. 1) 

Art. 150 — Sem prejuízo de outras garantias asseguradas 
ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito 
Federal e aos Municípios:  
I. exigir ou aumentar tributo sem lei que o estabeleça;
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II. instituir tratamento desigual entre contribuintes que se 
encontrem em situação equivalente, proibida qualquer 
distinção em razão de ocupação profissional ou função por 
eles exercida, independentemente da denominação jurídica 
dos rendimentos, títulos ou direitos;
III. cobrar tributos: 
a) em relação a fatos geradores ocorridos antes do início 
da vigência da lei que os houver instituído ou aumentado 
(BRASIl, 1988, p. 1).

1.1.2 Conceito

A lei nº 10.833 (BRASIl, 2003), publicada no DOU de 30/12/2003, 
criou o sistema não cumulativo de pagamento da COFINS. 

Por esse novo sistema, as pessoas jurídicas a ele obrigadas 
irão recolher a contribuição com alíquota de 7,6%, buscando, em 
contrapartida, alguns créditos especiais. Assim, temos atualmente dois 
regimes de pagamento da COFINS: aquele já existente, à alíquota de 
3%, e a COFINS em sua modalidade não cumulativa, com aplicação da 
alíquota de 7,6%. 

Para saber mais

O novo sistema de pagamento entrou em vigor em dezembro de 
2003, aplicando-se aos fatos geradores a partir de 1/2/2004. Esse 
regime permite o desconto de créditos apurados com base em custos, 
despesas e encargos da pessoa jurídica. 

As pessoas jurídicas de direito privado e as que lhe são equiparadas 
pela legislação do Imposto de Renda, que apuram o IRPJ com base 
no lucro Real, estão sujeitas à incidência não cumulativa, exceto as 
instituições financeiras, as cooperativas de crédito, as pessoas jurídicas 
que tenham por objeto a securitização de créditos imobiliários 
e financeiros, as operadoras de planos de assistência à saúde, as 
empresas particulares que exploram serviços de vigilância e de 
transporte de valores, de que trata a lei nº 7.102/1983 (BRASIl, 1983), 
e as sociedades cooperativas (exceto as sociedades cooperativas de 
produção agropecuária e as sociedades cooperativas de consumo). 
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1.1.3 Contribuintes da COFINS não cumulativa

É contribuinte da COFINS não cumulativa a pessoa jurídica com 
tributação pelo regime do lucro Real, que não se encontre elencada 
em nenhuma das exceções citadas abaixo: lei nº 10.833/2003, art. 5º 
(BRASIl, 2003). 

Para saber mais

Com a Lei 10.833/2003, para as empresas optantes pelo lucro real, a 
partir de 1 de fevereiro de 2004 acaba a cumulatividade da COFINS 
sobre a receita bruta. Essa contribuição será calculada à alíquota de 7,6% 
sobre o faturamento mensal da pessoa jurídica, independentemente de 
sua denominação ou classificação fiscal.

1.1.4 Exceções ao regime da COFINS não cumulativa 

Permanece sujeitas às normas da legislação da COFINS vigentes 
anteriormente à lei nº 10.833/2003 (BRASIl, 2003), continuando a 
apurar o valor da contribuição à alíquota de 3%:

a) pessoas jurídicas tributadas pelo Imposto de Renda com 
base no lucro Presumido ou Arbitrado;

b) pessoas jurídicas optantes pelo Simples;

c) pessoas jurídicas imunes a impostos

d) operadoras de planos de assistência à saúde;

e) sociedades cooperativas;

f) fundações cuja criação tenha sido autorizada por lei;

g) órgãos públicos, as autarquias e fundações públicas federais, 
estaduais e municipais;

h) bancos comerciais, bancos de investimentos e bancos de 
desenvolvimento;

i) Caixas Econômicas;

j) sociedades de crédito, financiamento e investimento;

k) sociedades de crédito imobiliário;

l) sociedades corretoras submetidas ao Sistema Financeiro 
Nacional;

m) distribuidoras de títulos e valores mobiliários;

n) empresas de arrendamento mercantil;
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o) cooperativas de crédito;

p) empresas de seguros privados;

q) empresas de capitalização;

r) agentes autônomos de seguros privados e de crédito;

s) entidades de previdência complementar abertas e fechadas;

t) associações de poupança e empréstimo;

u) prestadoras particulares de serviços de vigilância e de 
transporte de valores;

v) securitizadoras de créditos imobiliários e financeiros;

w) pessoas jurídicas fabricantes ou importadoras de autopeças.

1.1.5 Fato gerador e base de cálculo

A contribuição para o COFINS não acumulado tem como fato 
gerador o faturamento mensal, assim considerada a Receita Bruta 
das vendas de mercadorias, de mercadorias e serviços e de serviço 
de qualquer natureza.

1.1.6 Receitas que não integram a base de cálculo 

Não integram a base de cálculo da COFINS não cumulativa as 
seguintes receitas — lei nº 10.833/2003, art. 1º, § 3º (BRASIl, 2003):

a) saídas isentas;

b) saídas sujeitas à alíquota zero;

c) não operacionais, decorrentes da venda de Ativo Não 
Circulante;

d) auferidas pela pessoa jurídica revendedora, na revenda 
de mercadorias, em relação às quais a contribuição seja exigida 
da empresa vendedora na condição de substituta tributária (lei nº 
10.865/2004);

e) vendas canceladas;

f) descontos incondicionais concedidos;

g) reversões de provisões;

h) recuperações de créditos baixados como perda, que não 
representem ingresso de novas receitas;

i) resultado positivo da avaliação de investimentos pelo valor 
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do patrimônio líquido;

j) lucros e dividendos derivados de investimentos avaliados 
pelo custo de aquisição, que tenham sido computados como 
receita;

1.1.7 Alíquota da COFINS não cumulativa

A COFINS não cumulativa será determinada mediante a aplicação 
da alíquota de 7,6% sobre a base de cálculo. 

1.1.8 Prazo e forma de recolhimento 

A COFINS não cumulativa deverá ser paga até o último dia 
útil do segundo decêndio do mês subsequente ao da ocorrência 
do fato gerador, lei nº 10.833/2003, art. 11 (BRASIl, 2003) e lei nº 
11.488/2007 (BRASIl, 2007d). 

O valor da contribuição será recolhido por intermédio de DARF 
— Documento de Arrecadação de Receitas Federais, com o código 
5856 (ADE CORAT nº 80/2003).

1.1.9 Imunidades, isenções e não incidências 

Imunidades  

A contribuição para o PIS/PASEP e a COFINS não incidem sobre 
as receitas decorrentes de exportação, art. 149, § 2º, I (BRASIl, 1988).

Isenções 

São isentas de contribuição para seguridade social as entidades 
beneficentes de assistência social que atendam as exigências 
estabelecidas em lei , art. 195, § 7º (BRASIl, 1988).

Não incidência 

Máquinas, aparelhos, instrumentos e equipamentos para 
utilização na implantação da TV Digital — PADIS.

A partir de 1/4/2005 fica reduzida a zero a alíquota da COFINS 
incidente sobre as receitas financeiras, inclusive decorrentes de 
operações realizadas para fins de hedge, auferidas pelas pessoas 
jurídicas sujeitas ao regime de incidência não cumulativa. O 
benefício — Decreto nº 5.442/2005, art. 1º:

a) não se aplica aos juros sobre o capital próprio;
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b) aplica-se às pessoas jurídicas que tenham apenas parte de 
suas receitas submetidas ao regime de incidência não cumulativa da 
contribuição da COFINS.

Créditos da COFINS não cumulativa 

Do valor da COFINS apurado conforme as regras acima, a 
legislação permite que a pessoa jurídica contribuinte apure valores 
de créditos que serão descontados do valor da contribuição a pagar. 

O crédito não aproveitado em determinado mês poderá sê-lo 
nos meses subsequentes lei nº 10.833/2003, art. 3º, § 4º (BRASIl, 
2003). 

Antes de abordarmos detalhadamente as situações que geram 
direito aos créditos, julgamos oportuno mencionar algumas 
hipóteses que, ao contrário, não darão direito aos créditos: 

a) Até 30 de abril de 2004: O valor da mão de obra paga a 
pessoa física.

b) A partir de 1º de maio de 2004: Além da hipótese acima 
mencionada, também não gerará direito ao crédito o valor da 
aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da 
contribuição, inclusive no caso de isenção: os bens, quando 
revendidos ou utilizados como insumo em produtos ou os serviços 
sujeitos à alíquota zero, isentos ou não alcançados pela contribuição 
lei nº 10.833/2003, art. 3º, § 2º (BRASIl, 2003).

Veremos, nos subitens a seguir, as situações que geram crédito 
da COFINS não cumulativa: 

Crédito sobre o valor dos bens adquiridos para revenda 

Calcula-se crédito da COFINS sobre o valor dos bens adquiridos 
para revenda, exclusivamente de pessoas jurídicas domiciliadas no 
país, com exceção de mercadorias sujeitas à substituição tributária 
da COFINS e de mercadorias submetidas à incidência monofásica 
da contribuição (medicamentos e produtos de perfumaria. 

A partir de 1º de maio de 2004 o crédito será calculado sobre o 
valor dos bens adquiridos para revenda, exclusivamente de pessoas 
jurídicas domiciliadas no país, com exceção de mercadorias sujeitas 
à substituição tributária da COFINS e na aquisição de álcool para fins 
carburantes lei nº 10.833/2003, art. 3º, I, a (BRASIl, 2003). 

Crédito sobre o valor de bens e serviços utilizados como 
insumo
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Calcula-se crédito da COFINS sobre o valor dos bens e serviços 
utilizados como insumo na fabricação de produtos destinados 
à venda e na prestação de serviços, inclusive combustíveis e 
lubrificantes, adquiridos exclusivamente de pessoas jurídicas 
domiciliadas no país (lei nº 10.833/2003, art. 3º, II) (BRASIl, 2003). 

O crédito será determinado mediante a aplicação da alíquota 
de 7,6% sobre o valor das aquisições realizadas no mês (lei nº 
10.833/2003, art. 3º, § 1º, I) (BRASIl, 2003). 

A partir de 1º de maio de 2004 com a alteração introduzida pela 
lei nº 10.865/2004 (BRASIl, 2004c), o crédito será calculado sobre 
o valor dos bens e serviços utilizados como insumo na fabricação 
de bens ou produtos destinados à venda, inclusive combustíveis e 
lubrificantes, exceto em relação ao pagamento de que trata o art. 
2º da lei nº 10.485/2002, devido pelo fabricante ou importador 
ao concessionário, pela intermediação ou entrega de veículos 
classificados nas posições 87.03 e 87.04 da TIPI (lei nº 10.833/2003, 
art. 3º, II) (BRASIl, 2003). 

O crédito da COFINS relativo a bens adquiridos como insumos na 
prestação de serviços e na produção de bens ou produtos destinados 
à venda, que tenham sido furtados ou roubados, inutilizados ou 
deteriorados, destruídos em sinistro ou, ainda, empregados em 
outros produtos que tenham tido a mesma destinação, deverá ser 
estornado (lei nº 10.833/2003, art. 3º, § 13) (BRASIl, 2003). 

Crédito sobre o valor da energia elétrica consumida 

Calcula-se o crédito da COFINS sobre os custos incorridos no 
mês com a energia elétrica e térmica, inclusive sob a forma de 
vapor, consumida pelos estabelecimentos da pessoa jurídica (lei nº 
10.833/2003, art. 3º, III, e lei nº 11.488/2007) (BRASIl, 2003; 2007d).

O crédito será calculado mediante a aplicação da alíquota de 
7,6% sobre o valor dos custos com energia elétrica incorridos no 
mês, constantes das notas fiscais emitidas pelas concessionárias do 
serviço (lei nº 10.833/2003, art. 3º, § 1º, II) (BRASIl, 2003). 

Crédito sobre o valor de aluguéis de prédios, máquinas e 
equipamentos

Calcula-se o crédito da COFINS sobre os valores relativos a 
aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos utilizados nas 
atividades da empresa, desde que os valores sejam pagos a pessoas 



U4 - Impostos sobre o faturamento e retenção de IR 147

jurídicas domiciliadas no Brasil (lei nº 10.833/2003, art. 3º, IV) (BRASIl, 
2003).

O crédito será determinado mediante a aplicação da alíquota 
de 7,6% sobre o valor das locações incorridas no mês (lei nº 
10.833/2003, art. 3º, § 1º, II) (BRASIl, 2003).

A partir de 1º de agosto de 2004 por força da alteração introduzida 
pelo artigo 31, § 3º, da lei nº 10.865/2004 (BRASIl, 2004c), fica 
vedado o crédito relativo a aluguel de bens que já tenham integrado 
o patrimônio da pessoa jurídica.

Crédito sobre o valor de despesas de empréstimos e 
financiamentos 

Calcula-se o crédito da COFINS sobre os valores das despesas 
financeiras decorrentes de empréstimos e financiamentos obtidos 
de pessoa jurídica domiciliada no país. 

O crédito será determinado mediante a aplicação da alíquota 
de 7,6% sobre o valor dos encargos incorridos no mês (lei nº 
10.833/2003, art. 3º, § 1º, II) (BRASIl, 2003).

A partir de 1º de maio de 2004, em virtude da alteração introduzida 
pela lei nº 10.865/2004 (BRASIl, 2004c), o crédito será calculado 
apenas sobre o valor das contraprestações de arrendamento 
mercantil, exceto de optante pelo Simples (lei nº 10.833/2003, art. 
3º, V) (BRASIl, 2003). 

A partir de 1º de agosto de 2004 será vedado o cálculo e o 
aproveitamento de crédito relativo a aluguel e contraprestação 
de arrendamento mercantil de bens que já tenham integrado 
o patrimônio da pessoa jurídica (lei nº 10.865/2004, art. 31, § 3º) 
(BRASIl, 2004c).

Crédito sobre o valor de encargos de depreciação e amortização 

Calcula-se o crédito da COFINS sobre os valores dos encargos 
mensais decorrentes da depreciação e amortização dos seguintes 
bens:

a) máquinas, equipamentos e outros bens incorporados 
ao Ativo Imobilizado, adquiridos ou fabricados para 
locação a terceiros, ou para utilização na produção de 
bens destinados à venda ou na prestação de serviços (lei 
nº 10.833/2003, art. 3º, VI, lei nº 11.196/2005 e Instrução 
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Normativa SRF 457/2004, art. 1º);
b) edificações e benfeitorias em imóveis próprios ou de 
terceiros, utilizados nas atividades da empresa (lei nº 
10.833/2003, art. 3º, VII). (BRASIl, 2003, p. 1)

O crédito será determinado mediante a aplicação da alíquota de 
7,6% sobre os valores de depreciação e amortização incorridos no 
mês (lei nº 10.833/2003, art. 3º, § 1º, III) (BRASIl, 2003). 

A partir de 1º de maio de 2004 até 31 de julho de 2004, 
opcionalmente, o contribuinte poderá calcular o crédito de que 
trata este tópico, relativamente às aquisições de máquinas e 
equipamentos destinados ao Ativo Imobilizado, no prazo de quatro 
anos, mediante aplicação, a cada mês, da alíquota de 7,6% sobre 
o valor correspondente a 1/48 (um quarenta e oito avos) do valor 
de aquisição do bem, de acordo com regulamentação da SRFB (lei 
nº 10.833/2003, art. 3º, § 14, e lei nº 10.865/2004) (BRASIl, 2003; 
BRASIl, 2004c). 

Crédito sobre o valor de bens recebidos em devolução 

Calcula-se o crédito da COFINS sobre os valores dos bens 
recebidos em devolução, cuja receita de venda tenha integrado 
faturamento do mês ou de mês anterior e tenha sido tributada pelo 
regime não cumulativo da COFINS (lei nº 10.833/2003, art. 3º, VIII) 
(BRASIl, 2003). 

No caso de devolução de vendas efetuadas em períodos 
anteriores, o crédito calculado mediante a aplicação da alíquota 
incidente na venda será apropriado no mês do recebimento da 
devolução (lei 10.833, de 2003, art. 3º, § 18 e lei 11.727-2008) (BRASIl, 
2003; 2008d).

Crédito sobre o valor de armazenagem de mercadoria e frete 

Calcula-se o crédito sobre o valor dos custos com armazenagem 
de mercadorias e com fretes, nas operações de venda, desde que os 
mesmos tenham sido suportados pelo vendedor (lei nº 10.833/2003, 
art. 3º, IX) (BRASIl, 2003). 

O crédito será determinado mediante a aplicação da alíquota de 
7,6% sobre os valores de armazenagem e fretes incorridos no mês 
(lei nº 10.833/2003, art. 3º, § 1º, II) (BRASIl, 2003).
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1.1.10   Exemplo prático da apuração da COFINS não cumulativa

Apuração da COFINS não cumulativa em empresa comercial 
varejista com tributação pelo lucro Real, sem contabilidade de 
custos, que apresenta no mês de julho/XX os seguintes dados:

1º)  Receitas de julho/XX  

Venda de mercadorias sujeitas à COFINS não cumulativa — R$ 
800.000,00 Venda de mercadorias sujeitas à substituição tributária 
da COFINS — R$ 200.000,00

Receitas decorrentes de eventos — R$ 30.000,00 

Receita total de julho — R$ 1.030.000,00  
2º) Débito da COFINS não cumulativa  
7,6% de R$ 830.000,00 = R$ 63.080,00  
3º) Créditos da COFINS:

a) Bens adquiridos para revenda em julho/XX, sujeitos à 
alíquota de 7,6%Custo de aquisição — R$ 50.000,00

b) Aluguel de equipamentos para utilização da pessoa jurídica 
em julho/20XX Custo de aluguel — R$ 4.000,00

c) Encargos de depreciação em julho/XX: R$ 2.500,00 
4º) Proporção entre as receitas sujeitas e as não sujeitas à COFINS 
não cumulativa 

Total das receitas sujeitas a 7,6% X 100 
Total das receitas do mês 
830.000,00 X 100 : 1.030.000,00 = 80,58% 
5º) Cálculo dos créditos

a) Bens adquiridos para revenda 

R$ 50.000,00 X 7,6% = R$ 3.800,00

b) Aluguel de equipamentos para utilização da pessoa jurídica 
em julho/XX Custo de aluguel — R$ 4.000,00

Proporção — R$ 4.000,00 x 80,58% = R$ 3.223,20 

Crédito = R$ 3.223,20 x 7,6% = R$ 244,96  
c) Encargos de depreciação 
R$ 2.500,00 
Proporção — R$ 2.500,00 x 80,58% = R$ 2.014,50 

Crédito = R$ 2.014,50 x 7,6% = R$ 153,10 
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TOTAl DOS CRÉDITOS = R$ 4.198,06 
6º) Cálculo da COFINS não cumulativa a pagar 
Receita sujeita à alíquota de 7,6% = R$ 830.000,00 
R$ 830.000,00 x 7,6% = R$ 63.080,00 
Dedução dos créditos 
R$ 63.080,00 — R$ 4.198,06 = R$ 58.881,94

1.1.11  Contabilização da COFINS não cumulativa 

Para formalizar contabilmente as operações da nova sistemática 
da COFINS, devemos executar os seguintes lançamentos:

106 P L A N E J A M E N T O  T R I B U T Á R I O

Proporção — R$ 4.000,00 x 80,58% = R$ 3.223,20 

Crédito = R$ 3.223,20 x 7,6% = R$ 244,96 

c) Encargos de depreciação 

R$ 2.500,00 

Proporção — R$ 2.500,00 x 80,58% = R$ 2.014,50 

Crédito = R$ 2.014,50 x 7,6% = R$ 153,10 

TOTAl DOS CRÉDITOS = R$ 4.198,06 

6º) Cálculo da COFINS não cumulativa a pagar 

Receita sujeita à alíquota de 7,6% = R$ 830.000,00 

R$ 830.000,00 x 7,6% = R$ 63.080,00 

Dedução dos créditos 

R$ 63.080,00 — R$ 4.198,06 = R$ 58.881,94 

1.1.11  Contabilização da COFINS não cumulativa 
Para formalizar contabilmente as operações da nova sistemática da COFINS, 

devemos executar os seguintes lançamentos: 

1º) Pelas compras 

D Estoques (AC) R$ 37.700,00

D COFINS a recuperar (AC) R$ 3.800,00

D ICMS a recuperar (AC) R$ 8.500,00

C Fornecedores (PC) R$ 50.000,00

2º) Pela apropriação de créditos da COFINS sobre aluguéis 

D Despesa com aluguéis de equipamento (CR) R$ 3.755,04

D COFINS a recuperar (AC) R$ 244,96

C Caixa (AC) R$ 4.000,00

3º) Pela apropriação de créditos da COFINS sobre depreciação 

D Despesa com depreciações (CR) R$ 2.346,90

D COFINS a recuperar (AC) R$ 153,10

C Depreciação acumulada (ANC) R$ 2.500,00

4º) Pelo reconhecimento das receitas 

D Clientes (AC) R$ 1.030.000,00

C Receitas (CR) R$ 1.030.000,00
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5º) Pela apropriação dos débitos da COFINS 

D COFINS s/ faturamento (CR) R$ 63.080,00

C COFINS a recolher (PC) R$ 63.080,00

6º)  Apuração da COFINS a pagar 

D COFINS a recolher (PC) R$ 4.198,06

C COFINS a recuperar (AC) R$ 4.198,06

1.1.12  Regime de incidência cumulativa
O regime de incidência cumulativa da COFINS, aplica-se sobre as empresas que apu-

ram o IRPJ com base na tributação pelo lucro presumido e lucro arbitrado. Estas pessoas 
jurídicas, mesmo que sujeitas à incidência não cumulativa, oferecem a tributação cumu-
lativa as receitas elencadas no art. 10, VII a XXV, da lei nº 10.833/2003 (BRASIl, 2003). 

Base de Cálculo 

A base de cálculo da COFINS, no regime de incidência cumulativa, é o fatu-
ramento mensal, assim considerada a receita bruta das vendas de mercadorias, de 
mercadorias e serviços e de serviço de qualquer natureza. 

Exclusões da Base de Cálculo 

Para fins de determinação da base de cálculo, podem ser excluídos do faturamento, 
quando o tenham integrado, os valores (lei nº 9.718/1998, art. 3º, § 2º, Medida Pro-
visória nº 2.158-35/2001 e Instrução Normativa SRF nº 247/2002, art. 23) (BRASIl, 
1998c; 2001; 2002): 

a) das receitas isentas ou não alcançadas pela incidência da contribuição ou 
sujeitas à alíquota 0 (zero); 

b) das vendas canceladas; 

c) dos descontos incondicionais concedidos; 

d) do IPI; 

e) do ICMS, quando destacado em nota fiscal e cobrado pelo vendedor dos bens 
ou prestador dos serviços na condição de substituto tributário; 

f) das reversões de provisões; 

g) das recuperações de créditos baixados como perdas, que não representem 
ingresso de novas receitas; 

h) dos resultados positivos da avaliação de investimentos pelo valor do patri-
mônio líquido; 

i) dos lucros e dividendos derivados de investimentos avaliados pelo custo de 
aquisição, que tenham sido computados como receita; 

j) das receitas não operacionais decorrentes da venda de bens do Ativo 
Permanente. 
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1.1.12  Regime de incidência cumulativa

O regime de incidência cumulativa da COFINS, aplica-se sobre 
as empresas que apuram o IRPJ com base na tributação pelo 
lucro presumido e lucro arbitrado. Estas pessoas jurídicas, mesmo 
que sujeitas à incidência não cumulativa, oferecem a tributação 
cumulativa as receitas elencadas no art. 10, VII a XXV, da lei nº 
10.833/2003 (BRASIl, 2003). 

Base de Cálculo  

A base de cálculo da COFINS, no regime de incidência cumulativa, 
é o faturamento mensal, assim considerada a receita bruta das 
vendas de mercadorias, de mercadorias e serviços e de serviço de 
qualquer natureza. 

Exclusões da Base de Cálculo 

Para fins de determinação da base de cálculo, podem ser 
excluídos do faturamento, quando o tenham integrado, os valores 
(lei nº 9.718/1998, art. 3º, § 2º, Medida Provisória nº 2.158-35/2001 e 
Instrução Normativa SRF nº 247/2002, art. 23) (BRASIl, 1998c; 2001; 
2002):

a) das receitas isentas ou não alcançadas pela incidência da 
contribuição ou sujeitas à alíquota 0 (zero);

b) das vendas canceladas;

c) dos descontos incondicionais concedidos;

d) do IPI;

e) do ICMS, quando destacado em nota fiscal e cobrado 
pelo vendedor dos bens ou prestador dos serviços na condição de 
substituto tributário;

f) das reversões de provisões;

g) das recuperações de créditos baixados como perdas, que 
não representem ingresso de novas receitas;

h) dos resultados positivos da avaliação de investimentos pelo 
valor do patrimônio líquido;

i) dos lucros e dividendos derivados de investimentos 
avaliados pelo custo de aquisição, que tenham sido computados 
como receita;

j) das receitas não operacionais decorrentes da venda de bens 
do Ativo Permanente.



U4 - Impostos sobre o faturamento e retenção de IR152

Alíquota 

A alíquota da COFINS irá variar de acordo com a época do fato gerador: 
Em relação aos fatos geradores ocorridos de abril de 1992 até janeiro 
de 1999, a alíquota foi de 2% (dois por cento) (lei Complementar nº 
70/1991, art. 2º) (BRASIl, 1991a).

Apuração e pagamento 

A apuração e o pagamento da contribuição para a COFINS 
serão efetuados mensalmente, de forma centralizada, pelo 
estabelecimento matriz da pessoa jurídica. 

O pagamento da contribuição deverá ser efetuado (Medida 
Provisória nº 2.158-35/2001, art. 18, e MP 447-2008) (BRASIl, 2001; 
2008):

I. até o vigésimo dia do mês subsequente ao mês de 
ocorrência dos fatos gera-dores, pelas pessoas jurídicas referidas no 
§ 1º do art. 22 da lei 8.212/1991; e

II. até o vigésimo quinto dia do mês subsequente ao mês de 
ocorrência dos fatos geradores, pelas demais pessoas jurídicas.

O pagamento da contribuição para a COFINS, com a incidência 
cumulativa, será efetuado sob os códigos de receita:

• Entidades Financeiras — 7987.  

• Demais pessoas jurídicas — 2172.

1.2 PIS

1.2.1 Conceito 

A lei nº 10.637 (BRASIl, 2002c), publicada no DOU de 31/12/2002, 
criou o sistema não cumulativo de pagamento do PIS/Pasep. 

Por esse novo sistema, as pessoas jurídicas a ele obrigadas 
irão recolher o PIS/Pasep com alíquota de 1,65%, buscando, em 
contrapartida, alguns créditos especiais. Assim, temos atualmente 
dois regimes de pagamento do PIS/Pasep: aquele que já existia, 
com alíquota de 0,65%, e o PIS/Pasep não cumulativo, com alíquota 

Para saber mais

Em relação aos fatos geradores ocorridos a partir de fevereiro de 1999, 
passou a ser de 3% (três por cento) (Lei nº 9.718/1998, art. 8º). 
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de 1,65%. 

O novo sistema de pagamento do PIS/Pasep entrou em vigor 
em dezembro de 2002, aplicando-se aos fatos geradores a partir de 
1/12/2002. 

Esse regime permite o desconto de créditos apurados com base 
em custos, despesas e encargos da pessoa jurídica.

As pessoas jurídicas de direito privado e as que lhe são 
equiparadas pela legislação do Imposto de Renda, que apuram 
o IRPJ com base no lucro real, estão sujeitas à incidência não 
cumulativa, exceto as instituições financeiras, as cooperativas de 
crédito, as pessoas jurídicas que tenham por objeto a securitização 
de créditos imobiliários e financeiros, as operadoras de planos 
de assistência à saúde, as empresas particulares que exploram 
serviços de vigilância e de transporte de valores, de que trata a lei nº 
7.102/1983 (BRASIl, 1983), e as sociedades cooperativas (exceto as 
sociedades cooperativas de produção agropecuária e as sociedades 
cooperativas de consumo). 

As pessoas jurídicas submetidas à incidência não cumulativa 
integram a essa incidência as receitas obtidas nas vendas de bens 
submetidos a alíquotas diferenciadas, excetuadas as receitas de 
venda de álcool para fins carburantes, que permanecem excluídas 
da incidência não cumulativa leis n. 10.637 -2002 (BRASIl, 2002c), 
10.865--2004 (BRASIl, 2004c), 10.925 -2004 (BRASIl, 2004d) e 
Instrução Normativa SRF nº 404 -2004 (BRASIl, 2004d). 

1.2.2 Contribuintes do PIS/Pasep não cumulativo 

É contribuinte do PIS/Pasep não cumulativo a pessoa jurídica 
com tributação pelo regime do lucro Real, que não se encontre 
elencada em nenhuma das exceções abaixo citadas.

1.2.3 Fato gerador e base de cálculo 

A contribuição para o PIS/Pasep não cumulativo tem como fato 
gerador o faturamento mensal, assim considerada a receita bruta 
das vendas de mercadorias, de mercadorias e serviços e de serviço 
de qualquer natureza. 
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1.2.4 Receitas que não integram a base de cálculo

Não integram a base de cálculo do PIS/Pasep não cumulativo as 
seguintes receitas:

a) saídas isentas do PIS (lei nº 10.637 -2002, art. 1º, § 3º, I, e 
Instrução Normativa SRF nº 404 -2004, art. 4º);

b) saídas sujeitas à alíquota zero do PIS (lei nº 10.637 -2002, art. 
1º, § 3º, I, e Instrução Normativa SRF nº 404 -2004, art. 4º);

c) auferidas pela pessoa jurídica revendedora, na revenda de 
mercadorias em relação às quais a contribuição seja exigida da 
empresa vendedora, na condição de substituta tributária (lei nº 
10.637 -2002, art. 1º, § 3º, III);

d) vendas canceladas (lei nº 10.637 -2002, art. 1º, § 3º, V, a);

e) descontos incondicionais concedidos (lei nº 10.637 -2002, 
art. 1º, § 3º, V, a);

f) reversões de provisões (lei nº 10.637 -2002, art. 1º, § 3º, V, 
b);

g) recuperações de créditos baixados como perda, que não 
representem ingresso de novas receitas (lei nº 10.637/2002, art. 1º, 
§ 3º, V, b);

h) resultado positivo da avaliação de investimentos pelo valor 
do patrimônio líquido (lei nº 10.637/2002, art. 1º, § 3º, V, b);

i) lucros e dividendos derivados de investimentos avaliados 
pelo custo de aquisição, que tenham sido computados como 
receita (lei nº 10.637/2002, art. 1º, § 3º, V, b);

j) decorrentes da venda de Ativo Imobilizado (lei nº 
10.637/2002, art. 1º, § 3°, VI, e Instrução Normativa SRF nº 404 
/2004, art. 4º);

k) de venda de álcool para fins carburantes, a partir de 
1º.08.2004 (lei nº 10.833/2003, art. 1º, e lei nº 10.865 -2004) (BRASIl, 
2003; 2004c).

1.2.5 Alíquota do PIS/Pasep não cumulativo 

O PIS/Pasep não cumulativo terá alíquota de 1,65% aplicada 
sobre a base de cálculo mencionada acima. 
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1.2.6 Prazo e forma de recolhimento 

A contribuição do PIS/Pasep Não Cumulativo deverá ser paga 
até o último dia útil do segundo decêndio do mês subsequente ao 
da ocorrência do fato gerador (lei nº 10.637/2002, art. 10, e lei nº 
11.488-2007) (BRASIl, 2002c; 2007d). 

1.2.7 Imunidades, isenções e não incidências 

Imunidades 

A contribuição para o PIS/Pasep não cumulativo não incide sobre 
as receitas decorrentes de exportação (CF, art. 149, § 2º, I).

Isenções 

São isentas da contribuição para o PIS/Pasep Não Cumulativo 
as entidades beneficentes de assistência social que atendam às 
exigências estabelecidas em lei (BRASIl, 1988, art. 195, § 7º). 

Não incidência 

Máquinas, aparelhos, instrumentos e equipamentos para 
utilização na implantação da TVDigital — PADIS 

No caso de venda no mercado interno ou de importação de 
máquinas, aparelhos, instrumentos e equipamentos novos para 
incorporação ao Ativo Imobilizado da pessoa jurídica adquirente no 
mercado interno ou importadora, destinados às atividades de que 
tratam os incisos I e II do art. 2º da lei nº 11.484-2007, fica reduzida 
a zero a alíquota do PIS/Pasep Incidente sobre a receita da pessoa 
jurídica vendedora, quando a aquisição for efetuada por pessoa 
jurídica beneficiária do PADIS lei nº 11.484/2007, art. 3º (BRASIl, 
2007c). 

A redução de alíquota alcança também as ferramentas 
computacionais (softwares) e os insumos, relacionados em ato do 
Poder Executivo, quando importados ou adquiridos no mercado 
interno por pessoa jurídica beneficiária do PADIS (lei nº 11.484/2007, 
art. 3º, §§ 1º e 2º). 

Aplica-se a mesma redução no caso de vendas dos mesmos 
dispositivos, efetuadas por pessoa jurídica beneficiária do PADIS. 

Fica reduzida a zero a alíquota do PIS/Pasep incidente sobre a 
receita de venda de livros técnicos e científicos, na forma estabelecida 
em ato conjunto do Ministério da Educação e da SRFB (lei 10.833-
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2003, art. 2º, § 4º) (BRASIl, 2003), leis 10.925-2004 (BRASIl, 2004d) e 
10.996-2004 (BRASIl, 2004e) e Decreto 5.310-2004) (BRASIl, 2004a).

A partir de 1/4/2005 fica reduzida a zero a alíquota do PIS/Pasep 
Incidente sobre as receitas financeiras, inclusive decorrentes de 
operações realizadas para fins de hedge, auferidas pelas pessoas 
jurídicas sujeitas ao regime de Incidência Não cumulativa. O 
benefício não se aplica (Decreto nº 5.442/2005, art. 1º):

a) os juros sobre o capital próprio;
b) aplica-se às pessoas jurídicas que tenham apenas parte 
de suas receitas submetidas ao regime de incidência não 
cumulativa da contribuição da COFINS.

1.2.8 Créditos do PIS/Pasep Não Cumulativo 

Sobre o valor do PIS/Pasep a recolher, apurado conforme os 
itens acima, a legislação permite que a pessoa jurídica contribuinte 
apure valores de créditos que serão compensados com o valor do 
tributo a pagar. 

O crédito não aproveitado em determinado mês poderá sê-lo 
nos meses subsequentes (lei nº 10.637/2002, art. 3º, § 4º). 

Antes de abordarmos detalhadamente as situações que geram 
direito aos créditos, a partir do tópico 8.1 deste trabalho, julgamos 
oportuno mencionar as hipóteses que, ao contrário, não darão 
direito aos créditos: 

1º)  Até 30 de abril de 2004: O valor da mão de obra paga a 
pessoa física.

2º) A partir de 1º de maio de 2004: Além da hipótese acima 
mencionada, também não gerará direito ao crédito o valor da 
aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da 
contribuição, inclusive no caso de isenção, esse último quando 
revendidos ou utilizados como insumo em produtos ou serviços 
sujeitos à alíquota zero, isentos ou não alcançados pela contribuição 
(lei nº 10.637-2002, art. 3º, § 2º).

Nos subitens a seguir, analisaremos as situações que geram 
crédito do PIS/Pasep: 

Crédito sobre o valor dos bens adquiridos para revenda  
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Calcula-se crédito do PIS/Pasep sobre o valor dos bens adquiridos 
para revenda, exclusivamente de pessoas jurídicas domiciliadas no 
país, com exceção de mercadorias sujeitas à substituição tributária 
do PIS a armazenagem de mercadoria e frete na operação de venda, 
quando o ônus for suportado pelo vendedor; 

O crédito será determinado mediante a aplicação da alíquota de 
1,65% sobre o valor das aquisições realizadas no mês (lei nº 10.637-
2002, art. 3º, § 1º).

Crédito sobre o valor de bens e serviços utilizados como 
insumo 

Calcula-se crédito do PIS/Pasep sobre o valor dos bens e serviços 
utilizados como insumo na fabricação de produtos destinados à venda 
ou à prestação de serviços, inclusive combustíveis e lubrificantes, 
adquiridos exclusivamente de pessoas jurídicas domiciliadas no país 
(lei nº 10.637/2002, art. 3º, II, e Instrução Normativa SRF 404/2004, 
art. 8º, I, b).

O crédito será determinado mediante a aplicação da alíquota 
de 1,65% sobre o valor das aquisições realizadas no mês (lei nº 
10.637/2002, art. 3º, § 1º). 

Crédito sobre o valor da energia elétrica consumida 

Calcula-se o crédito do PIS/Pasep sobre os custos incorridos 
no mês com a energia elétrica e térmica, inclusive sob a forma de 
vapor, consumida pelos estabelecimentos da pessoa jurídica (lei nº 
10.833/2003, art. 3º, III, e lei nº 11.488/2007) (BRASIl, 2003; 2007d).

O crédito será calculado mediante a aplicação da alíquota de 
7,6% sobre o valor dos custos com energia elétrica incorridos no 
mês, constantes das notas fiscais emitidas pelas concessionárias do 
serviço (lei nº 10.833/2003, art. 3º, § 1º, II) (BRASIl, 2003).

Crédito sobre o valor de aluguéis de prédios, máquinas e 
equipamentos 

Calcula-se crédito do PIS/Pasep sobre os valores relativos a 
aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos utilizados nas 
atividades da empresa, desde que os valores sejam pagos a pessoas 
jurídicas domiciliadas no Brasil (lei nº 10.637/2002, art. 3º, IV) (BRASIl, 
2002c).

O crédito será determinado mediante a aplicação da alíquota 
de 1,65% sobre o valor das locações incorridas no mês (lei nº 
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10.637/2002, art. 3º, § 1º) (BRASIl, 2002c).

Crédito sobre o valor de despesas de empréstimos e 
financiamentos

Calcula-se crédito do PIS/Pasep sobre os valores das despesas 
financeiras decorrentes de empréstimos e financiamentos obtidos 
de pessoa jurídica domiciliada no país. Não poderá ser utilizado 
crédito em relação a empréstimos e financiamentos obtidos de 
pessoa jurídica optante pelo Simples (Lei nº 10.637/2002, art. 3º, V) 
(BRASIL, 2002c).

O crédito será determinado mediante a aplicação da alíquota 
de 1,65% sobre o valor dos encargos incorridos no mês (Lei nº 
10.637/2002, art. 3º, § 1º) (BRASIL, 2002c).

Crédito sobre o valor de encargos de depreciação e amortização 

Calcula-se crédito do PIS/Pasep sobre os valores dos encargos 
mensais, decorrentes da depreciação e amortização dos seguintes 
bens:

a) máquinas e equipamentos adquiridos a partir de 1/12/2002 
para utilização na fabricação de produtos destinados à venda, 
bem como a outros bens incorporados ao Ativo Imobilizado (Lei 
10.637/2002, art. 3º, VI) (BRASIL, 2002c);

b) edificações e benfeitorias em imóveis de terceiros, a partir 
de 1/12/2002, quando o custo, inclusive de mão de obra, tenha 
sido suportado pela locatária (Lei 10.637/2002, art. 3º, VII) (BRASIL, 
2002c).

O crédito será determinado mediante a aplicação da alíquota de 
1,65% sobre os valores de depreciação e amortização incorridos no 
mês (Lei 10.637/2002, art. 3º, § 1º). 

A partir de 1º de maio de 2004, até 31 de julho de 2004 
opcionalmente, o contribuinte poderá calcular o crédito de que 
trata este tópico, relativamente às aquisições de máquinas e 
equipamentos destinados ao Ativo Imobilizado, no prazo de quatro 
anos, mediante aplicação, a cada mês, da alíquota de 7,6% sobre 
o valor correspondente a 1/48 (um quarenta e oito avos) do valor 
de aquisição do bem, de acordo com regulamentação da SRFB 
(Lei 10.833-2003, art. 3º, § 14, e Lei nº 10.865-2004) (BRASIL, 2003; 
2004c). 

A partir de 31 de julho de 2004 a pessoa jurídica não poderá mais 
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calcular créditos relativos à depreciação e à amortização de bens e 
direitos de Ativo Imobilizado adquiridos até 30 de abril de 2004 (Lei 
10.865-2004, art. 31) (BRASIL, 2004c). 

Os créditos passíveis de aproveitamento corresponderão àqueles 
apurados sobre os encargos de depreciação e amortização de bens 
e direitos de Ativo Imobilizado adquiridos a partir de 1º de maio de 
2004 (Lei 10.865-2004, art. 31, § 1º) (BRASIL, 2004c). 

O direito aos créditos acima referidos não se aplica ao valor 
decorrente da reavaliação de bens e direitos do ativo permanente 
(Lei 10.865-2004, art. 31, § 2º) (BRASIL, 2004c).

A partir de 26 de julho de 2004, a pessoa jurídica que aufere 
receitas decorrentes da venda e da produção sob encomenda de 
embalagens destinadas ao envasamento dos produtos relacionados 
no artigo 49 da Lei 10.833-2003 (BRASIL, 2003) poderá, em relação 
à aquisição dos vasilhames referidos no inciso IV do artigo 51 da Lei 
10.833-2003, optar por calcular o crédito no prazo de 12 meses, à 
razão de 1/12 (um doze avos) ou, na hipótese de opção pelo regime 
de tributação previsto no artigo 52 da mesma lei, poderá creditar-se 
de 1/12 (um doze avos) do valor da contribuição incidente, mediante 
alíquota específica, na aquisição dos vasilhames, de acordo com 
a regulamentação da SRFB (Lei 10.833/2003, art. 3º, § 16º, e Lei 
10.925/2004) (BRASIL, 2003; 2004d). 

O artigo 2º da Lei 11.051/2004 (BRASIL, 2004g) estabelece outra 
opção para o cálculo dos créditos sobre a depreciação, extensiva 
exclusivamente às pessoas jurídicas que adquirirem bens destinados 
ao seu Ativo Imobilizado, para emprego em seu processo industrial. 
Portanto, trata-se de uma opção exclusiva de pessoas jurídicas que 
tenham atividade de indústria. 

A opção em questão reside no fato de tais pessoas jurídicas 
calcularem os créditos mediante a aplicação da alíquota de 7,6% 
sobre o valor correspondente a 1/24 (um vinte e quatro avos) do 
custo de aquisição do bem, o que significa o aproveitamento total 
dos créditos gerados no prazo de dois anos. 

Não integram o valor das máquinas, equipamentos e outros bens 
fabricados para incorporação ao Ativo Imobilizado os custos (Lei 
10.833-2003, art. 3º, §§ 2º e 21, Leis 10.865/2004 e 11.196/2005) 
(BRASIL, 2003; 2004c; 2005):
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a) de mão de obra paga a pessoa física;

b) da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento 
da contribuição, inclusive no caso de isenção; esse último quando 
revendidos ou utilizados como insumo em produtos ou serviços 
sujeitos à alíquota zero, isentos ou não alcançados pela contribuição.

Crédito sobre o valor de encargos de bens recebidos em 
devolução 

Calcula-se crédito do PIS/Pasep sobre os valores dos bens 
recebidos em devolução, cuja receita de venda tenha integrado 
faturamento do mês ou de mês anterior, e que, na época da 
tributação tenha sido tributada pelo regime não cumulativo do PIS/
Pasep (Lei nº 10.637/2002, art. 3º, VIII) (BRASIL, 2002c). 

O crédito será determinado mediante a aplicação da alíquota 
de 1,65% sobre os valores dos bens devolvidos no mês (Lei nº 
10.637/2002, art. 3º, § 1º) (BRASIL, 2002).

No caso de devolução de vendas efetuadas em períodos 
anteriores, o crédito calculado mediante a aplicação da alíquota 
incidente na venda será apropriado no mês do recebimento da 
devolução (Lei 10.833/2003, art. 3º, § 18, e Lei 11.727/2008) (BRASIL, 
2003; 2008d).

Crédito sobre o valor de armazenagem de mercadoria e frete 

Calcula-se o crédito sobre o valor dos custos com armazenagem 
de mercadorias e com fretes nas operações de venda, desde 
que os mesmos tenham sido suportados pelo vendedor (Lei nº 
10.637/2002, art. 3º, IX) (BRASIL, 2002c).

O crédito será determinado mediante a aplicação da alíquota de 
1,65% sobre os valores de armazenagem e fretes incorridos no mês 
(Lei nº 10.637/2002, art. 3º, § 1º). 

Crédito decorrente de incorporação, fusão e cisão 

Para fins de desconto dos créditos abordados neste trabalho, 
considera-se como aquisição a versão de bens e direitos referidos 
no artigo 3º da Lei nº 10.833/2003 (BRASIL, 2003), acrescido em 
decorrência de incorporação, fusão e cisão de pessoa jurídica 
domiciliada no país (Lei nº 10.865/2004, art. 30) (BRASIL, 2004c).

Ressalte-se que o disposto acima se aplica somente na hipótese 
de ser admitido o desconto dos créditos pela pessoa jurídica 
incorporada, fusionada ou cindida (Lei nº 10.865/2004, art. 30, § 1º) 
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(BRASIL, 2004c).

O direito ao crédito a que se refere este tópico aplica-se a partir 
da produção de efeitos do art. 3º da Lei nº 10.833/2003 (BRASIL, 
2003), ou seja, a partir de fevereiro de 2004 (Lei nº 10.865/2004, art. 
30, § 2º) (BRASIL, 2004c). 

1.2.9  Exemplo prático da apuração do PIS/Pasep não cumulativo

Apuração do PIS não cumulativo em empresa comercial varejista 
com tributação pelo Lucro Real, sem contabilidade de custos, que 
apresenta no mês de julho/20XX os seguintes dados:

1º) Receitas de julho/XX  
Venda de mercadorias sujeitas ao PIS não cumulativo: 
R$ 920.000,00  
Venda de mercadorias sujeitas à substituição tributária do PIS: 
R$ 300.000,00  
Receita decorrente de eventos: R$ 50.000,00  
Receita total de julho: R$ 1.270.000,00  
2º) Débito do PIS não cumulativo  
1,65% de R$ 970.000,00 — R$ 16.005,00  
3º) Créditos do PIS 

a) Bens adquiridos para revenda em julho/20XX, sujeitos à alíquota 
de 1,65%Custo de aquisição — R$ 60.000,00

b) Aluguel de equipamentos para utilização da pessoa jurídica em 
julho/20XX Custo de aluguel — R$ 3.000,00

c) Encargos de depreciação em julho/20XX

R$ 4.500,00

4º) Proporção entre as receitas sujeitas e as não sujeitas ao PIS não 
cumulativo Total das receitas sujeitas a 1,65% X 100 
Total das receitas do mês

970.000,00 X 100 ; 1.270.000,00 = 76,38%

5º) Cálculo dos créditos

a) Bens adquiridos para revenda

R$ 60.000,00 X 1,65% = R$ 990,00

b) Aluguel de equipamentos para utilização da pessoa jurídica em 
julho/XX Custo de aluguel — R$ 3.000,00 
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Proporção — R$ 3.000,00 X 76,38% = R$ 2.291,40 
Crédito = R$ 2.291,40 X 1,65% = R$ 37,81

c) Encargos de depreciação

R$ 4.500,00

Proporção — R$ 4.500,00 X 76,38% = R$ 3.437,10

Crédito = R$ 3.437,10 X 1,65% = R$ 56,71 

Total dos Créditos = R$ 1.084,52 

6º) Cálculo do PIS não cumulativo a pagar 

Receita sujeita à alíquota de 1,65% = R$ 970.000,00 R$ 
970.000,00 x 1,65% = R$ 16.005,00 

Dedução dos créditos 

R$ 16.005,00 — R$ 1.084,52 = R$ 14.920,48

1.2.10  Contabilização do PIS/Pasep não cumulativo 

Para formalizar contabilmente as operações da nova sistemática 
do PIS, devemos executar os seguintes lançamentos:

116 P L A N E J A M E N T O  T R I B U T Á R I O

Crédito = R$ 3.437,10 X 1,65% = R$ 56,71 

Total dos Créditos = R$ 1.084,52 

6º) Cálculo do PIS não cumulativo a pagar 

Receita sujeita à alíquota de 1,65% = R$ 970.000,00 

R$ 970.000,00 x 1,65% = R$ 16.005,00 

Dedução dos créditos 

R$ 16.005,00 — R$ 1.084,52 = R$ 14.920,48 

1.2.10  Contabilização do PIS/Pasep não cumulativo 
Para formalizar contabilmente as operações da nova sistemática do PIS, devemos 

executar os seguintes lançamentos:

1º) Pelas compras 

D Estoques (AC) R$ 48.810,00

D PIS a recuperar (AC) R$ 990,00

D ICMS a recuperar (AC) R$ 10.200,00

C Fornecedores (PC) R$ 60.000,00

2º) Pela apropriação de créditos do PIS sobre aluguéis 

D Despesa com aluguéis de equipamento (CR) R$ 2.962,19

D PIS a recuperar (AC) R$ 37,81

C Caixa (AC) R$ 3.000,00

3º) Pela apropriação de créditos do PIS sobre depreciação 

D Despesa com depreciações (CR) R$ 4.443,29

D PIS a recuperar (AC) R$ 56,71

C Depreciação acelerada (ANC) R$ 4.500,00

4º) Pelo reconhecimento das receitas 

D Clientes (AC) R$ 1.270.000,00

C Receitas (CR) R$ 1.270.000.00

5º) Pela apropriação dos débitos do PIS 

D PIS S/ Faturamento (CR) R$ 16.005,00

C PIS a recolher (PC) R$ 16.005,00
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1.2.11  Regime de Incidência Cumulativa

O Regime de Incidência Cumulativa do PIS aplica-se sobre as 
empresas que apuram o IRPJ com base na tributação pelo lucro 
presumido e lucro arbitrado. Essas pessoas jurídicas, mesmo 
que sujeitas à incidência não cumulativa, oferecem a tributação 
cumulativa as receitas elencadas no art. 10, VII a XXV, da Lei nº 
10.833/2003 (BRASIL, 2003).

Base de Cálculo 

A base de cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep, no regime de 
incidência cumulativa, é o faturamento mensal, assim considerada 
a receita bruta das vendas de mercadorias e serviços de qualquer 
natureza. 

Exclusões da Base de Cálculo 

Para fins de determinação da base de cálculo, podem ser 
excluídos do faturamento, quando o tenham integrado, os valores:

a) das receitas isentas ou não alcançadas pela incidência da 
contribuição ou sujeitas à alíquota 0 (zero);

b) das vendas canceladas;

c) dos descontos incondicionais concedidos;

d) do IPI;

e) do ICMS, quando destacado em nota fiscal e cobrado 
pelo vendedor dos bens ou prestador dos serviços na condição de 
substituto tributário;

f) das reversões de provisões;

g) das recuperações de créditos baixados como perdas, que 
não representem ingresso de novas receitas;

h) dos resultados positivos da avaliação de investimentos pelo 
valor do patrimônio líquido;

I m p o s t o s  s o b r e  o  f a t u r a m e n t o  e  r e t e n ç ã o  d e  I R  117

6º) Apuração do PIS a pagar 

D PIS a recolher (PC) R$ 1.084,52

C PIS a recuperar (AC) R$ 1.084,52

7º) Pelo pagamento da contribuição 

D PIS a recolher (PC) R$ 14.920,48

C Caixa (AC) R$ 14.920,48

1.2.11  Regime de Incidência Cumulativa
O Regime de Incidência Cumulativa do PIS aplica-se sobre as empresas que 

apuram o IRPJ com base na tributação pelo lucro presumido e lucro arbitrado. Essas 
pessoas jurídicas, mesmo que sujeitas à incidência não cumulativa, oferecem a tribu-
tação cumulativa as receitas elencadas no art. 10, VII a XXV, da lei nº 10.833/2003 
(BRASIl, 2003).

Base de Cálculo 

A base de cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep, no regime de incidência 
cumulativa, é o faturamento mensal, assim considerada a receita bruta das vendas 
de mercadorias e serviços de qualquer natureza. 

Exclusões da Base de Cálculo 

Para fins de determinação da base de cálculo, podem ser excluídos do faturamento, 
quando o tenham integrado, os valores: 

a) das receitas isentas ou não alcançadas pela incidência da contribuição ou 
sujeitas à alíquota 0 (zero); 

b) das vendas canceladas; 

c) dos descontos incondicionais concedidos; 

d)  do IPI; 

e) do ICMS, quando destacado em nota fiscal e cobrado pelo vendedor dos bens 
ou prestador dos serviços na condição de substituto tributário; 

f) das reversões de provisões; 

g) das recuperações de créditos baixados como perdas, que não representem 
ingresso de novas receitas; 

h) dos resultados positivos da avaliação de investimentos pelo valor do patri-
mônio líquido; 

i) dos lucros e dividendos derivados de investimentos avaliados pelo custo de 
aquisição, que tenham sido computados como receita; 

j) das receitas não operacionais, decorrentes da venda de bens do ativo não 
circulante. 
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i) dos lucros e dividendos derivados de investimentos 
avaliados pelo custo de aquisição, que tenham sido computados 
como receita;

j) das receitas não operacionais, decorrentes da venda de 
bens do ativo não circulante.

Lei nº 9.718/1998, art. 3º, § 2º (BRASIL, 1998c), Medida Provisória 
nº 2.158-35/2001 e Instrução Normativa SRF nº 247/2002, art. 23 
(BRASIL, 2001; 2002).

Alíquotas 

A alíquota da contribuição para o PIS/Pasep, no regime de 
incidência cumulativa, é de sessenta e cinco centésimos por cento 
(0,65%).

Apuração e pagamento 

A apuração e o pagamento da contribuição para o PIS/Pasep 
serão efetuados mensalmente, de forma centralizada, pelo 
estabelecimento matriz da pessoa jurídica. 

O pagamento deverá ser efetuado até o último dia útil do segundo 
decêndio do mês subsequente ao de ocorrência do fato gerador 
(Medida Provisória nº 2.158-35/2001, art. 18, e Lei nº 11.488/2007) 
(BRASIL, 2001; 2007d).

Para saber mais

O pagamento da contribuição para o PIS/Pasep com Incidência 
Cumulativa será efetuado sob os códigos de receita:

• 8109 PIS — Faturamento. 

• 8301 PIS — Folha de pagamento.

Se o dia 20 for um sábado, domingo ou feriado, o vencimento 
é antecipado para o dia útil imediatamente anterior.

Questão para reflexão

Quais são as atividades empresariais obrigadas a recolher o PIS s/ Folha 
de pagamento?
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1.3 ICMS

A atual constituição Federal atribuiu aos estados e ao Distrito 
Federal a competência para regulamentar o ICMS, observando as 
normas gerais previstas pela Lei Complementar nº/96, Lei Kandir 
e pelos convênios firmados entre os estados. É por essa razão que 
cada estado brasileiro possui seu próprio regulamento para esse 
imposto, determinando o prazo de recolhimento e o documento a 
ser utilizado em sua arrecadação.

ICMS constitui qualquer pessoa, física e jurídica, que realize com 
habitualidade ou em volume e que caracterize intuito comercial, 
operações de circulação de mercadoria ou de bem ou prestações 
de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de 
comunicação, ainda que as operações e as prestações se iniciem 
no exterior (Lei complementar nº 87/96) (BRASIL, 1996b). É 
também contribuinte a pessoa física ou jurídica que, mesmo sem 
habitualidade ou intuito comercial, tais como a de jurídica que, 
mesmo sem habitualidade ou intuito comercial, tais como a de 
importação de mercadorias ou bens do exterior independentemente 
de sua finalidade e as que sejam destinatária de serviço prestado no 
exterior ou cuja prestação se tenha iniciado no exterior, as adquira 
por intermédio de licitação mercadorias ou bens apreendidos ou 
abandonados, às que adquira petróleo, inclusive lubrificantes e 
combustíveis líquidos e gasosos dele derivados, e energia elétrica, 
oriundos de outra unidade da Federação, quando não destinados à 
comercialização ou à industrialização por parte da adquirente. 

Entenda-se por estabelecimento o local, privado ou público, 
próprio ou alugado, onde pessoas físicas ou jurídicas exerçam suas 
atividades comerciais de maneira temporária ou permanente, até 
mesmo onde se encontrem armazenadas os bens ou mercadorias.

O fato gerador do ICMS podemos considerar como a prática 
da hipótese de incidência, ou seja, a realização de algo previsto 
na legislação como sujeito ao tributo. Podemos considerar como 
exemplo em relação a tributação pelo ICMS o momento que 
realizamos uma venda de mercadorias e a entregamos para o 
cliente, ocorrendo o fato gerador, ou seja, efetivamos uma hipótese 
e operacionalizamos a circulação da mercadoria.

O ICMS é um imposto não cumulativo, compensando-se no que 
for devido em cada operação relativa à circulação de mercadoria 
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ou de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de 
comunicação com o montante cobrado nas etapas anteriores por 
este estado ou por outra unidade federada, conforme art. 155, § 2º, 
I da Constituição Federal.

Isso significa que o contribuinte que adquire uma mercadoria 
ou toma um serviço, tributado pelo ICMS, pagou o imposto nessa 
aquisição e poderá apropriar-se desse como crédito quando da 
mesma mercadoria ou serviço destinar-se a posterior saída também 
tributada pelo imposto. Assim, será exercida o direito de crédito 
quando se sabe que a operação ou prestação subsequente estiver 
amparada por isenção, não incidência ou suspensão, exceto quando 
houver previsão de manutenção de crédito.

1.4 IPI

O IPI é um tributo definido como indireto, cobrado pela União 
e que pode ser rotulado como extrafiscal, ou seja, tem a função 
arrecadatória de controle da economia. A Constituição Federal 
(BRASIL, 1988) define IPI em seu Art. 153.

Fato gerador

Fato gerador é a situação descrita em lei que, uma vez 
ocorrendo concretamente, determina a transferência jurídica, 
em favor da União, da titularidade de certa quantia. Podemos 
entender a expressão “Fato Gerador do IPI” como o fato, o 
conjunto de fatos ou o estado de fato, ao qual ou para os quais 
o legislador vincula o nascimento da obrigação jurídica de pagar 
este imposto. É com o fato gerador que se dá o surgimento 
da obrigação tributária principal, ou seja, só ocorrendo o 
fato gerador é que a União pode exigir do contribuinte o 
pagamento do imposto. Exemplificando, podemos pensar 
numa empresa industrial, corretamente constituída, inscrita 
no CNPJ, com todos os documentos e livros específicos em 
dia, ou seja, totalmente legal e que iniciou suas atividades em 
1º/2/2008. Esta empresa comprou todos os seus materiais de 
uso e consumo e bens do ativo fixo, matéria-prima, material de 
embalagem e demais insumos para fabricação de determinado 
produto, que irá revender. Se desde o dia 1º/2/2008, até o final 
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do expediente do dia 29/2/2008, a empresa não der saída a 
qualquer bem ou mercadoria que ela fabricou, seja por venda, 
doação, bonificação, devolução etc., a União não poderá cobrar 
IPI dela, pois ela não realizou qualquer operação que seja fato 
gerador do IPI.

O IPI tem como fatos geradores, o desembaraço aduaneiro 
(retirada do porto, aeroporto, ponto de fronteira etc.), de 
produto de procedência estrangeira ou a saída de produto do 
estabelecimento industrial, ou equiparado a indústria (BRASIL, 
2002b).

Para entendermos o que é fato gerador do IPI é necessário 
que saibamos conceituar industrialização e, portanto, a 
legislação deste imposto considera como industrialização a 
operação que cause qualquer dos efeitos a seguir:

• modifique a natureza; 

• modifique o funcionamento;  

• modifique o acabamento;

• modifique a apresentação;  

• modifique a finalidade do produto; 

• aperfeiçoe o produto para consumo.

Vale lembrar que, para fins de caracterizar a operação como 
industrialização, os seguintes aspectos não devem ser levados 
em consideração:

• o processo utilizado para obtenção do produto;

• a localização e condições das instalações ou equipamentos 
empregados.

Ocorrência 

Para saber exatamente em que situações efetivamente 
ocorre o fato gerador do IPI, os estabelecimentos industriais ou 
os estabelecimentos que a legislação do IPI equipara a industriais 
devem observar, ainda, as situações/operações específicas que 
vamos examinar a seguir (BRASIL, 2002b).

a) Venda Ambulante

Nas vendas por intermédio de ambulantes, o fato gerador 
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ocorre na entrega dos produtos ao comprador.

b) Na saída de armazém geral

Quando, na condição de depositante, o estabelecimento 
industrial ou equiparado guardar seus produtos em armazém-
geral ou outro depósito, o fato gerador do IPI acontecerá 
quando este depositante ordenar que tais produtos sejam 
entregues diretamente a outro estabelecimento, seja da mesma 
empresa ou de terceiros.

c) Industrialização por encomenda

Em relação aos produtos enviados para industrialização por 
encomenda, o fato gerador do IPI ocorre:

• na saída do produto do estabelecimento industrial 
diretamente para estabelecimento da mesma firma ou de 
terceiro, por ordem do encomendante;  

• na aquisição dos produtos pelo próprio estabelecimento 
industrializador. Nesta hipótese, se a venda tiver sido feita antes 
de concluída a operação industrial, o fato gerador ocorrerá na 
conclusão desta.

d) Bens de produção 

É fato gerador do IPI a saída de bens de produção dos 
associados para as suas cooperativas, equiparadas, por opção, a 
estabelecimento industrial. Consideram-se bens de produção:

• as matérias-primas; 

os produtos intermediários, inclusive os que, embora não 
integrando o produto final, sejam consumidos ou utilizados no 
processo industrial;

• os produtos destinados à embalagem e ao 
acondicionamento;

• as ferramentas, empregadas no processo industrial, exceto 
as manuais;

• as máquinas, instrumentos, aparelhos e equipamentos, 
inclusive suas peças, partes e outros componentes, que se 
destinem a emprego no processo industrial.

e) Emissão de Nota Fiscal
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Em relação à Nota Fiscal, o fato gerador do IPI é caracterizado 
nas seguintes datas:

• no quarto dia após a data da emissão da Nota Fiscal, quanto 
aos produtos que até o dia anterior não tiverem deixado o 
estabelecimento do contribuinte (nota já emitida, mas que ainda 
não saiu com o produto do estabelecimento);  

• na data da emissão da Nota Fiscal pelo estabelecimento 
industrial, no caso de responsáveis tributários.

Fonte: Adaptado de SEBRAE (2010).

Vimos que o IPI é o imposto sobre produtos industrializados, 
incidente sobre a produção. Quando a empresa é contribuinte do 
IPI (empresa industrial), importador de produtos industrializados (ou 
equiparado a industrial), as notas fiscais emitidas determinam o valor 
das vendas e do imposto sobre elas incidente. É considerado um 
imposto calculado “por fora” do preço, ou seja, o valor total da nota 
fiscal será o valor da mercadoria mais o valor do IPI. O vendedor é 
um mero agente arrecadador do tributo, devendo repassá-lo aos 
cofres públicos posteriormente. Quem de fato suportará o ônus do 
tributo será o comprador, que pagará ao vendedor, além do valor da 
mercadoria, o valor correspondente ao IPI.

O IPI, quando recuperável (conceito que será dado logo adiante), 
não constitui despesa nem receita. O seu controle ocorre somente 
por meio de contas patrimoniais. O valor do imposto, por ocasião da 
venda da mercadoria, deverá ser registrado como uma “obrigação” 
(passivo exigível) para a empresa. Agora, convido vocês a conhecer 
o ISS — Imposto Sobre Serviços. Vamos lá!

1.5 ISS

O ISS (Imposto Sobre Serviços) tem como contribuintes as 
pessoas físicas e jurídicas prestadores dos serviços. O seu fato 
gerador é a prestação de serviços, ainda que estes não constituam 
atividade principal do prestador.

A base de cálculo do ISSQN é o preço do serviço prestado. 
Quanto às alíquotas, conforme definido em legislação Federal, 
podem variar entre 2% e 5%. Porém, cada município definirá a 
correspondente alíquota para o tipo de serviço.
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O cálculo do ISS é o valor do serviço prestado multiplicado 
pelo percentual de alíquota aplicada para tal serviço conforme a 
legislação municipal do estabelecimento prestador.

O responsável tributário é o responsável pelo pagamento do 
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN), também 
conhecido como ISS. O serviço considera-se prestado e o imposto 
devido no local do estabelecimento prestador ou, na falta do 
estabelecimento, no local do domicílio do prestador, exceto nas 
hipóteses previstas nos casos de retenção do mesmo pelo tomador 
do serviço.

Considera-se estabelecimento prestador de serviços o local onde 
são exercidas, de modo permanente ou temporário, as atividades de 
prestação de serviços, sendo irrelevantes para sua caracterização 
as denominações de sede, filial, agência sucursal, escritório de 
representação ou contato ou quaisquer outras que venham a ser 
utilizadas.

Podemos citar como exemplos de prestadores de serviços, as 
empresas, tais como as que atuam na cessão de andaimes, palcos, 
coberturas e outras estruturas de uso temporário, construção civil, 
serviço de limpeza etc.

Esse imposto é de competência dos municípios, e, assim como 
os demais, é regulamentado pela legislação tributária.
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Seção 2

Tributação na fonte — Retenção de IR

Examinamos, neste trabalho, as hipóteses de retenção do Imposto 
de Renda na fonte sobre as importâncias pagas ou creditadas por 
pessoas jurídicas a outras pessoas jurídicas decorrentes da prestação 
de serviços profissionais, de limpeza, segurança, vigilância, locação 
de mão de obra, assessoria creditícia, mercadológica, gestão de 
crédito, seleção e riscos, administração de contas a pagar e a receber, 
propaganda e publicidade, e relativas a comissões e corretagens.

2.1 Serviços de natureza profissional

Estão sujeitas à incidência do Imposto de Renda na fonte, 
à alíquota de 1,5%, as importâncias pagas ou creditadas 
por pessoas jurídicas a outras pessoas jurídicas, civis 
ou mercantis (sociedades simples ou empresárias, 
conforme o Código Civil), pela prestação de serviços 
caracterizadamente de natureza profissional. Os serviços 
caracterizados como de natureza profissional sujeitos à 
retenção do Imposto de Renda na fonte são os seguintes: 

• administração de bens ou negócios em geral, exceto 
consórcios ou fundos mútuos;
• para aquisição de bens;
• advocacia;
• análise clínica laboratorial;
• análises técnicas;
• arquitetura;
• assessoria e consultoria técnica, exceto o serviço de 
assistência técnica prestado a terceiros e concernente a 
ramo de indústria ou comércio explorado pelo prestador 
do serviço;
• assistência social;
• auditoria;
• avaliação e perícia;
• biologia e biomedicina;
• cálculo em geral;
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• consultoria;
• contabilidade;
• desenho técnico;
• economia;
• elaboração de projetos;
• engenharia, exceto construção de estradas, pontes, prédios 
e obras assemelhadas;
• ensino e treinamento;
• estatística;
• fisioterapia;
• fonoaudiologia;
• geologia;
• leilão;
• medicina, exceto a prestada por ambulatório, banco de 
sangue, casa de saúde.
• casa de recuperação ou repouso sob orientação médica,  
hospital e pronto-socorro; 
• nutricionismo e dietética;
• odontologia;
• organização de feiras de amostras, congressos, seminários, 
simpósios e congêneres;
• pesquisas em geral;
• planejamento;
• programação;
• prótese;
• psicologia e psicanálise;
• química;
• radiologia e radioterapia;
• relações públicas;
• serviço de despachante;
terapêutica ocupacional;
• tradução ou interpretação comercial;
• urbanismo; e veterinária
(BRASIl, 2013b, p. 1).

2.1.1 Serviços com várias etapas

A incidência de IR/Fonte ocorre em relação aos serviços prestados 
isoladamente na área das profissões listadas. Portanto, não se aplica 
a retenção do imposto quando o serviço contratado englobar, 
cumulativamente, várias etapas inseparáveis dentro do objetivo 
pactuado. Isto ocorre, por exemplo, quando um único contrato 
abrange, sequencialmente, estudos preliminares, elaboração de 
projeto, execução e acompanhamento do trabalho.
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2.1.2 Aplicação da tabela do IR/Fonte

Quando a beneficiária for sociedade civil (sociedade simples, 
segundo o Código Civil) prestadora de serviços relativos a profissão 
legalmente regulamentada, controlada, direta ou indiretamente, por 
pessoas físicas que sejam diretores, gerentes ou controladores da 
pessoa jurídica que pagar ou creditar os rendimentos, bem como 
pelo cônjuge ou parente de primeiro grau das referidas pessoas, em 
vez da alíquota de 1,5%, o imposto na fonte deverá ser calculado de 
acordo com a Tabela Progressiva do IR/Fonte vigente na data do 
pagamento ou crédito.

Pessoa Física Controladora: Para fins da tributação citada no 
subitem anterior, o controle, por pessoas físicas, da sociedade civil 
que aufere rendimentos e da pessoa jurídica que os paga deve ser 
analisado nos seguintes termos:

a) no caso de a sociedade civil beneficiária dos rendimentos 
ou a pessoa jurídica que efetuar o pagamento ou crédito desses 
rendimentos tiver sido organizada sob forma societária diversa da 
de sociedade por ações, o controle estará caracterizado, para efeito 
da tributação em exame, sempre que a pessoa física (ou grupo de 
pessoas físicas, neste incluídos o cônjuge e parentes de 1º grau) 
detiver parcela do capital social suficiente para assegurar o efetivo 
controle da empresa;

b) quando a pessoa jurídica que efetuar o pagamento dos 
rendimentos for sociedade anônima, para fins de caracterização do 
controle, será aplicado o conceito de acionista controlador.

Acionista controlador é a pessoa, natural ou jurídica, ou o grupo 
de pessoas vinculadas por acordo de voto, ou sob controle comum 
que:

• é titular de direitos de sócio que lhe assegurem, de modo 
permanente, a maioria dos votos nas deliberações da assembleia 
geral e o poder de eleger a maioria dos administradores da 
companhia; 

• usa efetivamente seu poder para dirigir as atividades sociais e 
orientar o funcionamento dos órgãos da companhia.

Portanto, nesses casos, estará caracterizado o controle 
quando a pessoa física (ou grupo de pessoas físicas) preencher, 
cumulativamente, as condições mencionadas na letra “b”.
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Beneficiária Constituída sob a Forma de S/A: Quando a beneficiária 
dos rendimentos for constituída sob a forma de sociedade por 
ações, estará caracterizada a sua natureza mercantil. Nesse caso, o 
IR/Fonte incidirá à alíquota de 1,5%.

2.1.3 Qualificação profissional dos sócios

A tributação na fonte ora analisada incide sobre os 
serviços prestados por pessoas jurídicas civis ou mercantis, 
independentemente da qualificação profissional dos sócios da 
empresa beneficiária e do fato de esta auferir receitas de quaisquer 
outras atividades, seja qual for o valor dos serviços em relação à sua 
receita bruta.

2.1.4 Situações específicas

Existem certas atividades econômicas que, por conta de 
singularidades próprias, devem ser analisadas com maior riqueza de 
detalhes, conforme veremos a seguir.

Serviços de engenharia: Os serviços de engenharia estão sujeitos 
à incidência do IR/Fonte, desde que se refiram ao desempenho 
de serviços pessoais da profissão, quando prestados por meio de 
sociedades civis ou explorados empresarialmente por intermédio de 
sociedades mercantis.

Somente será devido o IR/Fonte quando o contrato de prestação 
de serviços restringir-se ao desempenho exclusivo da atividade de 
engenharia, ainda que o serviço seja explorado empresarialmente 
e não em caráter pessoal. Assim, ocorrerá a retenção na fonte, por 
exemplo, nas seguintes hipóteses:

a) nos contratos destinados a estudos geofísicos;

b) fiscalização de obras de engenharia em geral (construção, 
derrocamento, estrutura, inspeção, proteção, medições, testes etc.);

c) elaboração de projetos de engenharia em geral;

d) administração de obras;

e) gerenciamento de obras;

f) serviços de engenharia consultiva;

g) serviços de engenharia informática (desenvolvimento e 
implantação de soft ware e elaboração de projetos de hardware);
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h) planejamento de empreendimentos rurais e urbanos;

i) perícias técnicas;

j) prestação de orientação técnica;

k) contratos de cessão ou empréstimo de mão de obra de 
profissionais de engenharia.

Serviços de medicina: Os serviços de medicina estão sujeitos à 
incidência do IR/Fonte, excluindo-se os que forem prestados por 
ambulatório, banco de sangue, casa de saúde, casa de recuperação 
ou repouso sob orientação médica, hospital e pronto-socorro. 
Assim, estão fora do campo de incidência do IR/Fonte os serviços 
inerentes ao desempenho das atividades profissionais de medicina, 
quando executados den-tro do ambiente físico dos estabelecimentos 
de saúde mencionados, prestados sob subordinação técnica 
administrativa da pessoa jurídica titular do empreendimento.

Os serviços correlatos ao exercício da medicina, tais como 
análise clínica laboratorial, fisioterapia, fonoaudiologia, psicologia, 
psicanálise, raio X e radioterapia, NÃO estão sujeitos à incidência 
do IR/Fonte, desde que sejam executados dentro do ambiente 
físico dos estabelecimentos de saúde mencionados anteriormente 
e sejam prestados sob subordinação técnica e administrativa da 
pessoa jurídica titular do empreendimento.

Não se aplica a tributação na fonte quando os rendimentos 
decorrerem da execução de contratos de prestação de serviços 
médicos pactuados com pessoas jurídicas, visando à assistência 
médica de empregados e seus dependentes em ambulatório, casa de 
saúde, pronto-socorro, hospital e estabelecimentos assemelhados, 
desde que os serviços sejam prestados nos estabelecimentos de 
saúde mencionados, próprios ou de terceiros. 

Os estabelecimentos de saúde que não estiverem devidamente 
regularizados perante o órgão público competente da administração 
estadual ou municipal SERÃO tributados na fonte, ainda que se 
intitulem entre aqueles excetuados.

Serviços de consultoria técnica: dentre os serviços sujeitos à 
incidência do IR/Fonte, foram incluídos os serviços de assessoria e 
consultoria técnica, exceto o serviço de assistência técnica prestado 
a terceiros e concernente ao ramo da indústria ou comércio 
explorado pelo prestador de serviço. A retenção do IR/Fonte, no 



U4 - Impostos sobre o faturamento e retenção de IR176

entanto, somente alcança os serviços de assessoria e consultoria 
técnica que configurem alto grau de especialização obtido por 
meio de estabelecimentos de nível superior ou técnico vinculado 
diretamente à capacidade intelectual do indivíduo. Os referidos 
serviços restringem-se àqueles resultantes da engenhosidade 
humana, tais como: especificação técnica para fabricação de 
aparelhos e equipamentos em geral; assessoria administrativo-
organizacional; consultoria jurídica etc. Dessa forma, estão 
excluídos quaisquer serviços de reparo e manutenção de aparelhos 
e equipamentos (domésticos ou industriais), uma vez que não 
evidenciam o grau de profissionalização mencionado.

Serviços não profissionais: o Secretário da Receita Federal, por 
meio do Ato Declaratório Interpretativo 38/2011, esclarece que os 
pagamentos efetuados por pessoas jurídicas por conta dos serviços 
a seguir, por não se caracterizarem serviços profissionais, não estão 
sujeitos à retenção na fonte do imposto:

a) serviços de armazenamento, movimentação e transporte 
de mercadorias, monitoramento da temperatura de contêineres, 
logística, armazenagem de contêiner, operador portuário 
(movimentação e armazenagem de mercadorias destinadas ou 
provenientes de transporte aquaviário);

b) atividades alfandegadas na zona de embarques de navios;

c) locação de veículos, máquinas e equipamentos.

2.2 Serviços de limpeza, segurança, vigilância e locação de 
mão de obra

Sujeitam-se à retenção do Imposto de Renda na fonte, à alíquota 
de 1%, os rendimentos pagos ou creditados em decorrência da 
prestação dos serviços de:

a) limpeza e/ou conservação de bens imóveis, exceto reformas 
e obras assemelhadas;

b) segurança;

c) vigilância;

d) locação de mão de obra de empregados da locadora 
colocados a serviço da pessoa jurídica locatária em local por esta 
determinado.
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Conceito de imóveis

Para efeito de incidência do IR/Fonte sobre os serviços 
mencionados deve-se adotar o conceito de imóvel constante do 
Código Civil, assim definido:

a) o solo e tudo quanto se lhe incorporar natural ou 
artificialmente;

b) as edificações que, separadas do solo, mas conservando a 
sua unidade, forem removidas para outro local;

c) os materiais provisoriamente separados de um prédio, para 
nele se reempregarem.

Os rendimentos pagos ou creditados por pessoas jurídicas, 
de direito público ou privado, a outras pessoas jurídicas, civis ou 
mercantis, pela prestação de serviços de limpeza e conservação de 
ruas e logradouros públicos estão sujeitos à retenção do Imposto de 
Renda na fonte, à alíquota de 1%, conforme letra “a” anterior.

Serviços de transporte de valores

Consideram-se como serviços de segurança e não de transporte 
os serviços prestados por empresa transportadora de valores, 
uma vez que o objetivo dessas empresas é a segurança dos bens 
transportados. Portanto, os rendimentos pagos ou creditados por 
pessoas jurídicas a outras pessoas jurídicas pela prestação de serviços 
de transporte de valores estão sujeitos ao IR/Fonte, à alíquota de 1%, 
na forma examinada na letra “b” anterior.

Serviços prestados por agências de emprego

No caso de contratação de funcionários por meio da 
intermediação de agência de emprego, os valores pagos serão 
tributados como comissões e corretagens, NÃO se lhes aplicando 
as normas examinadas neste item.

2.3 Serviços de assessoria creditícia, mercadológica, gestão de 
crédito e outras

Sujeitam-se ao desconto do IR/Fonte, à alíquota de 1,5%, as 
importâncias pagas ou creditadas por pessoas jurídicas a outras 
pessoas jurídicas que explorem as atividades de prestação de serviços 
de assessoria creditícia, mercadológica, gestão de crédito, seleção 
e riscos, administração de contas a pagar e a receber. A Receita 
Federal, por meio do Ato Declaratório Interpretativo 10 SRF/2004, 
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dispõe que a retenção do imposto deverá ocorrer inclusive quando 
o serviço for prestado por empresa de factoring.

2.4 Comissões e corretagens

Os rendimentos auferidos a título de comissão e corretagem 
sujeitam-se ao Imposto de Renda na fonte, à alíquota de 1,5%. O 
referido imposto é considerado antecipação do devido em cada 
período de apuração.

Recolhimento pela fonte pagadora

A responsabilidade pela retenção e recolhimento do IR/Fonte 
cabe à pessoa jurídica que pagar ou creditar o rendimento, inclusive 
no caso de comissões devidas pelos meios de hospedagem, às 
agências de turismo, pelo encaminhamento de hós-pedes ou 
pela prestação de qualquer outro serviço vinculado à atividade e 
as devidas a agências de empregos pelas empresas que contratam 
pessoal por seu intermédio. A fonte pagadora somente fica 
desobrigada da retenção e recolhimento do imposto, quando se 
tratar das comissões examinadas a seguir.

Recolhimento pela empresa beneficiária

A responsabilidade pelo recolhimento do Imposto de Renda 
cabe à pessoa jurídica que receber de outras pessoas jurídicas 
importâncias a título de comissões e corretagens decorrentes de:

a) colocação ou negociação de títulos de renda fixa;

b) operações realizadas em Bolsas de Valores, de mercadorias, 
de futuros e assemelhadas;

c) distribuição de emissão de valores mobiliários emitidos, 
quando a pessoa jurídica atuar como agente da companhia 
emissora;

d) operações de câmbio;

e) vendas de passagens, excursões ou viagens;

f) administração de cartões de crédito;

g) prestação de serviços de distribuição de refeições pelo 
sistema de refeição convênio;

h) prestação de serviços de administração de convênios.

A beneficiária deve registrar, no documento comprobatório, o 
valor do imposto que assume a responsabilidade de recolher.
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Repasse de comissões: em caso de repasse de parte da comissão 
relativa a determinada operação, o recolhimento é efetuado pelo 
valor líquido recebido. O valor líquido a ser considerado, nesta 
hipótese, é a diferença entre o valor das comissões recebidas e 
o das repassadas a outras pessoas jurídicas, em cada período de 
apuração.

Distribuição de refeições: tratando-se de prestação de serviços 
de distribuição de refeições pelo sistema de refeição-convênio, 
a alíquota do IR/Fonte incidirá somente sobre a corretagem ou 
comissão cobrada pelas pessoas jurídicas prestadoras desses 
serviços, desde que o valor correspondente esteja expresso de 
forma destacada e detalhada na nota fiscal de serviços. Se não 
houver o destaque do valor da corretagem ou comissão, o imposto 
deverá ser calculado sobre o total da nota fiscal.

Operações não sujeitas à incidência do imposto: a empresa 
beneficiária da comissão ou corretagem não está sujeita à incidência 
do imposto nos seguintes casos:

a) na distribuição de emissão de valores mobiliários por conta 
própria, quando a pessoa jurídica subscrever ou comprar a emissão 
para colocá-la no mercado;

b) quando, nas hipóteses das letras “a” e “b” as comissões e 
corretagens forem pagas por condomínio, fundo em condomínio, 
ou clube de investimento registrado em Bolsa de Valores;

c) na hipótese da sobre as comissões recebidas em moeda 
estrangeira, quando da sua conversão em reais.

2.5 Propaganda e publicidade

As importâncias pagas ou creditadas por pessoas jurídicas a 
outras pessoas jurídicas pela prestação de serviços de propaganda e 
publicidade sujeitam-se à incidência do Imposto de Renda na fonte, 
à alíquota de 1,5%.

Responsabilidade pelo recolhimento do imposto: O Imposto de 
Renda deve ser recolhido pela agência de propaganda, por ordem e 
conta do anunciante. O anunciante e a agência de propaganda são 
solidariamente responsáveis pelo pagamento do imposto.
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2.6 Base de cálculo e fato gerador

O IR/Fonte incide sobre a importância cobrada pela prestação 
dos serviços, devendo a fonte pagadora reter o imposto por ocasião 
do pagamento ou crédito dessa importância. O registro contábil da 
despesa a pagar, no Passivo, caracteriza o crédito dos rendimentos 
ao beneficiário. Sendo o crédito incondicional, ou seja, não sujeito 
a termo, e, portanto, inteiramente à disposição do beneficiário, 
ocorrerá o fato gerador do IR/Fonte. Portanto, para fins de incidência 
do IR/Fonte sobre os serviços prestados por pessoa jurídica a outra 
pessoa jurídica, se a fonte pagadora registrar o valor dos serviços 
como despesa em sua escrituração contábil, em contrapartida à 
conta do Passivo, representativa do direito de crédito da beneficiária, 
estará caracterizado o fato gerador do imposto. Dessa forma, cabe 
ressaltar que a data de emissão da nota fiscal de serviços não tem 
relevância para efeito de retenção do Imposto de Renda na fonte.

ISS na Base de Cálculo

A base de cálculo para incidência do Imposto de Renda retido 
na fonte é o preço total dos serviços, não se admitindo qualquer 
exclusão, inclusive a do ISS. Tratando-se de ISS destacado e cobrado 
à parte, este não integra a base de cálculo do Imposto de Renda 
retido na fonte.

Locação de mão de obra

No caso de locação de mão de obra, a base de cálculo do 
Imposto de Renda retido na fonte é o valor total do faturamento, 
que inclui mão de obra (salário), encargos sociais e trabalhistas, vale-
transporte e taxa de administração, independentemente de haver 
destaque ou não das parcelas de insumos integrantes do valor do 
faturamento dos serviços prestados.

Serviços de propaganda e publicidade

Na composição da base de cálculo do imposto incluem-se 
as importâncias pagas, entregues ou creditadas, pela anunciante, 
à empresa beneficiária, decorrentes, direta ou indiretamente, da 
prestação de serviços de propaganda e publicidade, realizados 
pela agência com meios próprios, no sentido técnico, artístico ou 
operacional. O fato gerador da antecipação do Imposto de Renda 
sobre os serviços de propaganda e publicidade ocorre a cada 
pagamento, entrega ou crédito das importâncias devidas à agência 
de propaganda. No caso de crédito, o fato gerador consolida-se 
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com o lançamento contábil, pela anunciante, desde que este 
seja comunicado à agência  de propaganda. Se não houver a 
comunicação ou se a anunciante estiver dispensada de  escrituração 
contábil, o fato gerador ficará caracterizado na data de vencimento  
da fatura (ou outro documento), emitida para cobrança dos serviços 
prestados.

Adiantamentos

Os adiantamentos feitos pela anunciante, por conta da execução 
dos serviços de propaganda e publicidade, também devem compor 
a base de cálculo da antecipação do imposto. Ocorre que, 
geralmente, nesses adiantamentos estão incluídos valores referentes 
ao reembolso ou repasse de despesas a terceiros, que não devem 
ser computados na base de cálculo do imposto. Nesse caso, a 
incidência do imposto pode ficar restrita apenas às importâncias 
que se destinarem a remunerar os serviços próprios da agência de 
propaganda, desde que se possa discriminar, de forma definitiva e 
incondicional, as diversas parcelas a que se destina o adiantamento.

Bonificações 

Os veículos de divulgação ou os fornecedores costumam 
conceder, às agências de propaganda, pequenos descontos 
adicionais denominados “bonificações de volume”, em decorrência 
da quantidade de propaganda encaminhada durante um de-
terminado tempo, aliada às condições de pagamento. Como 
esses descontos resultam em acréscimo da receita de serviços das 
agências de propaganda, as bonificações de volume também devem 
ser incluídas na base de cálculo do imposto. Da mesma forma, 
integram também a base de cálculo os honorários de veiculação, 
nos casos em que a anunciante entrega os serviços de propaganda 
para a agência mas efetua os pagamentos diretamente ao veículo 
de divulgação, bem como vantagens, a qualquer título, vinculadas a 
serviços de propaganda e publicidade.

Vendas de espaços

O valor obtido na venda de espaços em veículo de divulgação, 
que tenha sido adquirido pela agência de propaganda, também 
deve compor a base de cálculo  do imposto, desde que sejam 
observados os demais pressupostos legais.

Exclusões da Base de Cálculo

Não devem ser incluídas na base de cálculo:



U4 - Impostos sobre o faturamento e retenção de IR182

a) as importâncias pagas diretamente ou repassadas aos 
veículos de comunicação, assim considerados os jornais, revistas, 
empresas de rádio, televisão, cinema e publicidade ao ar livre 
(outdoor);

b) os gastos feitos com terceiros em nome da agência, 
que forem reembolsados pelo anunciante, nos limites e termos 
contratuais;

c) os valores que a agência repassar a terceiros, por conta e 
ordem da anunciante e em nome desta;

d) os descontos obtidos por antecipação do pagamento.

O anunciante e a agência de propaganda são solidariamente 
responsáveis pela comprovação da efetiva realização dos serviços, 
nas hipóteses examinadas nas letras “a” e “d”.

Os valores pagos ou creditados a fornecedores (indústria gráfica, 
indústria cinematográfica, indústria fotográfica, estúdios fotográficos 
e assemelhados), que não sejam agência de propaganda, NÃO são 
incluídos na base de cálculo do Imposto de Renda, por não se 
caracterizarem como serviços de propaganda.

2.7 Recolhimento do imposto

O IR/Fonte sobre os serviços examinados nos itens anteriores 
deste trabalho deverá ser recolhido até o último dia útil do segundo 
decêndio do mês subsequente ao mês de ocorrência do fato 
gerador.

Códigos do DARF

Utilizaremos os seguintes códigos no preenchimento do DARF:

Fonte: Do autor (2013).

Quadro 4.1 | Códigos para preenchimento do DARF

132 P L A N E J A M E N T O  T R I B U T Á R I O

Quadro 4.1 Códigos para preenchimento do DARF

CÓDIGO IR/FONTE SOBRE SERVIÇOS

1708

•   profissionais;
•   de limpeza;
•   segurança;
•   vigilância;
•   locação de mão de obra.

5944
•   de assessoria creditícia, mercadológica, gestão de crédito, seleção 

e riscos, administração de contas a pagar e a receber, inclusive 
quando prestados por empresas de factoring

8045

•   comissões e corretagens, (inclusive nos casos de recolhimento 
do Imposto de Renda antecipado de responsabilidadeda pessoa 
jurídica beneficiária).

•   propaganda e publicidade (recolhimento do imposto efetuado 
pelas agências de propaganda).

Fonte: Do autor (2013).

2.8 Compensação do imposto retido
A pessoa jurídica beneficiária do rendimento poderá compensar o imposto retido 

na fonte sobre os serviços mencionados neste trabalho com o imposto devido calcu-
lado com base no lucro estimado, real, presumido ou arbitrado.

2.9 Dispensa de retenção
Está dispensada a retenção do Imposto de Renda de valor igual ou inferior a R$ 10,00.

2.9.1 Vários pagamentos no mesmo mês
A legislação do Imposto de Renda não é clara quanto ao critério a ser adotado 

para fins de dispensa da retenção do Imposto de Renda na fonte no caso de haver 
mais de um pagamento ou crédito no mesmo mês, pela mesma fonte pagadora, a 
um mesmo beneficiário pessoa jurídica. No entanto, a Superintendência Regional 
da Receita Federal, por meio de decisões, externou entendimento de que a dispensa 
de retenção ocorre em cada importância paga ou creditada, cujo imposto seja igual 
ou inferior a R$10,00.

2.10 Empresas não sujeitas ao IR/Fonte
Quando os serviços profissionais forem prestados por pessoas jurídicas imunes ou 

isentas do Imposto de Renda, não haverá incidência do IR/Fonte. Não estão sujeitas 
à retenção do Imposto de Renda na fonte as importâncias relativas à prestação de 
serviços pagas ou creditadas à pessoa jurídica inscrita no Simples Nacional.

Planejamento Tributario.indb   132 11/01/14   14:54
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2.8 Compensação do imposto retido

A pessoa jurídica beneficiária do rendimento poderá compensar 
o imposto retido na fonte sobre os serviços mencionados neste 
trabalho com o imposto devido calculado com base no lucro 
estimado, real, presumido ou arbitrado.

2.9 Dispensa de retenção

Está dispensada a retenção do Imposto de Renda de valor igual 
ou inferior a R$ 10,00.

2.9.1 Vários pagamentos no mesmo mês

A legislação do Imposto de Renda não é clara quanto ao critério a 
ser adotado para fins de dispensa da retenção do Imposto de Renda 
na fonte no caso de haver mais de um pagamento ou crédito no 
mesmo mês, pela mesma fonte pagadora, a um mesmo beneficiário 
pessoa jurídica. No entanto, a Superintendência Regional da 
Receita Federal, por meio de decisões, externou entendimento de 
que a dispensa de retenção ocorre em cada importância paga ou 
creditada, cujo imposto seja igual ou inferior a R$10,00.

2.10 Empresas não sujeitas ao IR/Fonte

Quando os serviços profissionais forem prestados por pessoas 
jurídicas imunes ou isentas do Imposto de Renda, não haverá 
incidência do IR/Fonte. Não estão sujeitas à retenção do Imposto 
de Renda na fonte as importâncias relativas à prestação de serviços 
pagas ou creditadas à pessoa jurídica inscrita no Simples Nacional.

2.10.1 Prestação de serviços a entidades e órgãos públicos 
federais

As pessoas jurídicas que fornecem bens ou prestam serviços em 
geral a órgãos, autarquias e fundações da administração pública 
federal, empresas públicas, sociedades de economia mista e demais 
entidades em que a União, direta ou indiretamente, detenha a 
maioria do capital social com direito a voto, e que dela recebam 
recursos do Tesouro Nacional e estejam obrigadas a registrar sua 
execução orçamentária e financeira na modalidade total no Sistema 
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Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI) 
(BRASIL, 2013a) estão sujeitas à retenção na fonte dos tributos e 
contribuições devidos. A obrigatoriedade da retenção na fonte 
alcança o IRPJ, a CSLL, o PISe a Cofins. Essa retenção substitui as 
demais retenções previstas na legislação do Imposto de Renda em 
relação ao valor pago, inclusive as examinadas neste trabalho.

2.11 Comprovante de rendimentos

A pessoa jurídica que efetuar retenção do Imposto de Renda 
sobre os serviços prestados por outra pessoa jurídica deverá 
fornecer à beneficiária do rendimento, até o último dia útil do mês 
de fevereiro do ano subsequente àquele a que se referirem os 
rendimentos informados, o Comprovante Anual de Rendimentos 
Pagos ou Creditados e de Retenção do Imposto de Renda na Fonte 
— Pessoa Jurídica, em uma única via, com indicação da natureza e 
do montante do rendimento bruto, bem como o Imposto de Renda 
retido no ano-calendário anterior.

2.11.1  Imposto recolhido pela beneficiária do rendimento

Até o dia 31 de janeiro de cada ano, as agências de propaganda 
deverão entregar à anunciante, bem como as pessoas jurídicas 
que tenham recebido as importâncias deverão entregar às pessoas 
jurídicas que as tenham pago, documento comprobatório com 
indicação do valor das importâncias pagas e do respectivo Imposto 
de Renda recolhido, relativos ao ano-calendário anterior (BRASIL, 
2013c).

2.12 Falta de retenção do imposto

A legislação determina à fonte pagadora a obrigação de reter 
e recolher o imposto, salvo disposição em contrário. A fonte 
pagadora é obrigada ao recolhimento do imposto, ainda que não 
o tenha retido. No entanto, como se trata de imposto devido como 
antecipação, deve ser observado o que se segue:

a) constatada a falta de retenção e recolhimento antes da data 
prevista para o encerramento do período de apuração em que o 
rendimento for tributado, seja trimestral, mensal estimado ou anual, 
serão exigidos da fonte pagadora o imposto, a multa de ofício e os 
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juros de mora;

b) constatada a falta de retenção e recolhimento após a data 
prevista na letra anterior, serão exigidos da fonte pagadora a multa 
de ofício e os juros de mora isolados, calculados desde a data 
prevista para o recolhimento do imposto que deveria ter sido retido 
até a data prevista para o encerramento do período de apuração 
em que o rendimento for tributado, exigindo-se do contribuinte o 
imposto, a multa de ofício e os juros de mora, caso este não tenha 
submetido os rendimentos à tributação.

2.12.1  Multas de Ofício

Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes 
multas, pela falta de retenção ou recolhimento do imposto, 
independentemente de outras penalidades administrativas ou 
criminais cabíveis, calculadas sobre a totalidade ou diferença de 
imposto:

• 75%;

• 150%, quando constatado intuito de sonegação, fraude ou 
conluio.

Links

Para conhecer quais multas incidirão em caso de lançamento de ofício, 
acesse: <http://www.receita.fazenda.gov.br/pessoajuridica/dipj/2002/
pergresp2002/pr637a644.htm>.

Para concluir o estudo da unidade

Nesta unidade de estudo, foram analisadas as características 
jurídicas e contábeis da COFINS, do PIS, do ICMS, do IPI e do ISS, 
impostos classificados como incidentes sobre o faturamento de uma 
empresa, seja ela uma empresa atuante no comércio de venda de 
mercadorias, produtos ou serviços. Vimos que referidos valores dos 
impostos devem ser escriturados em contas de resultado, sendo 
evidenciadas como parcela redutora da receita bruta na demonstração 
do resultado do exercício. O registro do valor destes tributos deve ser 
escriturado no instante em que ocorrerem a venda ou a prestação de 
serviço, tendo  como contrapartida a conta do respectivo tributo no 
passivo circulante, dentro das obrigações fiscais.
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Resumo

Os tributos estudados nesta unidade são de extrema importância 
para a compreensão do planejamento tributário das pessoas jurídicas, 
pois são impostos incidentes sobre a receita bruta, ou seja, sobre o 
faturamento das empresas.

Atividades de aprendizagem

1. Assinale a(s) alternativa(s) correspondente(s) à(s) entidade(s) desobrigada(s) 
a recolhimento da COFINS:
a) As instituições financeiras;
b) As entidades beneficentes de assistência social que comprem os quesitos 
estabelecidos em Lei para o enquadramento como entidade filantrópica;
c) As microempresas (ME) e as empresas de pequeno porte (EPP) que 
optem pelo sistema integrado de pagamento de impostos e contribuições 
(Simples), no período em que ficarem submetidas ao regime simplificado;
d) As entidades beneficentes de assistência social, mesmo que não comprem 
os quesitos estabelecidos em Leis para o enquadramento como entidade 
filantrópica;
e) As sociedades cooperativas de consumo, com observância do disposto 
na legislação própria, cujo objetivo é a compra e o fornecimento de bens 
aos consumidores.

2. Assinale a(s) alternativa(s) correta(s):
a) As entidades sem fins lucrativos que não tiverem empregados estão 
obrigadas ao recolhimento de contribuição ao PIS/Pasep;
b) As gratificações, prêmios, ajudas de custo, comissões, quinquênios, 13º 
salário, férias etc. pagos aos funcionários de um sindicato não integram a 
base de calculo do PIS sobre a folha de pagamento;
c) Em uma instituição de assistência social que não realiza, habitualmente, 
venda de bens e serviços, o calculo da contribuição para o PIS/Pasep será 
feito mediante a aplicação do percentual de 1% — um por cento — sobre o 
total da folha de pagamento mensal de seus empregados, assim entendidos 
os rendimentos do trabalho assalariado de qualquer natureza, tais como 
salários, gratificações, prêmios, ajudas de custo, comissões, quinquênios, 
13º salário, férias etc;. 
d) O fato gerador do PIS/Pasep é a obtenção de receita pela pessoa jurídica 
de direito privado e a folha de salários das entidades sem fins lucrativos;
e) Nenhuma das anteriores.
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3. O ICMS é imposto que incide, segundo a Constituição Federal:
a) Exclusivamente nas operações de circulação de mercadorias e sobre 
prestações de serviços de transporte interestadual e de comunicação;
b) Realizadas por comerciantes, produtores e industriais;
c) Realizadas exclusivamente por comerciantes e independentes;
d) Exclusivamente nas operações realizadas por produtores e industriais;
e) Nas saídas de mercadorias, desde que um dos participantes seja produtor.

4. Assinale a situação que poderia constituir o fato gerador do Imposto 
Sobre Serviços de Qualquer Natureza — ISS:
a) A venda de gêneros alimentícios pelos supermercados;
b) A venda de combustíveis por postos revenderes aqui instalados;
c) A prestação de serviços sob relação de emprego;
d) A venda de eletrodomésticos pelas lojas de departamentos;
e) A exibição de filmes pelos cinemas localizados no Município.

5. No final do exercício, os registros contábeis de uma empresa comercial 
de revenda de mercadorias apresentam um saldo na conta ICMS a Recuperar 
maior que na ICMS Recolher. Tal situação pode ter sido consequência, no 
período, do seguinte fato:
a) O volume de compras foi maior do que de vendas.
b) O volume de vendas foi maior que o de compras.
c) A margem de contribuição foi menor do que 50%.
d) O custo das mercadorias vendidas foi elevado, acarretando um lucro 
bruto reduzido.
e) O método de contabilização de estoques utilizado foi o de inventário 
permanente.





Unidade 5

Simples Nacional e MEI

Nesta unidade de estudo iremos aprender sobre a tributação 
do Simples Nacional e do MEI. Veremos os aspectos tributários 
obrigatórios para a opção e enquadramento nesta forma de 
tributação.

Objetivos de aprendizagem

Nesta seção, vamos nos aprofundar no regime de tributação das pessoas 

jurídicas, conhecido como Simples Nacional, estudaremos os aspectos legais 

da tributação inseridos pela Lei Complementar nº 123 e as resoluções do 

CGSN (BRASIL, 2006b).

Nesta seção, vamos conhecer o MEI — Microempreendedor Individual, 

seus aspectos legais e fiscais, e concluiremos com uma abordagem sobre o 

planejamento tributário e sua importância para as pessoas jurídicas.

Seção 1 | Simples Nacional

Seção 2 | MEI — Microempreendedor Individual





Introdução à unidade
Nesta unidade de estudo analisaremos a regulamentação, a partir de 

1/07/2007, do Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos 
e Contribuições devidos pelas Microempresas (ME) e Empresas de 
Pequeno Porte (EPP) optantes pelo Simples Nacional, e conheceremos 
a introdução ao planejamento tributário.
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Seção 1

Simples Nacional

1.1 Simples Nacional

A Lei Complementar nº 123/2006 (BRASIL, 2006b) instituiu o 
Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições 
devidos pelas microempresas e empresas de pequeno porte, também 
conhecido como Simples Nacional que, a partir de 1º de julho de 2007, 
substituiu o Simples da Lei nº 9.317/1996 (BRASIL, 1996c). Esta Lei 
sofreu nova alteração pela Lei Complementar nº 139, de 10/11/2011, 
cujos efeitos entram em vigor em 1º de janeiro de 2012.

O Comitê Gestor do Simples Nacional aprovou a Resolução nº 94 
(BRASIL, 2011c, de 29-11-2011, que consolidou todas as Resoluções 
do Simples Nacional, voltadas para os contribuintes deste regime de 
tributação, abordando, inclusive, as regras do parcelamento e demais 
alterações trazidas pela Lei Complementar nº 139, de 10/11/2011 
(BRASIL, 2011a).

O Simples Nacional é um regime de arrecadação, de caráter 
facultativo para o contribuinte, que implica o recolhimento mensal, 
mediante documento único de arrecadação, dos seguintes impostos 
e contribuições devidos por microempresas ou empresas de pequeno 
porte:

I — Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ);
II — Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), exceto 
IPI na Importação;
III — Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL);
IV — Contribuição para o Financiamento da Seguridade 
Social (Cofins), exceto Cofins na Importação;
V — Contribuição para o PIS/Pasep, exceto PIS/Pasep na
Importação;
VI — Contribuição patronal previdenciária (CPP) para a 
Seguridade Social, a cargo da pessoa jurídica, de que trata 
o art. 22 da Lei nº 8.212 (BRASIL, 1991b), de 24 de julho de 
1991, exceto no caso da ME e da EPP que se dediquem às 
atividades de prestação dos seguintes serviços: construção 
de imóveis e obras de engenharia em geral, inclusive 
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sob a forma de subempreitada, execução de projetos 
e serviços de paisagismo, bem como decoração de 
interiores e serviço de vigilância, limpeza ou conservação; 
VII — Imposto sobre operações relativas à circulação de 
mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte 
interestadual e intermunicipal e de comunicação (ICMS);
VIII — Imposto sobre serviços de qualquer natureza (ISS) 
(BRASIL, 2006b, p. 1).

1.2 Impostos e contribuições não abrangidos pela unificação

Segundo o §1 do art. 13º da Lei Complementar nº 123/06 (BRASIL, 
2006b, p. 1), o pagamento na forma unificada não exclui a incidência 
dos seguintes impostos ou contribuições, devidos na qualidade de 
contribuinte ou responsável, em relação aos quais será observada a 
legislação aplicável às demais pessoas jurídicas:

I — Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e 
Seguro, ou relativas a Títulos ou Valores Mobiliários (IOF);
II — Imposto sobre a Importação de Produtos Estrangeiros 
(II);
III — Imposto sobre Exportação, para o exterior, de 
produtos nacionais ou nacionalizados (IE);
IV — Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR);
V — Imposto de Renda, relativo aos rendimentos ou ganhos 
líquidos auferidos em aplicações de renda fixa ou variável;
VI — Imposto de Renda relativo aos ganhos de capital 
auferidos na alienação de bens do ativo permanente;
VII — Contribuição para o Fundo de Garantia do Tempo de 
Serviço (FGTS);
VIII — Contribuição para manutenção da Seguridade 
Social, relativa ao trabalhador;
IX — Contribuição para a Seguridade Social, relativa à 
pessoa do empresário, na qualidade de contribuinte 
individual;
X — Imposto de Renda relativo aos pagamentos ou créditos 
efetuados pela pessoa jurídica a pessoas físicas;
XI — Contribuição para o PIS/PASEP, Cofins e IPI incidentes 
na importação de bens e serviços;
XII — ICMS devido:
a) nas operações ou prestações sujeitas ao regime de 
substituição tributária;
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b) por terceiro, a que o contribuinte se ache obrigado por 
força da legislação estadual ou distrital vigente;
c) na entrada, no território do Estado ou do Distrito Federal, 
de petróleo, inclusive lubrificantes e combustíveis líquidos e 
gasosos dele derivados, bem como energia elétrica, quando 
não destinados à comercialização ou industrialização;
d) por ocasião do desembaraço aduaneiro;
e) na aquisição ou manutenção em estoque de mercadoria 
desacobertada de documento fiscal;
f) na operação ou prestação desacobertada de documento 
fiscal;
g) nas operações com bens ou mercadorias sujeitas ao 
regime de antecipação do recolhimento do imposto, nas 
aquisições em outros Estados e Distrito Federal:
1. Com encerramento da tributação, no caso de antecipação
tributária; 
2. Sem encerramento da tributação, hipótese em que 
será cobrada a diferença entre a alíquota interna e a 
interestadual, sendo vedada a agregação de qualquer valor.
h) nas aquisições em outros estados e Distrito Federal de 
bens ou mercadorias, não sujeitas ao regime de antecipação 
do recolhimento do imposto, relativo à diferença entre a 
alíquota interna e a interestadual.
XIII — ISS devido:
a) em relação aos serviços sujeitos à substituição tributária 
ou retenção na fonte;
b) na importação de serviços;
XIV — demais tributos de competência da União, dos 
Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios não 
relacionados nos incisos anteriores (BRASIL, 2006b, p. 1).

1.3 Microempresa e empresa de pequeno porte

Consideram-se microempresas (ME) ou empresas de pequeno 
porte (EPP) a sociedade empresária, a sociedade simples e o empresário 
a que se refere o art. 966 do Código Civil Brasileiro, devidamente 
registrados no Registro de Empresas Mercantis ou no Registro Civil de 
Pessoas Jurídicas, conforme o caso, desde que:

I — no caso das ME, o empresário, a pessoa jurídica, ou a ela 
equiparada, aufira, em cada ano-calendário, receita bruta 
igual ou inferior a R$ 360.000,00 (duzentos e quarenta mil 
reais);
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II — no caso das EPP, o empresário, a pessoa jurídica, ou 
a ela equiparada, aufira, em cada ano-calendário, receita 
bruta superior a R$ 360.000,00 (duzentos e quarenta mil 
reais) e igual ou inferior a R$ 3.600.000,00 (dois milhões e 
quatrocentos mil reais) (BRASIL, 2011a, p. 1).

1.4 Início de atividade no próprio ano-calendário

No caso de início de atividade no próprio ano-calendário, as 
empresas deverão observar o limite da receita bruta proporcional ao 
numero de meses do ano em que exerceu atividade comercial, ou seja, 
de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), multiplicados pelo número de 
meses compreendido entre o início da atividade e o final do respectivo 
ano-calendário, consideradas as frações de meses como um mês 
inteiro.

Caso a receita bruta acumulada no ano-calendário de início de 
atividade, obtida pelas operações comerciais realizadas no mercado 
interno ou em exportação de mercadorias, for superior a R$ 
300.000,00, multiplicada pelo número de meses do período, a EPP 
estará automaticamente excluída do Simples Nacional, desta forma, 
ela deverá pagar a totalidade ou a diferença dos tributos devidos de 
conformidade com as normas gerais de incidência, com efeitos 
retroativos ao início de atividade (Lei Complementar nº 123/06, art. 3º, 
§ 10) (BRASIL, 2006b).

Não podemos esquecer que a referida exclusão não retroagirá ao 
início de atividade se o excesso verificado em relação à receita bruta 
acumulada não for superior a 20% do limite referido, nesta condição 
os efeitos da exclusão somente irão ocorrer a partir do ano-calendário 
subsequente. (Lei Complementar nº 123/06, art. 3º, § 12).

Vamos a um exemplo, acompanhe:

Determinada empresa comercial deu início a suas atividades em 
1/1/2012. Sua atividade principal é comércio varejista de roupas, e 
obteve o seguinte faturamento no seu início de atividade:

Receita Bruta de Jan/2012 = R$ 30.000,00

Para verificarmos o enquadramento no simples, analisamos o 
faturamento mensal:

R$ 30.000,00 X 12 meses = R$ 360.000,00

Alíquota a ser aplicada (Anexo I) = 5,47%
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Imposto a Recolher, competência Jan/2012 = R$ 30.000,00 X 
5,47% = R$ 1.641,00

1.5 Início de atividade no ano-calendário anterior

Na hipótese de início de atividade no ano-calendário 
imediatamente anterior ao da opção, deverá ser observado o 
limite da receita bruta anual de R$300.000,00 (trezentos mil reais), 
multiplicados pelo número de meses no período.

1.6 Receita bruta

Considera-se receita bruta o produto da venda de bens e serviços 
nas operações de conta própria, o preço dos serviços prestados e 
o resultado nas operações em conta alheia, excluídas as vendas 
canceladas e os descontos incondicionais concedidos (BRASIL, 
2006b).

1.7 Ganho de capital — tributação

A tributação do ganho de capital será definitiva mediante a 
incidência da alíquota de 15% (quinze por cento) sobre a diferença 
positiva entre o valor de alienação e o custo de aquisição diminuído 
da depreciação, amortização ou exaustão acumulada, ainda que 
a microempresa e a empresa de pequeno porte não mantenham 
escrituração contábil desses lançamentos (BRASIL, 2006b).

Para fins do valor mencionado, a ME ou a EPP optante pelo 
Simples Nacional que não mantiver escrituração contábil deverá 
comprovar, mediante documentação hábil e idônea, o valor e 
data de aquisição do bem ou direito e demonstrar o cálculo da 
depreciação, amortização ou exaustão acumulada (BRASIL, 2006b).

O imposto de renda decorrente da venda dos ativos deve ser 
pago até o último dia do mês seguinte ao da apuração do ganho, 
com código de DARF 0507.

1.8 Opção pelo Simples Nacional

A opção pelo Simples Nacional dar-se-á por meio da internet, 
na página da Secretaria da Receita Federal, sendo irretratável para 
todo o ano-calendário, no mês de janeiro, até seu último dia útil, 
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produzindo efeitos a partir do primeiro dia do ano-calendário da 
opção, ressalvado o caso de início de atividade.

Enquanto não vencido o prazo para solicitação da opção o 
contribuinte poderá, segundo a Resolução CGSN nº 94/11 (BRASIL, 
2011c):

I — regularizar eventuais pendências impeditivas ao ingresso 
no Simples Nacional, sujeitando-se ao indeferimento da 
opção caso não as regularize até o término desse prazo;
II — efetuar o cancelamento da solicitação de opção, salvo 
se o pedido já houver sido deferido.

No momento da opção, o contribuinte deverá prestar 
declaração quanto ao não enquadramento nas vedações previstas, 
independentemente da verificação efetuada.

1.8.1 Início de atividades

No caso de início de atividade da ME ou EPP no ano-calendário 
da opção, deverá ser observado o seguinte (BRASIL, 2006b, p. 1):

I — a ME ou a EPP, após efetuar a inscrição no Cadastro 
Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ), bem como obter a sua 
inscrição municipal e estadual, caso exigíveis, terá o prazo 
de até 30 (trinta) dias, contados do último deferimento de 
inscrição, para efetuar a opção pelo Simples Nacional;
II — após a formalização da opção, a Secretaria da Receita 
Federal do Brasil (RFB) disponibilizará aos estados, 
Distrito Federal e municípios a relação dos contribuintes 
para verificação da regularidade da inscrição municipal 
ou estadual, quando exigível, devendo estes retornar 
essas informações à própria RFB nos prazos fixados pela 
Resolução CGSN 04/08, art. 7º, III;
III — confirmada a regularidade na inscrição municipal ou 
estadual, quando exigível, ou ultrapassado o prazo a que 
se refere o inciso II, sem manifestação por parte do ente 
federativo, a opção será deferida, observadas as demais 
disposições relativas à vedação para ingresso no Simples 
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Nacional, produzindo efeitos legais desde a data da abertura 
inscrita no CNPJ;
IV — a opção produzirá efeitos para as empresas com data 
de abertura constante do CNPJ a partir de 1° de janeiro de 
2008, desde a respectiva data de abertura, salvo se o ente 
federativo considerar inválidas as informações prestadas 
pela ME ou EPP nos cadastros estadual e municipal, hipótese 
em que a opção será considerada indeferida;
V — validadas as informações, considera-se data de início de 
atividade para as empresas com data de abertura constante 
do CNPJ a partir de 1° de janeiro de 2008, a da respectiva 
abertura.
VI — Saliente-se que a ME ou a EPP não poderá efetuar a 
opção pelo Simples Nacional na condição de empresa em 
início de atividade depois de decorridos 180 (cento e oitenta) 
dias da data de abertura constante do CNPJ, observados os 
demais requisitos previstos.

1.8.2 Opção indeferida

Se a opção for indeferida, será expedido um termo de 
indeferimento pelo ente federado que indeferiu a solicitação.

Será dada ciência do termo a que se refere o caput à ME ou à 
EPP pelo ente federativo que tenha indeferido a sua opção, segundo 
a sua respectiva legislação.

1.9 CNAE — Classificação Nacional de Atividades Econômicas

Serão utilizados os códigos de atividades econômicas previstos 
na Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE) 
informados pelos contribuintes no CNPJ, para verificar se as ME e 
as EPP atendem aos requisitos pertinentes (BRASIL, 2006b).

O Anexo à Resolução CGSN nº 50/2008 relaciona os códigos 
da CNAE impeditivos ao Simples Nacional, bem como os códigos 
ambíguos, ou seja, os que abrangem concomitantemente atividade 
impeditiva e permitida ao Simples Nacional (BRASIL, 2006b).

A ME ou a EPP que exerça atividade econômica cuja CNAE seja 
considerada ambígua poderá efetuar a opção de acordo com o item 
presente, quando prestará declaração de que exerce tão somente 
atividades permitidas no Simples Nacional (BRASIL, 2006b).
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Na hipótese de alteração da relação de códigos impeditivos ou 
ambíguos, serão observadas as seguintes regras (Lei Complementar 
nº 123/2006):

I — se determinada atividade econômica deixar de ser 
considerada como impeditiva ao Simples Nacional, as ME e 
as EPP que exerçam essa atividade passarão a poder optar 
por esse regime de tributação a partir do ano-calendário 
seguinte ao da alteração desse código, desde que não 
incorram em nenhuma das vedações do item 7, adiante;
II — se determinada atividade econômica passar a ser 
considerada impeditiva ao Simples Nacional, as ME e as 
EPP optantes que exerçam essa atividade deverão efetuar 
a sua exclusão obrigatória, porém com efeitos para o ano-
-calendário subsequente (BRASIL, 2006b, p. 1).

1.10 Vedação ao ingresso no Simples Nacional

Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do 
Simples Nacional a ME ou a EPP (Lei Complementar nº 123/2006):

I. que tenha auferido, no ano-calendário imediatamente 
anterior, receita bruta superior a R$ 3.600.000,00 (três 
milhões e seiscentos mil reais);
II. de cujo capital participe outra pessoa jurídica;
III. que seja filial, sucursal, agência ou representação, no 
país, de pessoa jurídica com sede no exterior;
IV. de cujo capital participe pessoa física que seja inscrita 
como empresário ou seja sócia de outra empresa que 
receba tratamento jurídico diferenciado nos termos da Lei 
Complementar nº 123, de 2006, desde que a receita bruta 
global ultrapasse o limite de R$ 3.600.000,00 (três milhões 
e seiscentos mil reais);
V. cujo titular ou sócio participe com mais de 10% (dez por
cento) do capital de outra empresa não beneficiada pela Lei 
Complementar nº 123, de 2006, desde que a receita bruta 
global ultrapasse o limite de que trata o inciso anterior;
VI. cujo sócio ou titular seja administrador ou equiparado de 
outra pessoa jurídica com fins lucrativos, desde que a receita 
bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso IV;
VII. constituída sob a forma de cooperativas, salvo as de 
consumo;
VIII. que participe do capital de outra pessoa jurídica;
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IX. que exerça atividade de banco comercial, de 
investimentos e de desenvolvimento, de caixa econômica, 
de sociedade de crédito, financiamento e investimento 
ou de crédito imobiliário, de corretora ou de distribuidora 
de títulos, valores mobiliários e câmbio, de empresa 
de arrendamento mercantil, de seguros privados e de 
capitalização ou de previdência complementar;
X. resultante ou remanescente de cisão ou qualquer outra 
forma de desmembramento de pessoa jurídica que tenha 
ocorrido em um dos 5 (cinco) anos-calendário anteriores;
XI. constituída sob a forma de sociedade por ações;
XII. que explore atividade de prestação cumulativa e 
contínua de serviços de assessoria creditícia, gestão de 
crédito, seleção e riscos, administração de contas a pagar 
e a receber, gerenciamento de ativos (asset management), 
compras de direitos creditórios resultantes de vendas 
mercantis a prazo ou de prestação de serviços (factoring);
XIII. que tenha sócio domiciliado no exterior;
XIV. de cujo capital participe entidade da administração 
pública, direta ou indireta, federal, estadual ou municipal;
XV. para os fatos geradores até 31 de dezembro de 2008, 
que preste serviço de comunicação;
XVI. que possua débito com o Instituto Nacional do 
Seguro Social (INSS), ou com as Fazendas Públicas 
Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não 
esteja suspensa;
XVII. que preste serviço de transporte intermunicipal e 
interestadual de passageiros;
XVIII. que seja geradora, transmissora, distribuidora ou 
comercializadora de energia elétrica;
XIX. que exerça atividade de importação ou fabricação de 
automóveis e motocicletas;
XX. que exerça atividade de importação de combustíveis;
XXI. que exerça atividade de produção ou venda no 
atacado de:
a) cigarros, cigarrilhas, charutos, filtros para cigarros, 
armas
de fogo, munições e pólvoras, explosivos e detonantes;
b) bebidas a seguir descritas:
1. Alcoólicas;
2. Refrigerantes, inclusive águas saborizadas gaseificadas;
3. Preparações compostas, não alcoólicas (extratos 
concentrados ou sabores concentrados), para elaboração
de bebida refrigerante, com capacidade de diluição de até 
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dez partes da bebida para cada parte do concentrado;
4. Cervejas sem álcool; 
XXII. que tenha por finalidade a prestação de serviços 
decorrentes do exercício de atividade intelectual, de 
natureza técnica, científica, desportiva, artística ou cultural, 
que constitua profissão regulamentada ou não, bem como a 
que preste serviços de instrutor, de corretor, de despachante 
ou de qualquer tipo de intermediação de negócios;
XXIII. que realize cessão ou locação de mão de obra;
XXIV. que realize atividade de consultoria;
XXV. que se dedique ao loteamento e à incorporação de 
imóveis;
XXVI. que realize atividade de locação de imóveis próprios, 
exceto quando se referir à prestação de serviços tributados 
pelo ISS (BRASIl, 2006b, p. 1).

1.11 Prestadoras de serviços admitidas no regime

Não são vedadas a opção pelo Simples Nacional às empresas 
que se dediquem exclusivamente às atividades seguintes ou que as 
exerçam em conjunto com outras atividades que não tenham sido 
objeto de vedação (BRASIl, 2006b).

• transportes interestadual e intermunicipal de cargas;

• transporte municipal de passageiros;

• serviços de tomografia, diagnósticos médicos por imagem, 
registros gráficos e métodos óticos, bem como ressonância 
magnética;

• serviços de prótese em geral;

• serviços de instalação, de reparos e de manutenção em geral, 
bem como de usinagem, solda, tratamento e revestimento em 
metais;

• serviço de vigilância, limpeza ou conservação;

• que se dediquem à prestação de outros serviços que não 
tenham sido objeto de vedação expressa, desde que não incorra 
em nenhuma das hipóteses de vedação.

• produções cinematográficas, audiovisuais, artísticas e culturais, 
sua exibição ou apresentação, inclusive no caso de música, artes 
cênicas, artes visuais,

• cinematográficas e audiovisuais;
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• planejamento, confecção, manutenção e atualização de 
páginas eletrônicas, desde que realizados em estabelecimento do 
optante;

• licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de 
computação;

• laboratórios de análises clínicas ou de patologia clínica;

• escritórios de serviços contábeis;

• empresas montadoras de estandes para feiras;

• elaboração de programas de computadores, inclusive jogos 
eletrônicos, desde que desenvolvidos em estabelecimento do 
optante;

• cumulativamente administração e locação de imóveis de 
terceiros;

• creche, pré-escola e estabelecimento de ensino fundamental, 
escolas técnicas,

• profissionais e de ensino médio, de línguas estrangeiras, de 
artes, cursos técnicos de pilotagem, preparatórios para concursos, 
gerenciais e escolas livres;

• construção de imóveis e obras de engenharia em geral, inclusive 
sob a forma de subempreitada, execução de projetos e serviços de 
paisagismo, bem como decoração de interiores;

• centro de formação de condutores de veículos automotores 
de transporte terrestre de passageiros e de carga;

• agência terceirizada de correios;

• agência lotérica;

• agência de viagem e turismo;

• academias de dança, de capoeira, de ioga e de artes marciais;

• academias de atividades físicas, desportivas, de natação e 
escolas de esportes.

1.11.1 Escritórios de serviços contábeis

Os escritórios de contabilidade passaram a poder optar pelo 
Simples Nacional, mas a sua permanência no regime tributário 
deverá:
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I — promover atendimento gratuito relativo à inscrição, 
à opção pelo SIMEI, e à primeira declaração anual 
simplificada do microempreendedor individual, podendo, 
para tanto, por meio de suas entidades representativas 
de classe, firmar convênios e acordos com a União, os 
Estados, o Distrito Federal e os Municípios, por intermédio 
dos seus órgãos vinculados;
II — fornecer, por solicitação do Comitê Gestor, resultados 
de pesquisas quantitativas e qualitativas relativas às ME e 
EPP optantes pelo Simples Nacional por eles atendidas;
III — promover eventos de orientação fiscal, contábil e 
tributária para as ME e EPP optantes pelo Simples Nacional 
por eles atendidas (BRASIl, 2006b, p. 1).

O descumprimento dessas obrigações resultará na exclusão do 
escritório de serviços contábeis do regime do Simples Nacional.

1.12 CNAE — Atividades impeditivas ao Simples Nacional

Na verificação se a empresa pode optar pelo Simples Nacional, 
deveremos utilizar os códigos de atividades econômicas previstos 
na Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE), dos 
quais todos os contribuintes informam no seu respectivo cartão de 
CNPJ. Se determinada atividade econômica passar a ser considerada 
impeditiva ao Simples Nacional, a empresa optante que exerça essa 
atividade deverá efetuar a sua exclusão obrigatoriamente, mas com 
efeitos para o ano-calendário subsequente.

1.13 CNAE — Atividades ambíguas ao Simples Nacional

Para verificar se a ME ou EPP atende aos requisitos pertinentes 
quando da opção ao Simples Nacional, serão utilizados os códigos 
de atividades econômicas previstos na Classificação Nacional de 
Atividades Econômicas (CNAE) informados pelos contribuintes no 
CNPJ.

Os códigos ambíguos, relacionados a seguir, abrangem 
concomitantemente atividade impeditiva e permitida ao Simples 
Nacional. A ME ou EPP que exerça atividade econômica cujo código 
da atividade seja considerado ambíguo poderá efetuar a opção, se:
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a) exercer tão somente as atividades permitidas no Simples 
Nacional, e;
b) prestar a declaração que ateste o disposto na letra “a”.
Se determinada atividade econômica passar a ser 
considerada impeditiva ao Simples Nacional, a ME ou 
EPP optante que exerça essa atividade deverá efetuar a 
sua exclusão obrigatória, porém com efeitos para o ano-
calendário subsequente (BRASIL, 2011c, p. 1).

1.13.1 CNAE 2.0 — Denominação

0161-0/99 atividades de apoio à agricultura não especificadas 
anteriormente;

0162-8/01 serviço de inseminação artificial em animais;

0230-6/00 atividades de apoio à produção florestal;

0990-4/01 atividades de apoio a extração de minério de ferro;

0990-4/02 atividades de apoio à extração de minerais metálicos 
não ferrosos;

0990-4/03 atividades de apoio à extração de minerais não 
metálicos;

1122-4/03 fabricação de refrescos, xaropes e pós para refrescos, 
exceto refrescos de frutas;

1122-4/99 fabricação de outras bebidas não alcoólicas não 
especificadas anteriormente;

3520-4/02 distribuição de combustíveis gasosos por redes 
urbanas;

4635-4/03 comércio atacadista de bebidas com atividade de 
fracionamento e acondicionamento associada;

4684-2/99 comércio atacadista de outros produtos químicos e 
petroquímicos não especificados anteriormente;

4912-4/02 transporte ferroviário de passageiros municipal e em 
região metropolitana;

4912-4/03 transporte metroviário;

4924-8/00 transporte escolar;

4950-7/00 trens turísticos, teleféricos e similares;

5022-0/02 transporte por navegação interior de passageiros em 
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linhas regulares, intermunicipal, interestadual e internacional, exceto 
travessia;

5099-8/01 transporte aquaviário para passeios turísticos;

5099-8/99 outros transportes aquaviários não especificados 
anteriormente;

5111-1/00 transporte aéreo de passageiros regular;

5112-9/01 serviço de táxi aéreo e locação de aeronaves com 
tripulação;

5112-9/99 outros serviços de transporte aéreo de passageiros 
não regular;

5229-0/01 serviços de apoio ao transporte por táxi, inclusive 
centrais de chamada;

5229-0/99 outras atividades auxiliares dos transportes terrestres 
não especificadas anteriormente;

6201-5/00 desenvolvimento de programas de computador sob 
encomenda;

6202-3/00 desenvolvimento e licenciamento de programas de 
computador customizáveis;

6203-1/00 desenvolvimento e licenciamento de programas de 
computador não customizáveis;

6209-1/00 suporte técnico, manutenção e outros serviços em 
tecnologia da informação;

6311-9/00 tratamento de dados, provedores de serviços de 
aplicação e serviços de hospedagem na internet;

6619-3/02 correspondentes de instituições financeiras;

6822-6/00 gestão e administração da propriedade imobiliária;

7490-1/02 escafandria e mergulho;

7912-1/00 operadores turísticos;

8299-7/99 outras atividades de serviços prestados principalmente 
às empresas não especificadas anteriormente.

1.14 Escrituração contábil

As pessoas jurídicas enquadradas como microempresas ou 
empresas de pequeno porte, inscritas no Regime Especial Unificado 
de Arrecadação de Tributos e Contribuições (Simples Nacional), 
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terão que efetuar, mensalmente, o pagamento das contribuições e 
impostos enquadrados no Simples Nacional até o último dia útil da 
primeira quinzena do mês subsequente àquele em que houver sido 
auferida a receita bruta.

As contribuições e impostos devidos pelas microempresas e 
empresas de pequeno porte inscritas no Simples Nacional serão 
deduzidos das receitas brutas auferidas no mês como impostos 
incidentes sobre as vendas, no resultado do exercício.

As microempresas e as empresas de pequeno porte optantes pelo 
Simples Nacional poderão, opcionalmente, adotar contabilidade 
simplificada para os registros e controles das operações realizadas, 
atendendo-se às disposições previstas no Código Civil e nas Normas 
Brasileiras de Contabilidade editadas pelo Conselho Federal de 
Contabilidade (BRASIL, 2006b).

Com efeito, aquele órgão federal, por intermédio da Resolução 
nº 1.115/2007, aprovou a NBC T 19.13 — Escrituração Contábil 
Simplificada para Microempresa e Empresa de Pequeno Porte.

Os documentos fiscais relativos a operações ou prestações 
realizadas ou recebidas e os livros fiscais e contábeis deverão ser 
mantidos em boa guarda, ordem e conservação enquanto não 
decorrido o prazo decadencial e não prescritas eventuais ações que 
lhes sejam pertinentes (BRASIL, 2006b).

1.15 Distribuição de lucros

São considerados isentos do Imposto de Renda, na fonte e na 
Declaração de Ajuste do beneficiário, os valores efetivamente pagos 
ou distribuídos ao titular ou sócio da microempresa ou empresa 
de pequeno porte optante pelo Simples Nacional. A isenção não 
se aplica aos valores que correspondam a pró-labore, aluguéis e 
serviços prestados.

Limite de Isenção: a isenção dos valores pagos ao titular ou sócio 
da empresa optante pelo Simples Nacional fica limitada ao valor 
resultante da aplicação dos percentuais de lucratividade, previstos 
no artigo 15 da Lei 9.249/95, sobre a receita bruta mensal, no caso 
de antecipação de fonte, ou da receita bruta total anual, tratando-
se de Declaração de Ajuste, subtraído do valor devido na forma do 
Simples Nacional no período, relativo ao IRPJ.
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O limite de isenção não se aplica na hipótese de a ME ou a EPP 
manter escrituração contábil e evidenciar lucro superior àquele 
limite.

Os pagamentos efetuados ao titular ou sócios da microempresa 
ou empresa de pequeno porte optante pelo Simples Nacional, 
relativos a pró-labore, aluguéis e serviços prestados, estão sujeitos 
à incidência do Imposto de Renda na fonte, calculado com base na 
Tabela Progressiva do Imposto vigente no mês do pagamento.

Vamos a um exemplo:

Uma empresa enquadrada como microempresa e que tem 
como atividade o comércio, cuja receita de suas atividades é 
exclusivamente decorrente da revenda de mercadoria, e se encontra 
inscrita no Simples Nacional, que venha apurar, no ano-calendário, 
os seguintes valores:

Fonte: Do autor (2013).

Quadro 5.1 | Percentuais de incidência sobre a receita bruta para a determinação 
de limite

S i m p l e s  N a c i o n a l  e  M E I  149

1.15 Distribuição de lucros
São considerados isentos do Imposto de Renda, na fonte e na Declaração de 

Ajuste do beneficiário, os valores efetivamente pagos ou distribuídos ao titular ou 
sócio da microempresa ou empresa de pequeno porte optante pelo Simples Nacio-
nal. A isenção não se aplica aos valores que correspondam a pró-labore, aluguéis e 
serviços prestados.

limite de Isenção: A isenção dos valores pagos ao titular ou sócio da empresa 
optante pelo Simples Nacional fica limitada ao valor resultante da aplicação dos per-
centuais de lucratividade, previstos no artigo 15 da lei 9.249/95, sobre a receita bruta 
mensal, no caso de antecipação de fonte, ou da receita bruta total anual, tratando-se 
de Declaração de Ajuste, subtraído do valor devido na forma do Simples Nacional 
no período, relativo ao IRPJ.

Quadro 5.1 Percentuais de incidência sobre a receita bruta para a determinação de limite

ATIVIDADE %

Revenda para consumo de combustível derivado de petróleo, álcool etílico carburante e 
gás natural

1,6

Prestação de serviços em geral 32

Serviços de transporte de passageiros 16

Revenda de mercadorias
Venda de produtos de fabricação própria
Execução de obras da construção civil com emprego de materiais
Transporte de cargas
Outras atividades não caracterizadas como prestação de serviços

8

Fonte: Do autor (2013).

O limite de isenção não se aplica na hipótese de a ME ou a EPP manter escritu-
ração contábil e evidenciar lucro superior àquele limite.

Os pagamentos efetuados ao titular ou sócios da microempresa ou empresa de 
pequeno porte optante pelo Simples Nacional, relativos a pró-labore, aluguéis e ser-
viços prestados, estão sujeitos à incidência do Imposto de Renda na fonte, calculado 
com base na Tabela Progressiva do Imposto vigente no mês do pagamento.

Vamos a um exemplo:

Uma empresa enquadrada como microempresa e que tem como atividade o co-
mércio, cuja receita de suas atividades é exclusivamente decorrente da revenda de 
mercadoria, e se encontra inscrita no Simples Nacional, que venha apurar, no ano-
-calendário, os seguintes valores:
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Fonte: Do autor (2013).

Quadro 5.2 | Apuração de valores no ano-calendário
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Quadro 5.2 Apuração de valores no ano-calendário

MESES RECEITAS
RECEITA ACUMULADA DOS ÚLTIMOS 12 

MESES AO PERÍODO DE APURAÇÃO
ALÍQUOTA 

DO IRPJ

Janeiro 11.200,00 188.568,00 0

Fevereiro 15.900,00 191.128,00 0

Março 12.560,00 201.923,00 0

Abril 16.890,00 203.551,00 0

Maio 12.580,00 204.395,00 0

Junho 20.659,00 207.024,00 0

Julho 18.960,00 218.057,00 0

Agosto 22.758,00 219.005,00 0

Setembro 20.450,00 220.143,00 0

Outubro 19.690,00 221.165,00 0

Novembro 23.470,00 222.149,00 0

Dezembro 29.690,00 223.323,00 0

Fonte: Do autor (2013).

Para cálculo dos limites mensais de isenção, procederá como segue:

Quadro 5.3 Isenção: limites mensais

MESES
(I)

RECEITAS
(II)

% DE 
LUCRATIVIDADE

(III)

LUCRATIVIDADE 
R$

(IV = II X III)

ALÍQUOTA 
DO IRPJ

(V)

VALOR 
DO IRPJ 

R$
(VI = II 

X V)

LIMITES 
MENSAIS 

DE 
ISENÇÃO 

R$
(VII = IV – 

VI)

Janeiro 11.200,00

8%

896,00 0 0,00 896,00

Fevereiro 15.900,00 1.272,00 0 0,00 1.272,00

Março 12.560,00 1.004,80 0 0,00 1.004,80

Abril 16.890,00 1.351,20 0 0,00 1.351,20

Maio 12.580,00 1.006,40 0 0,00 1.006,40

Junho 20.659,00 1.652,72 0 0,00 1.652,72

Julho 18.960,00 1.516,80 0 0,00 1.516,80

Agosto 22.758,00 1.820,64 0 0,00 1.820,64

Setembro 20.450,00 1.636,00 0 0,00 1.636,00

Outubro 19.690,00 1.575,20 0 0,00 1.575,20

Novembro 23.470,00 1.877,60 0 0,00 1.877,60

Dezembro 29.690,00 2.375,20 0 0,00 2.375,20

TOTAl 224.807,00 17.984,56 17.984,56

Fonte: Do autor (2013).
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Para cálculo dos limites mensais de isenção, procederá como 
segue:

1.16 Recolhimento e percentuais

O valor devido mensalmente pela microempresa e empresa de 
pequeno porte, optante pelo Simples Nacional, será determinado 
mediante aplicação das seguintes tabelas com base em sua 
atividade, observando que o sujeito passivo utilizará a receita bruta 
acumulada nos 12 meses anteriores ao do período de apuração.

Alíquotas e partilha do Simples Nacional — Comércio: efeitos a 
partir de 1/1/2012.

Fonte: Do autor (2013).

Quadro 5.3 | Isenção: limites mensais
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Quadro 5.2 Apuração de valores no ano-calendário

MESES RECEITAS
RECEITA ACUMULADA DOS ÚLTIMOS 12 

MESES AO PERÍODO DE APURAÇÃO
ALÍQUOTA 

DO IRPJ

Janeiro 11.200,00 188.568,00 0

Fevereiro 15.900,00 191.128,00 0

Março 12.560,00 201.923,00 0

Abril 16.890,00 203.551,00 0

Maio 12.580,00 204.395,00 0

Junho 20.659,00 207.024,00 0

Julho 18.960,00 218.057,00 0

Agosto 22.758,00 219.005,00 0

Setembro 20.450,00 220.143,00 0

Outubro 19.690,00 221.165,00 0

Novembro 23.470,00 222.149,00 0

Dezembro 29.690,00 223.323,00 0

Fonte: Do autor (2013).

Para cálculo dos limites mensais de isenção, procederá como segue:

Quadro 5.3 Isenção: limites mensais

MESES
(I)

RECEITAS
(II)

% DE 
LUCRATIVIDADE

(III)

LUCRATIVIDADE 
R$

(IV = II X III)

ALÍQUOTA 
DO IRPJ

(V)

VALOR 
DO IRPJ 

R$
(VI = II 

X V)

LIMITES 
MENSAIS 

DE 
ISENÇÃO 

R$
(VII = IV – 

VI)

Janeiro 11.200,00

8%

896,00 0 0,00 896,00

Fevereiro 15.900,00 1.272,00 0 0,00 1.272,00

Março 12.560,00 1.004,80 0 0,00 1.004,80

Abril 16.890,00 1.351,20 0 0,00 1.351,20

Maio 12.580,00 1.006,40 0 0,00 1.006,40

Junho 20.659,00 1.652,72 0 0,00 1.652,72

Julho 18.960,00 1.516,80 0 0,00 1.516,80

Agosto 22.758,00 1.820,64 0 0,00 1.820,64

Setembro 20.450,00 1.636,00 0 0,00 1.636,00

Outubro 19.690,00 1.575,20 0 0,00 1.575,20

Novembro 23.470,00 1.877,60 0 0,00 1.877,60

Dezembro 29.690,00 2.375,20 0 0,00 2.375,20

TOTAl 224.807,00 17.984,56 17.984,56

Fonte: Do autor (2013).
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Quadro 5.4 | Alíquotas e partilha do Simples Nacional — Comércio
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1.16 Recolhimento e percentuais
O valor devido mensalmente pela microempresa e empresa de pequeno porte, 

optante pelo Simples Nacional, será determinado mediante aplicação das seguintes 
tabelas com base em sua atividade, observando que o sujeito passivo utilizará a receita 
bruta acumulada nos 12 meses anteriores ao do período de apuração.

Alíquotas e partilha do Simples Nacional — Comércio: efeitos a partir de 1/1/2012.

Quadro 5.4 Alíquotas e partilha do Simples Nacional — Comércio

RECEITA BRUTA EM 12 
MESES (EM R$)

ALÍQUOTA IRPJ CSLL COFINS
PIS/

PASEP
CPP ICMS

Até 180.000,00 4,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 2,75% 1,25%

De 180.000,01 a 
360.000,00

5,47% 0,00% 0,00% 0,86% 0,00% 2,75% 1,86%

De 360.000,01 a 
540.000,00

6,84% 0,27% 0,31% 0,95% 0,23% 2,75% 2,33%

De 540.000,01 a 
720.000,00

7,54% 0,35% 0,35% 1,04% 0,25% 2,99% 2,56%

De 720.000,01 a 
900.000,00

7,60% 0,35% 0,35% 1,05% 0,25% 3,02% 2,58%

De 900.000,01 a 
1.080.000,00

8,28% 0,38% 0,38% 1,15% 0,27% 3,28% 2,82%

De 1.080.000,01 a 
1.260.000,00

8,36% 0,39% 0,39% 1,16% 0,28% 3,30% 2,84%

De 1.260.000,01 a 
1.440.000,00

8,45% 0,39% 0,39% 1,17% 0,28% 3,35% 2,87%

De 1.440.000,01 a 
1.620.000,00

9,03% 0,42% 0,42% 1,25% 0,30% 3,57% 3,07%

De 1.620.000,01 a 
1.800.000,00

9,12% 0,43% 0,43% 1,26% 0,30% 3,60% 3,10%

De 1.800.000,01 a 
1.980.000,00

9,95% 0,46% 0,46% 1,38% 0,33% 3,94% 3,38%

De 1.980.000,01 a 
2.160.000,00

10,04% 0,46% 0,46% 1,39% 0,33% 3,99% 3,41%

De 2.160.000,01 a 
2.340.000,00

10,13% 0,47% 0,47% 1,40% 0,33% 4,01% 3,45%

De 2.340.000,01 a 
2.520.000,00

10,23% 0,47% 0,47% 1,42% 0,34% 4,05% 3,48%

De 2.520.000,01 a 
2.700.000,00

10,32% 0,48% 0,48% 1,43% 0,34% 4,08% 3,51%

De 2.700.000,01 a 
2.880.000,00

11,23% 0,52% 0,52% 1,56% 0,37% 4,44% 3,82%

De 2.880.000,01 a 
3.060.000,00

11,32% 0,52% 0,52% 1,57% 0,37% 4,49% 3,85%

continua
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Exemplo:

Uma microempresa cuja atividade é exclusivamente comercial, 
com uma receita bruta acumulada no período de abril/11 a março/12 
no valor de R$ 195.000,00 e com receita bruta auferida no mês de 
abril/12 de R$ 20.000,00.

Cálculo do Simples Nacional

Receita Bruta acumulada = R$ 195.000,00

Alíquota da Tabela I = 5,47%

Valor Devido (R$ 20.000,00 X 5,47%) = R$ 1.094,00

Alíquotas e partilha do Simples Nacional — Indústria: efeitos a 
partir de 1/1/2012

S i m p l e s  N a c i o n a l  e  M E I  151

1.16 Recolhimento e percentuais
O valor devido mensalmente pela microempresa e empresa de pequeno porte, 

optante pelo Simples Nacional, será determinado mediante aplicação das seguintes 
tabelas com base em sua atividade, observando que o sujeito passivo utilizará a receita 
bruta acumulada nos 12 meses anteriores ao do período de apuração.

Alíquotas e partilha do Simples Nacional — Comércio: efeitos a partir de 1/1/2012.

Quadro 5.4 Alíquotas e partilha do Simples Nacional — Comércio

RECEITA BRUTA EM 12 
MESES (EM R$)

ALÍQUOTA IRPJ CSLL COFINS
PIS/

PASEP
CPP ICMS

Até 180.000,00 4,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 2,75% 1,25%

De 180.000,01 a 
360.000,00

5,47% 0,00% 0,00% 0,86% 0,00% 2,75% 1,86%

De 360.000,01 a 
540.000,00

6,84% 0,27% 0,31% 0,95% 0,23% 2,75% 2,33%

De 540.000,01 a 
720.000,00

7,54% 0,35% 0,35% 1,04% 0,25% 2,99% 2,56%

De 720.000,01 a 
900.000,00

7,60% 0,35% 0,35% 1,05% 0,25% 3,02% 2,58%

De 900.000,01 a 
1.080.000,00

8,28% 0,38% 0,38% 1,15% 0,27% 3,28% 2,82%

De 1.080.000,01 a 
1.260.000,00

8,36% 0,39% 0,39% 1,16% 0,28% 3,30% 2,84%

De 1.260.000,01 a 
1.440.000,00

8,45% 0,39% 0,39% 1,17% 0,28% 3,35% 2,87%

De 1.440.000,01 a 
1.620.000,00

9,03% 0,42% 0,42% 1,25% 0,30% 3,57% 3,07%

De 1.620.000,01 a 
1.800.000,00

9,12% 0,43% 0,43% 1,26% 0,30% 3,60% 3,10%

De 1.800.000,01 a 
1.980.000,00

9,95% 0,46% 0,46% 1,38% 0,33% 3,94% 3,38%

De 1.980.000,01 a 
2.160.000,00

10,04% 0,46% 0,46% 1,39% 0,33% 3,99% 3,41%

De 2.160.000,01 a 
2.340.000,00

10,13% 0,47% 0,47% 1,40% 0,33% 4,01% 3,45%

De 2.340.000,01 a 
2.520.000,00

10,23% 0,47% 0,47% 1,42% 0,34% 4,05% 3,48%

De 2.520.000,01 a 
2.700.000,00

10,32% 0,48% 0,48% 1,43% 0,34% 4,08% 3,51%

De 2.700.000,01 a 
2.880.000,00

11,23% 0,52% 0,52% 1,56% 0,37% 4,44% 3,82%

De 2.880.000,01 a 
3.060.000,00

11,32% 0,52% 0,52% 1,57% 0,37% 4,49% 3,85%

continua
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De 3.060.000,01 a 
3.240.000,00

11,42% 0,53% 0,53% 1,58% 0,38% 4,52% 3,88%

De 3.240.000,01 a 
3.420.000,00

11,51% 0,53% 0,53% 1,60% 0,38% 4,56% 3,91%

De 3.420.000,01 a 
3.600.000,00

11,61% 0,54% 0,54% 1,60% 0,38% 4,60% 3,95%

Fonte: Brasil (2011a).

Exemplo:

Uma microempresa cuja atividade é exclusivamente comercial, com uma receita 
bruta acumulada no período de abril/11 a março/12 no valor de R$ 195.000,00 e 
com receita bruta auferida no mês de abril/12 de R$ 20.000,00.

Cálculo do Simples Nacional

Receita Bruta acumulada = R$ 195.000,00

Alíquota da Tabela I = 5,47%

Valor Devido (R$ 20.000,00 X 5,47%) = R$ 1.094,00

Alíquotas e partilha do Simples Nacional — Indústria: efeitos a partir de 1/1/2012

Quadro 5.5 Alíquotas e partilha do Simples Nacional — Indústria

RECEITA BRUTA 
EM 12 MESES 

(EM R$)
ALÍQUOTA IRPJ CSLL COFINS

PIS/
PASEP

CPP ICMS IPI

Até 180.000,00 4,50% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 2,75% 1,25% 0,50%

De 180.000,01 a 
360.000,00

5,97% 0,00% 0,00% 0,86% 0,00% 2,75% 1,86% 0,50%

De 360.000,01 a 
540.000,00

7,34% 0,27% 0,31% 0,95% 0,23% 2,75% 2,33% 0,50%

De 540.000,01 a 
720.000,00

8,04% 0,35% 0,35% 1,04% 0,25% 2,99% 2,56% 0,50%

De 720.000,01 a 
900.000,00

8,10% 0,35% 0,35% 1,05% 0,25% 3,02% 2,58% 0,50%

De 900.000,01 a 
1.080.000,00

8,78% 0,38% 0,38% 1,15% 0,27% 3,28% 2,82% 0,50%

De 1.080.000,01 
a 1.260.000,00

8,86% 0,39% 0,39% 1,16% 0,28% 3,30% 2,84% 0,50%

De 1.260.000,01 
a 1.440.000,00

8,95% 0,39% 0,39% 1,17% 0,28% 3,35% 2,87% 0,50%

De 1.440.000,01 
a 1.620.000,00

9,53% 0,42% 0,42% 1,25% 0,30% 3,57% 3,07% 0,50%

De 1.620.000,01 
a 1.800.000,00

9,62% 0,42% 0,42% 1,26% 0,30% 3,62% 3,10% 0,50%

De 1.800.000,01 
a 1.980.000,00

10,45% 0,46% 0,46% 1,38% 0,33% 3,94% 3,38% 0,50%

continuação
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Fonte: Brasil (2011a).
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De 3.060.000,01 a 
3.240.000,00

11,42% 0,53% 0,53% 1,58% 0,38% 4,52% 3,88%

De 3.240.000,01 a 
3.420.000,00

11,51% 0,53% 0,53% 1,60% 0,38% 4,56% 3,91%

De 3.420.000,01 a 
3.600.000,00

11,61% 0,54% 0,54% 1,60% 0,38% 4,60% 3,95%

Fonte: Brasil (2011a).

Exemplo:

Uma microempresa cuja atividade é exclusivamente comercial, com uma receita 
bruta acumulada no período de abril/11 a março/12 no valor de R$ 195.000,00 e 
com receita bruta auferida no mês de abril/12 de R$ 20.000,00.

Cálculo do Simples Nacional

Receita Bruta acumulada = R$ 195.000,00

Alíquota da Tabela I = 5,47%

Valor Devido (R$ 20.000,00 X 5,47%) = R$ 1.094,00

Alíquotas e partilha do Simples Nacional — Indústria: efeitos a partir de 1/1/2012

Quadro 5.5 Alíquotas e partilha do Simples Nacional — Indústria

RECEITA BRUTA 
EM 12 MESES 

(EM R$)
ALÍQUOTA IRPJ CSLL COFINS

PIS/
PASEP

CPP ICMS IPI

Até 180.000,00 4,50% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 2,75% 1,25% 0,50%

De 180.000,01 a 
360.000,00

5,97% 0,00% 0,00% 0,86% 0,00% 2,75% 1,86% 0,50%

De 360.000,01 a 
540.000,00

7,34% 0,27% 0,31% 0,95% 0,23% 2,75% 2,33% 0,50%

De 540.000,01 a 
720.000,00

8,04% 0,35% 0,35% 1,04% 0,25% 2,99% 2,56% 0,50%

De 720.000,01 a 
900.000,00

8,10% 0,35% 0,35% 1,05% 0,25% 3,02% 2,58% 0,50%

De 900.000,01 a 
1.080.000,00

8,78% 0,38% 0,38% 1,15% 0,27% 3,28% 2,82% 0,50%

De 1.080.000,01 
a 1.260.000,00

8,86% 0,39% 0,39% 1,16% 0,28% 3,30% 2,84% 0,50%

De 1.260.000,01 
a 1.440.000,00

8,95% 0,39% 0,39% 1,17% 0,28% 3,35% 2,87% 0,50%

De 1.440.000,01 
a 1.620.000,00

9,53% 0,42% 0,42% 1,25% 0,30% 3,57% 3,07% 0,50%

De 1.620.000,01 
a 1.800.000,00

9,62% 0,42% 0,42% 1,26% 0,30% 3,62% 3,10% 0,50%

De 1.800.000,01 
a 1.980.000,00

10,45% 0,46% 0,46% 1,38% 0,33% 3,94% 3,38% 0,50%

continuação
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De 1.980.000,01 
a 2.160.000,00

10,54% 0,46% 0,46% 1,39% 0,33% 3,99% 3,41% 0,50%

De 2.160.000,01 
a 2.340.000,00

10,63% 0,47% 0,47% 1,40% 0,33% 4,01% 3,45% 0,50%

De 2.340.000,01 
a 2.520.000,00

10,73% 0,47% 0,47% 1,42% 0,34% 4,05% 3,48% 0,50%

De 2.520.000,01 
a 2.700.000,00

10,82% 0,48% 0,48% 1,43% 0,34% 4,08% 3,51% 0,50%

De 2.700.000,01 
a 2.880.000,00

11,73% 0,52% 0,52% 1,56% 0,37% 4,44% 3,82% 0,50%

De 2.880.000,01 
a 3.060.000,00

11,82% 0,52% 0,52% 1,57% 0,37% 4,49% 3,85% 0,50%

De 3.060.000,01 
a 3.240.000,00

11,92% 0,53% 0,53% 1,58% 0,38% 4,52% 3,88% 0,50%

De 3.240.000,01 
a 3.420.000,00

12,01% 0,53% 0,53% 1,60% 0,38% 4,56% 3,91% 0,50%

De 3.420.000,01 
a 3.600.000,00

12,11% 0,54% 0,54% 1,60% 0,38% 4,60% 3,95% 0,50%

Fonte: Brasil (2011a).

Exemplo:

Determinada empresa, enquadrada como PP, que exerce atividade exclusivamente 
industrial, com receita bruta acumulada no período de agosto/11 a julho/12 no valor 
de R$ 607.000,00 e com receita bruta auferida no mês de agosto/12 de R$ 52.000,00.

Cálculo do Simples Nacional:

Receita Bruta acumulada = R$ 607.000,00

Alíquota da Tabela II = 8,04%

Valor Devido (R$ 52.000,00 x 8,04%) = R$ 3.140,80

Serviços de locação de bens móveis: efeitos a partir de 1/1/2012.

Quadro 5.6 Serviços de locação de bens móveis

RECEITA BRUTA EM 
12 MESES (EM R$)

ALÍQUOTA IRPJ CSLL COFINS
PIS/

PASEP
CPP ISS

Até 180.000,00 6,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 4,00% 2,00%

De 180.000,01 a 
360.000,00

8,21% 0,00% 0,00% 1,42% 0,00% 4,00% 2,79%

De 360.000,01 a 
540.000,00

10,26% 0,48% 0,43% 1,43% 0,35% 4,07% 3,50%

De 540.000,01 a 
720.000,00

11,31% 0,53% 0,53% 1,56% 0,38% 4,47% 3,84%

De 720.000,01 a 
900.000,00

11,40% 0,53% 0,52% 1,58% 0,38% 4,52% 3,87%

continuação
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Fonte: Brasil (2011a).

Exemplo:

Determinada empresa, enquadrada como PP, que exerce 
atividade exclusivamente industrial, com receita bruta acumulada 
no período de agosto/11 a julho/12 no valor de R$ 607.000,00 e 
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com receita bruta auferida no mês de agosto/12 de R$ 52.000,00.

Cálculo do Simples Nacional:

Receita Bruta acumulada = R$ 607.000,00

Alíquota da Tabela II = 8,04%

Valor Devido (R$ 52.000,00 x 8,04%) = R$ 3.140,80

Serviços de locação de bens móveis: efeitos a partir de 1/1/2012.

Quadro 5.6 | Serviços de locação de bens móveis

S i m p l e s  N a c i o n a l  e  M E I  153

De 1.980.000,01 
a 2.160.000,00

10,54% 0,46% 0,46% 1,39% 0,33% 3,99% 3,41% 0,50%

De 2.160.000,01 
a 2.340.000,00

10,63% 0,47% 0,47% 1,40% 0,33% 4,01% 3,45% 0,50%

De 2.340.000,01 
a 2.520.000,00

10,73% 0,47% 0,47% 1,42% 0,34% 4,05% 3,48% 0,50%

De 2.520.000,01 
a 2.700.000,00

10,82% 0,48% 0,48% 1,43% 0,34% 4,08% 3,51% 0,50%

De 2.700.000,01 
a 2.880.000,00

11,73% 0,52% 0,52% 1,56% 0,37% 4,44% 3,82% 0,50%

De 2.880.000,01 
a 3.060.000,00

11,82% 0,52% 0,52% 1,57% 0,37% 4,49% 3,85% 0,50%

De 3.060.000,01 
a 3.240.000,00

11,92% 0,53% 0,53% 1,58% 0,38% 4,52% 3,88% 0,50%

De 3.240.000,01 
a 3.420.000,00

12,01% 0,53% 0,53% 1,60% 0,38% 4,56% 3,91% 0,50%

De 3.420.000,01 
a 3.600.000,00

12,11% 0,54% 0,54% 1,60% 0,38% 4,60% 3,95% 0,50%

Fonte: Brasil (2011a).

Exemplo:

Determinada empresa, enquadrada como PP, que exerce atividade exclusivamente 
industrial, com receita bruta acumulada no período de agosto/11 a julho/12 no valor 
de R$ 607.000,00 e com receita bruta auferida no mês de agosto/12 de R$ 52.000,00.

Cálculo do Simples Nacional:

Receita Bruta acumulada = R$ 607.000,00

Alíquota da Tabela II = 8,04%

Valor Devido (R$ 52.000,00 x 8,04%) = R$ 3.140,80

Serviços de locação de bens móveis: efeitos a partir de 1/1/2012.

Quadro 5.6 Serviços de locação de bens móveis

RECEITA BRUTA EM 
12 MESES (EM R$)

ALÍQUOTA IRPJ CSLL COFINS
PIS/

PASEP
CPP ISS

Até 180.000,00 6,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 4,00% 2,00%

De 180.000,01 a 
360.000,00

8,21% 0,00% 0,00% 1,42% 0,00% 4,00% 2,79%

De 360.000,01 a 
540.000,00

10,26% 0,48% 0,43% 1,43% 0,35% 4,07% 3,50%

De 540.000,01 a 
720.000,00

11,31% 0,53% 0,53% 1,56% 0,38% 4,47% 3,84%

De 720.000,01 a 
900.000,00

11,40% 0,53% 0,52% 1,58% 0,38% 4,52% 3,87%

continuação
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De 900.000,01 a 
1.080.000,00

12,42% 0,57% 0,57% 1,73% 0,40% 4,92% 4,23%

De 1.080.000,01 a 
1.260.000,00

12,54% 0,59% 0,56% 1,74% 0,42% 4,97% 4,26%

De 1.260.000,01 a 
1.440.000,00

12,68% 0,59% 0,57% 1,76% 0,42% 5,03% 4,31%

De 1.440.000,01 a 
1.620.000,00

13,55% 0,63% 0,61% 1,88% 0,45% 5,37% 4,61%

De 1.620.000,01 a 
1.800.000,00

13,68% 0,63% 0,64% 1,89% 0,45% 5,42% 4,65%

De 1.800.000,01 a 
1.980.000,00

14,93% 0,69% 0,69% 2,07% 0,50% 5,98% 5,00%

De 1.980.000,01 a 
2.160.000,00

15,06% 0,69% 0,69% 2,09% 0,50% 6,09% 5,00%

De 2.160.000,01 a 
2.340.000,00

15,20% 0,71% 0,70% 2,10% 0,50% 6,19% 5,00%

De 2.340.000,01 a 
2.520.000,00

15,35% 0,71% 0,70% 2,13% 0,51% 6,30% 5,00%

De 2.520.000,01 a 
2.700.000,00

15,48% 0,72% 0,70% 2,15% 0,51% 6,40% 5,00%

De 2.700.000,01 a 
2.880.000,00

16,85% 0,78% 0,76% 2,34% 0,56% 7,41% 5,00%

De 2.880.000,01 a 
3.060.000,00

16,98% 0,78% 0,78% 2,36% 0,56% 7,50% 5,00%

De 3.060.000,01 a 
3.240.000,00

17,13% 0,80% 0,79% 2,37% 0,57% 7,60% 5,00%

De 3.240.000,01 a 
3.420.000,00

17,27% 0,80% 0,79% 2,40% 0,57% 7,71% 5,00%

De 3.420.000,01 a 
3.600.000,00

17,42% 0,81% 0,79% 2,42% 0,57% 7,83% 5,00%

Fonte: Brasil (2011a).

Deverão utilizar as alíquotas previstas na tabela III as microempresas e empresas 
de pequeno porte optantes pelo Simples Nacional cuja atividade seja locação de bens 
móveis, e com as seguintes atividades de prestação de serviços:

a) Agência de viagem e turismo;

b) Agência terceirizada de correios;

c) Agências lotéricas;

d) Centro de formação de condutores de veículos automotores de transporte 
terrestre de passageiros e de cargas;

continuação
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Fonte: Brasil (2011a).
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Deverão utilizar as alíquotas previstas na tabela III as microempresas 
e empresas de pequeno porte optantes pelo Simples Nacional cuja 
atividade seja locação de bens móveis, e com as seguintes atividades 
de prestação de serviços:

a) Agência de viagem e turismo;

b) Agência terceirizada de correios;

c) Agências lotéricas;

d) Centro de formação de condutores de veículos automotores 
de transporte terrestre de passageiros e de cargas;

e) Creches, pré-escolas e estabelecimentos de ensino 
fundamental, escolas técnicas, profissionais e de ensino médio, 
de línguas estrangeiras, de artes, cursos técnicos de pilotagem, 
preparatórios para concursos, gerenciais e escolas livres;

f) Escritórios contábeis;

g) Produções cinematográficas, audiovisuais, artísticas e culturais, 
sua exibição ou apresentação, inclusive no caso de música, literatura, 
artes cênicas, artes visuais, cinematográficas e audiovisuais;

h) Receitas decorrentes da prestação de serviços de transportes 
intermunicipais e interestaduais de cargas e de comunicação sem 
substituição tributária de ICMS;

i) Serviços de instalação, de reparos e de manutenção em geral, 
bem como de usinagem, solda, tratamento e revestimento em 
metais;

j) Transporte municipal de passageiros;

k) Locação de bens móveis, sendo que nas atividades de locação 
de bens móveis deverá ser deduzido da alíquota o percentual do ISS.

l) Outros serviços que não tenham sido de vedação expressa, 
desde que não incorram em nenhuma das hipóteses de vedação 
prevista (redação Resolução CGSN 20/2007) (BRASIL, 2007e);

Exemplo

Um escritório prestador de serviços contábeis obteve uma 
receita bruta acumulada no período de setembro/11 a agosto/11 no 
valor de R$ 305.000,00, e com receita bruta auferida no mês de 
setembro/12 de R$ 25.000,00

Cálculo do Simples Nacional:

Receita Bruta acumulada = R$ 305.000,00
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Alíquota da Tabela III = 8,21%

Valor Devido (R$ 25.000,00 X 8,21%) = R$ 2.052,50

QUADRO IV — SERVIÇOS

Partilha do Simples Nacional — Serviços 1: efeitos a partir de 
1/1/2012.

Quadro 5.7 | Partilha do Simples Nacional — Serviços 1
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e) Creches, pré-escolas e estabelecimentos de ensino fundamental, escolas técnicas, 
profissionais e de ensino médio, de línguas estrangeiras, de artes, cursos técnicos 
de pilotagem, preparatórios para concursos, gerenciais e escolas livres;

f) Escritórios contábeis;

g) Produções cinematográficas, audiovisuais, artísticas e culturais, sua exibição 
ou apresentação, inclusive no caso de música, literatura, artes cênicas, artes 
visuais, cinematográficas e audiovisuais;

h) Receitas decorrentes da prestação de serviços de transportes intermunicipais e 
interestaduais de cargas e de comunicação sem substituição tributária de ICMS;

i) Serviços de instalação, de reparos e de manutenção em geral, bem como de 
usinagem, solda, tratamento e revestimento em metais;

j) Transporte municipal de passageiros;

k) locação de bens móveis, sendo que nas atividades de locação de bens móveis 
deverá ser deduzido da alíquota o percentual do ISS.

l) Outros serviços que não tenham sido de vedação expressa, desde que não 
incorram em nenhuma das hipóteses de vedação prevista (redação Resolução 
CGSN 20/2007) (BRASIl, 2007e);

Exemplo

Um escritório prestador de serviços contábeis obteve uma receita bruta acumulada 
no período de setembro/11 a agosto/11 no valor de R$ 305.000,00, e com receita 
bruta auferida no mês de setembro/12 de R$ 25.000,00

Cálculo do Simples Nacional:

Receita Bruta acumulada = R$ 305.000,00

Alíquota da Tabela III = 8,21%

Valor Devido (R$ 25.000,00 X 8,21%) = R$ 2.052,50

QUADRO IV — SERVIÇOS

Partilha do Simples Nacional — Serviços 1: efeitos a partir de 1/1/2012.

Quadro 5.7 Partilha do Simples Nacional — Serviços 1

RECEITA BRUTA EM 12 
MESES (EM R$)

ALÍQUOTA IRPJ CSLL COFINS
PIS/

PASEP ISS

Até 180.000,00 4,50% 0,00% 1,22% 1,28% 0,00% 2,00%

De 180.000,01 a 
360.000,00

6,54% 0,00% 1,84% 1,91% 0,00% 2,79%

De 360.000,01 a 
540.000,00

7,70% 0,16% 1,85% 1,95% 0,24% 3,50%

De 540.000,01 a 
720.000,00

8,49% 0,52% 1,87% 1,99% 0,27% 3,84%

De 720.000,01 a 
900.000,00

8,97% 0,89% 1,89% 2,03% 0,29% 3,87%

continua
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De 900.000,01 a 
1.080.000,00

9,78% 1,25% 1,91% 2,07% 0,32% 4,23%

De 1.080.000,01 a 
1.260.000,00

10,26% 1,62% 1,93% 2,11% 0,34% 4,26%

De 1.260.000,01 a 
1.440.000,00

10,76% 2,00% 1,95% 2,15% 0,35% 4,31%

De 1.440.000,01 a 
1.620.000,00

11,51% 2,37% 1,97% 2,19% 0,37% 4,61%

De 1.620.000,01 a 
1.800.000,00

12,00% 2,74% 2,00% 2,23% 0,38% 4,65%

De 1.800.000,01 a 
1.980.000,00

12,80% 3,12% 2,01% 2,27% 0,40% 5,00%

De 1.980.000,01 a 
2.160.000,00

13,25% 3,49% 2,03% 2,31% 0,42% 5,00%

De 2.160.000,01 a 
2.340.000,00

13,70% 3,86% 2,05% 2,35% 0,44% 5,00%

De 2.340.000,01 a 
2.520.000,00

14,15% 4,23% 2,07% 2,39% 0,46% 5,00%

De 2.520.000,01 a 
2.700.000,00

14,60% 4,60% 2,10% 2,43% 0,47% 5,00%

De 2.700.000,01 a 
2.880.000,00

15,05% 4,90% 2,19% 2,47% 0,49% 5,00%

De 2.880.000,01 a 
3.060.000,00

15,50% 5,21% 2,27% 2,51% 0,51% 5,00%

De 3.060.000,01 a 
3.240.000,00

15,95% 5,51% 2,36% 2,55% 0,53% 5,00%

De 3.240.000,01 a 
3.420.000,00

16,40% 5,81% 2,45% 2,59% 0,55% 5,00%

De 3.420.000,01 a 
3.600.000,00

16,85% 6,12% 2,53% 2,63% 0,57% 5,00%

Fonte: Brasil (2011a).

Deverão utilizar as alíquotas previstas na Tabela IV as microempresas e empresas 
de pequeno porte optantes pelo Simples Nacional, cuja receitas são decorrentes dos 
seguintes serviços:

a) Construção de imóveis e obras de engenharia em geral, inclusive sob a forma 
de subempreitada, execução de projetos e serviços de paisagismo, bem como 
decoração de interiores;

b) Serviços de vigilância, limpeza ou conservação.

continuação
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Deverão utilizar as alíquotas previstas na Tabela IV as 
microempresas e empresas de pequeno porte optantes pelo Simples 
Nacional, cuja receitas são decorrentes dos seguintes serviços:

a) Construção de imóveis e obras de engenharia em geral, 
inclusive sob a forma de subempreitada, execução de projetos e 
serviços de paisagismo, bem como decoração de interiores;

b) Serviços de vigilância, limpeza ou conservação.

Contribuição previdenciária

Nesta tabela não está incluída a CPP — Contribuição Previdenciária 
Patronal, que deverá ser recolhida segundo a legislação prevista 
para os demais contribuintes.

Exemplo:

Determinada empresa cuja atividade é exclusivamente a de 
prestação de serviços de limpeza, com receita bruta acumulada no 
período de fevereiro/11 a janeiro/12 no valor de R$ 210.000,00 e 
com receita bruta auferida no mês de fevereiro/12 de R$ 17.000,00.

Cálculo do Simples Nacional:

Receita Bruta acumulada = R$ 210.000,00

Alíquota da Tabela IV = 6,54%

Valor Devido (R$ 17.000,00 X 6,54%) = R$ 1.111.80,00

Na tributação pelo Anexo V é obrigatório a apuração da relação 
percentual (r) entre a folha de salários da empresa, incluídos os 
encargos em 12 meses e a receita bruta em 12 meses, considerando-
se folha de salários com os encargos, o montante pago nos 12 
meses anteriores ao período de apuração, a título de salários, 
retiradas de pró-labore, acrescidos do valor efetivamente recolhido 
da contribuição para a

Seguridade Social destinada à Previdência Social e para o Fundo 
de Garantia do Tempo de Serviço.

Será apurada a relação (r) conforme abaixo:

(r) = Folha de Salários + encargos (em 12 meses)

Receita Bruta (em 12 meses)

Nas hipóteses em que (r) corresponda aos intervalos centesimais 
da Tabela V, onde “<“ significa menor que, “>“ significa maior que, 
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“=<“ significa igual ou menor que e “=>“ significa igual ou maior que, 
as alíquotas do Simples Nacional relativas ao IRPJ, PIS/Pasep, CSLL, 
Cofins e CPP conforme a tabela V a seguir.

Partilha do Simples Nacional — Serviços 2: efeitos a partir de 
1/1/2012

Quadro 5.8 | Partilha do Simples Nacional — Serviços 2
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Contribuição previdenciária 

Nesta tabela não está incluída a CPP — Contribuição Previdenciária Patronal, 
que deverá ser recolhida segundo a legislação prevista para os demais contribuintes.

Exemplo:

Determinada empresa cuja atividade é exclusivamente a de prestação de serviços 
de limpeza, com receita bruta acumulada no período de fevereiro/11 a janeiro/12 
no valor de R$ 210.000,00 e com receita bruta auferida no mês de fevereiro/12 de 
R$ 17.000,00.

Cálculo do Simples Nacional:

Receita Bruta acumulada = R$ 210.000,00

Alíquota da Tabela IV = 6,54%

Valor Devido (R$ 17.000,00 X 6,54%) = R$ 1.111.80,00

Na tributação pelo Anexo V é obrigatório a apuração da relação percentual (r) 
entre a folha de salários da empresa, incluídos os encargos em 12 meses e a receita 
bruta em 12 meses, considerando-se folha de salários com os encargos, o montante 
pago nos 12 meses anteriores ao período de apuração, a título de salários, retiradas 
de pró-labore, acrescidos do valor efetivamente recolhido da contribuição para a 
Seguridade Social destinada à Previdência Social e para o Fundo de Garantia do 
Tempo de Serviço.

Será apurada a relação (r) conforme abaixo:

(r) = Folha de Salários + encargos (em 12 meses)

Receita Bruta (em 12 meses)

Nas hipóteses em que (r) corresponda aos intervalos centesimais da Tabela V, onde 
“<“ significa menor que, “>“ significa maior que, “=<“ significa igual ou menor que 
e “=>“ significa igual ou maior que, as alíquotas do Simples Nacional relativas ao 
IRPJ, PIS/Pasep, CSll, COFINS e CPP conforme a tabela V a seguir.

Partilha do Simples Nacional — Serviços 2: efeitos a partir de 1/1/2012

Quadro 5.8 Partilha do Simples Nacional — Serviços 2

RECEITA 
BRUTA EM 12 
MESES (EM R$)

(r) < 
0,10

0,10 ≤ 
(r) e (r) 
< 0,15

0,15 ≤ 
(r) e (r) 
< 0,20

0,20 ≤ 
(r) e (r) 
< 0,25

0,25 ≤ 
(r) e (r) 
< 0,30

0,30 ≤ 
(r) e (r) 
< 0,35

0,35 ≤ 
(r) e (r) 
< 0,40

(r) ≥ 
0,40

Até 180.000,00 17,50% 15,70% 13,70% 11,82% 10,47% 9,97% 8,80% 8,00%

De 180.000,01 
a 360.000,00

17,52% 15,75% 13,90% 12,60% 12,33% 10,72% 9,10% 8,48%

De 360.000,01 
a 540.000,00

17,55% 15,95% 14,20% 12,90% 12,64% 11,11% 9,58% 9,03%

De 540.000,01 
a 720.000,00

17,95% 16,70% 15,00% 13,70% 13,45% 12,00% 10,56% 9,34%

De 720.000,01 
a 900.000,00

18,15% 16,95% 15,30% 14,03% 13,53% 12,40% 11,04% 10,06%

continua
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De 900.000,01 
a 1.080.000,00

18,45% 17,20% 15,40% 14,10% 13,60% 12,60% 11,60% 10,60%

De 
1.080.000,01 a 
1.260.000,00

18,55% 17,30% 15,50% 14,11% 13,68% 12,68% 11,68% 10,68%

De 
1.260.000,01 a 
1.440.000,00

18,62% 17,32% 15,60% 14,12% 13,69% 12,69% 11,69% 10,69%

De 
1.440.000,01 a 
1.620.000,00

18,72% 17,42% 15,70% 14,13% 14,08% 13,08% 12,08% 11,08%

De 
1.620.000,01 a 
1.800.000,00

18,86% 17,56% 15,80% 14,14% 14,09% 13,09% 12,09% 11,09%

De 
1.800.000,01 a 
1.980.000,00

18,96% 17,66% 15,90% 14,49% 14,45% 13,61% 12,78% 11,87%

De 
1.980.000,01 a 
2.160.000,00

19,06% 17,76% 16,00% 14,67% 14,64% 13,89% 13,15% 12,28%

De 
2.160.000,01 a 
2.340.000,00

19,26% 17,96% 16,20% 14,86% 14,82% 14,17% 13,51% 12,68%

De 
2.340.000,01 a 
2.520.000,00

19,56% 18,30% 16,50% 15,46% 15,18% 14,61% 14,04% 13,26%

De 
2.520.000,01 a 
2.700.000,00

20,70% 19,30% 17,45% 16,24% 16,00% 15,52% 15,03% 14,29%

De 
2.700.000,01 a 
2.880.000,00

21,20% 20,00% 18,20% 16,91% 16,72% 16,32% 15,93% 15,23%

De 
2.880.000,01 a 
3.060.000,00

21,70% 20,50% 18,70% 17,40% 17,13% 16,82% 16,38% 16,17%

De 
3.060.000,01 a 
3.240.000,00

22,20% 20,90% 19,10% 17,80% 17,55% 17,22% 16,82% 16,51%

De 
3.240.000,01 a 
3.420.000,00

22,50% 21,30% 19,50% 18,20% 17,97% 17,44% 17,21% 16,94%

De 
3.420.000,01 a 
3.600.000,00

22,90% 21,80% 20,00% 18,60% 18,40% 17,85% 17,60% 17,18%

Fonte: Brasil (2011a).

continuação
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De 900.000,01 
a 1.080.000,00

18,45% 17,20% 15,40% 14,10% 13,60% 12,60% 11,60% 10,60%

De 
1.080.000,01 a 
1.260.000,00

18,55% 17,30% 15,50% 14,11% 13,68% 12,68% 11,68% 10,68%

De 
1.260.000,01 a 
1.440.000,00

18,62% 17,32% 15,60% 14,12% 13,69% 12,69% 11,69% 10,69%

De 
1.440.000,01 a 
1.620.000,00

18,72% 17,42% 15,70% 14,13% 14,08% 13,08% 12,08% 11,08%

De 
1.620.000,01 a 
1.800.000,00

18,86% 17,56% 15,80% 14,14% 14,09% 13,09% 12,09% 11,09%

De 
1.800.000,01 a 
1.980.000,00

18,96% 17,66% 15,90% 14,49% 14,45% 13,61% 12,78% 11,87%

De 
1.980.000,01 a 
2.160.000,00

19,06% 17,76% 16,00% 14,67% 14,64% 13,89% 13,15% 12,28%

De 
2.160.000,01 a 
2.340.000,00

19,26% 17,96% 16,20% 14,86% 14,82% 14,17% 13,51% 12,68%

De 
2.340.000,01 a 
2.520.000,00

19,56% 18,30% 16,50% 15,46% 15,18% 14,61% 14,04% 13,26%

De 
2.520.000,01 a 
2.700.000,00

20,70% 19,30% 17,45% 16,24% 16,00% 15,52% 15,03% 14,29%

De 
2.700.000,01 a 
2.880.000,00

21,20% 20,00% 18,20% 16,91% 16,72% 16,32% 15,93% 15,23%

De 
2.880.000,01 a 
3.060.000,00

21,70% 20,50% 18,70% 17,40% 17,13% 16,82% 16,38% 16,17%

De 
3.060.000,01 a 
3.240.000,00

22,20% 20,90% 19,10% 17,80% 17,55% 17,22% 16,82% 16,51%

De 
3.240.000,01 a 
3.420.000,00

22,50% 21,30% 19,50% 18,20% 17,97% 17,44% 17,21% 16,94%

De 
3.420.000,01 a 
3.600.000,00

22,90% 21,80% 20,00% 18,60% 18,40% 17,85% 17,60% 17,18%

Fonte: Brasil (2011a).

continuação
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Fonte: Brasil (2011a).

Deverão utilizar as alíquotas previstas nessa tabela V as 
microempresas e empresas de pequeno porte optantes pelo Simples 
Nacional, com as seguintes atividades de prestação de serviço:

a) academias de atividades físicas, desportivas, de natação e 
escolas de esportes;

b) academias de dança, de capoeira, de ioga e de artes marciais;

c) cumulativamente administração e locação de imóveis de 
terceiros;

d) elaboração de programas de computadores, inclusive jogos 
eletrônicos, desde que desenvolvidos em estabelecimentos do 
optante;

e) empresas montadoras de estandes para feiras;

f) laboratórios de analises clínicas ou de patologia clínica;

g) licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de 
computação;

h) planejamento, confecção, manutenção e atualização de 
páginas eletrônicas, desde que realizados em estabelecimentos do 
optante;

i) serviços de prótese em geral.

j) serviços de tomografia, diagnósticos médicos por imagem, 
registros gráficos e métodos óticos, bem como ressono]anciã 
magnética.

Exemplo:

Uma empresa PP cuja atividade é exclusivamente administração 
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e locação de imóveis de terceiros, com receita bruta acumulada no 
período de abril/11 a março/11 no valor de R$ 460.000,00 e com 
receita bruta auferida no mês de abril/12 de R$ 27.000,00. Sua folha 
de pagamento mais encargos acumulada no período de abril/11 a 
março/12 foi na ordem de R$ 130.000,00.

Cálculo do Simples Nacional:

Inicialmente devemos calcular a relação (r):

(r) = Folha de Salários + encargos (em 12 meses)

Receita Bruta (em 12 meses)

(r) = 130.000,00 = 0,2826

460.000,00

Comentário: Sendo (r) menor que 0,30 e maior que 0,25, a 
alíquota do Simples

Nacional relativa ao IRPJ, PIS/PASEP, CSLL, CPP e COFINS será 
igual a 12,64% acrescida de 3,50% referente ao ISS constante na 
faixa de enquadramento da receita bruta na Tabela IV.

Alíquota da Tabela IV e V = 16,14%

Valor Devido (R$ 27.000,00 x 16,14%) = R$ 4.357,80

Questão para reflexão

Ouve-se muito no dia a dia que a tributação pelo Simples Nacional é a 
mais vantajosa para as empresas brasileiras. Você concorda com essa 
afirmação? Por quê?

1.17 CNAE — Atividades permitidas

Deverão ser observadas as atividades permitidas de acordo com 
o CNAE — Código Nacional de Atividade Econômica da empresa e 
legislação vigente (Anexo XIII da Resolução CGSN nº 094 de 2011) 
(BRASIL, 2011c, p. 1).



U5 - Simples Nacional e MEI218

Seção 2

MEI — Microempreendedor Individual

2.1 MEI — Microempreendedor Individual

Inicialmente vamos entender o que vem a ser empresário individual.

De acordo com a definição do Código Civil de 2002 (BRASIL, 
2002a, p. 1), é considerado empresário individual aquele que

[...] exerce profissionalmente atividade econômica 
organizada para a produção ou a circulação de bens 
ou de serviços, [excluindo-se deste conceito aquele 
que] exerce profissão intelectual, de natureza científica, 
literária ou artística, ainda com o concurso de auxiliares ou 
colaboradores, salvo se o exercício da profissão constituir 
elemento de empresa.

Agora que vimos a definição de empresário individual, vamos 
conhecer o MEI — Microempresário Individual, segundo as normas 
legais estabelecidas pela Lei Complementar 123, Resolução 10 
CGSN, Resolução 53 CGSN e Resolução 58 CGSN, alterada pela 
Resolução CGSN nº 98/12 que disciplina as normas relativas ao 
Microempreendedor Individual (MEI).

A Lei Complementar nº 123/06, com a redação dada pelas 
Leis Complementares nº 128/08 e 139/11, criou a figura do 
Microempreendedor Individual para oferecer uma forma de tributação 
bastante favorecida ao empresário individual, cuja receita bruta 
auferida no ano-calendário anterior seja de até R$ 36.000,00 até 
31/12/2011 e R$ 60.000,00 a partir de 1/1/2012. Portanto considera-se 
Microempreendedor Individual (MEI) o empresário individual a que se 
refere o art. 966 da Lei nº 10.406/02 (BRASIL, 2002a) — Código Civil, 
que atenda cumulativamente às seguintes condições:

I. tenha auferido receita bruta acumulada no ano-calendário anterior 
de até:

a) R$ 36.000,00 até 31/12/2011;

b) R$ 60.000,00 a partir de 1/1/2012 (Redação dada pela Lei 
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Complementar nº 139/11).

II. seja optante pelo Simples Nacional;

III. que exerça tão somente atividades constantes do Anexo Único 
da Resolução CGSN nº 58/09;

IV. possua um único estabelecimento;

V. não participe de outra empresa como titular, sócio ou 
administrador;

VI. não contrate mais de um empregado.

O Microempreendedor Individual (MEI) poderá optar pelo Sistema 
de Recolhimento em Valores Fixos Mensais de todos os Tributos 
abrangidos pelo Simples Nacional (SIMEI), independentemente da 
receita bruta por ele percebida no fechamento do mês, na forma 
prevista na lei Complementar nº 128/08 (BRASIl, 2008b) e na Resolução 
CGSN nº 58/09 (BRASIl, 2009). 

Lembrando-se que somente poderá realizar o pagamento do valor 
fixo, o empresário individual que não tiver auferido receita bruta superior 
a R$ 60.000,00 no ano anterior. Em se tratando de início das atividades, 
o limite será de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sendo que este valor 
deve ser multiplicado pelo número de meses compreendido entre o 
início da atividade e o final do respectivo período sendo consideradas 
as frações de meses como um mês inteiro.

Quanto a opção por esta forma de recolhimento, devemos saber 
que:

I. para a empresa já constituída, deverá ser realizada no mês de 
janeiro, até seu último dia, produzindo efeitos a partir do primeiro dia 
do ano-calendário da opção, em aplicativo disponibilizado no Portal do 
Simples Nacional;

II. para as empresas em início de atividade com data de abertura 
constante do CNPJ a partir de 01/07/2009, a realização da opção pelo 
SIMEI será simultânea à inscrição no CNPJ, utilizando-se o registro 
simplificado previsto no § 1º do art. 4º da lei Complementar nº 123/06 
(BRASIl, 2006b);

III. será irretratável para todo o ano-calendário.

IV. Quando da opção pelo SIMEI, o microempreendedor individual 
irá declarar que:

a) que não se enquadra nas vedações para ingresso no SIMEI;
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b) que se enquadra nos seguintes limites: 

• tenha auferido receita bruta acumulada no ano-calendário anterior 
de até R$ 60.000,00; ou 

• no caso de início de atividade, o limite acima será de R$ 5.000,00 
(três mil reais) multiplicados pelo número de meses compreendido 
entre o início da atividade e o final do respectivo ano-calendário, 
consideradas as frações de meses como um mês inteiro.

c) Número de Inscrição do Trabalhador (NIT) na Previdência Social.

Enquanto não vencido o prazo para solicitação da opção pelo 
SIMEI, o contribuinte poderá (Resolução CGSN nº 60/09):

I. regularizar eventuais pendências impeditivas ao ingresso no SIMEI, 
sujeitando-se à rejeição da solicitação de opção caso não as regularize 
até o término desse prazo;

II. efetuar o cancelamento da solicitação de opção, salvo se já 
houver sido confirmada.

2.2 Limite de receita na hipótese de início de atividade

Será por meio do Documento de Arrecadação do Simples 
Nacional (DAS-MEI) que o optante pelo SIMEI recolherá o valor fixo 
mensal correspondente à soma das seguintes parcelas:

I. contribuição para a Seguridade Social relativa à pessoa do 
empresário, na qualidade de contribuinte individual, na forma 
prevista no § 2º do art. 21 da Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991, 
correspondente a:

a) até a competência abril de 2011: 11% (onze por cento) do limite 
mínimo mensal do salário de contribuição;

b) a partir da competência maio de 2011: 5% (cinco por cento) do 
limite mínimo mensal do salário de contribuição;

III. R$ 1,00 a título de ICMS, caso seja contribuinte desse imposto;

IV. R$ 5,00 a título de ISS, caso seja contribuinte desse imposto.

O valor a ser pago a título de ICMS ou de ISS será determinado 
de acordo com os códigos de atividades econômicas previstos na 
Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE) registrados 
no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ), observando-se 
o enquadramento previsto no Anexo XIII da Resolução CGSN n.º 
94/2011.
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Até a competência abril de 2011, o cálculo do MEI é de 11% (onze 
por cento) sobre o valor correspondente ao limite mínimo mensal 
do salário de contribuição a alíquota de contribuição do segurado 
contribuinte individual que trabalhe por conta própria, sem relação 
de trabalho com empresa ou equiparado, e do segurado facultativo 
que optarem pela exclusão do direito ao benefício de aposentadoria 
por tempo de contribuição, conforme § 2º, do art. 21 da Lei 8.212, 
de 1991.

Tendo em vista a publicação da Medida Provisória nº 529, de 
07/04/2011, a contribuição previdenciária do Microempreendedor 
Individual (MEI) foi alterada, a partir da competência Maio/2011, para 
5% do salário-mínimo.

2.3 Comprovação da receita

Sobre a comprovação da receita no MEI, conforme disposto no 
art. 7º da Resolução CGSN nº 10/07, com a redação dada pelas 
Resoluções CGSN nº 53/08 e 60/09 (apud IMPOSTO..., 2006, p. 5):

I. o Microempreendedor Individual fará a comprovação 
da receita bruta, mediante apresentação do registro de 
vendas ou de prestação de serviços de que trata o Anexo 
Único da Resolução CGSN nº 10/07 (estampado ao final 
deste subtópico), que deverá ser preenchido até o dia 20 
do mês subsequente àquele em que houver sido auferida 
a receita bruta;
II. o microempreendedor individual ficará dispensado 
da emissão do documento fiscal de venda ou prestação 
de serviço de acordo com as instruções expedidas pelo 
Comitê Gestor, ressalvadas as hipóteses de emissão 
obrigatória previstas pelo referido Comitê Gestor;
III. será obrigatória a emissão de documento fiscal nas 
vendas e nas prestações de serviços realizadas pelo MEI 
para destinatário cadastrado no Cadastro Nacional da 
Pessoa Jurídica (CNPJ), ficando dispensado desta emissão 
para o consumidor final.
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Quadro 5.9 | Exemplo de Comprovação de Receita
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II. o microempreendedor individual ficará dispensado da emis-
são do documento fiscal de venda ou prestação de serviço 
de acordo com as instruções expedidas pelo Comitê Gestor, 
ressalvadas as hipóteses de emissão obrigatória previstas pelo 
referido Comitê Gestor; 

III. será obrigatória a emissão de documento fiscal nas vendas e 
nas prestações de serviços realizadas pelo MEI para destinatário 
cadastrado no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ), 
ficando dispensado desta emissão para o consumidor final.

Quadro 5.9 Exemplo de Comprovação de Receita

RElATÓRIO MENSAl DAS RECEITAS BRUTAS 

CNPJ: 

Empreendedor individual: 

Período de apuração: 

RECEITA BRUTA MENSAl — REVENDA DE MERCADORIAS (COMÉRCIO) 

I – Revenda de mercadorias com dispensa de emissão de 
documento fiscal 

R$ 

II – Revenda de mercadorias com documento fiscal emitido R$ 

III – Total das receitas com revenda de mercadorias (I + II) R$ 

RECEITA BRUTA MENSAl – VENDA DE PRODUTOS INDUSTRIAlIZADOS (INDÚSTRIA) 

IV – Venda de produtos industrializados com dispensa de 
emissão de documento fiscal 

R$ 

V – Venda de produtos industrializados com documento fiscal 
emitido 

R$ 

VI – Total das receitas com venda de produtos industrializados 
(IV + V) 

R$ 

RECEITA BRUTA MENSAl — PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

VII – Receita com prestação de serviços com dispensa de 
emissão de documento fiscal 

R$ 

VIII – Receita com prestação de serviços com documento 
fiscal emitido 

R$ 

IX – Total das receitas com prestação de serviços (VII + VIII) R$ 

X – Total geral das receitas brutas no mês (III + VI + IX) R$ 

lOCAl E DATA: 
ASSINATURA DO EMPRESÁ-
RIO: 

ENCONTRAM-SE ANEXADOS A ESTE RElATÓRIO: 
– Os documentos fiscais comprobatórios das entradas de mercadorias e serviços tomados refe-
rentes ao período; 
– As notas fiscais relativas às operações ou prestações realizadas eventualmente emitidas.

Fonte: Brasil (2011c, p. 1).

Planejamento Tributario.indb   164 11/01/14   14:54

Fonte: Brasil (2011c, p. 1).

2.4 Dispensa de escrituração de livros fiscais e contábeis

Quanto à contabilidade, o Microempreendedor Individual fica 
dispensado da obrigação de escriturar Livros Fiscais e Contábeis de 
que trata o art. 3º da Resolução CGSN nº 10/07. Nas hipóteses dos 
números I e II do subtópico 4.1 (redação dada pelas Resoluções CGSN 
nº. 53/08 e 60/09):

I. deverão ser anexados ao registro de vendas ou de prestação 
de serviços os documentos fiscais comprobatórios das 
entradas de mercadorias e serviços tomados referentes 
ao período, bem como os documentos fiscais relativos 
às operações ou prestações realizadas eventualmente 
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emitidos;
II. será obrigatória a emissão de documento fiscal nas 
operações com mercadorias e nas prestações de serviços 
realizadas pelo empreendedor individual para destinatário 
cadastrado no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas 
(CNPJ), ressalvado o disposto na alínea d.2 da letra “d”;
III. o documento fiscal de que trata o número II do subtópico 
4.1 atenderá aos requisitos:
a) da Nota Fiscal Avulsa, quando prevista na legislação do 
ente federativo;
b) da autorização para impressão de documentos fiscais do 
ente federativo da circunscrição do contribuinte;
IV. fica dispensado da emissão de documento fiscal:
a) nas operações com venda de mercadorias ou prestações 
de serviços para consumidor final pessoa física;
b) nas operações com venda de mercadorias para pessoa 
jurídica, desde que o destinatário emita nota fiscal de 
entrada (BRASIL, 2007e, p. 1).

2.5 Quais são os tributos incidentes no MEI?

A resposta desde questionamento está contida nos incisos I a VI do 
art. 13 da Lei Complementar nº 123/06 (BRASIL, 2006b) com a redação 
dada pela Lei Complementar nº 128/08:

O Microempreendedor Individual não estará sujeito à incidência 
dos seguintes tributos e contribuições:

I. Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ);

II. Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI);

III. Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL);

IV. Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social 
(COFINS);

V. Contribuição para o PIS/Pasep;

VI. Contribuição Patronal Previdenciária (CPP) para a Seguridade 
Social, a cargo da pessoa jurídica, de que trata o art. 22 da Lei nº 
8.212/91, exceto no caso da Microempresa e da Empresa de Pequeno 
Porte que se dediquem às atividades de prestação de serviços referidas 
nos §§ 5º- C e 5º- D do art. 18 da Lei Complementar nº 123/06 (redação 
dada pela Lei Complementar nº 128/08).

Estará sujeito, se for o caso, à incidência dos seguintes impostos ou 
contribuições, devidos na qualidade de contribuinte ou responsável, 
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em relação aos quais será observada a legislação aplicável às demais 
pessoas jurídicas:

I. Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro, 
ou Relativas a Títulos ou Valores Mobiliários (IOF);
II. Imposto sobre a Importação de Produtos Estrangeiros 
(II);
III. Imposto sobre a Exportação, para o Exterior, de Produtos 
Nacionais ou Nacionalizados (IE);
IV. Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR) 
(redação dada pela Lei Complementar nº 128/08) (BRASIL, 
2008b);
V. Imposto de Renda, relativo aos rendimentos ou 
ganhos líquidos auferidos em aplicações de renda fixa ou 
variável, nessa hipótese, observada a legislação aplicável, 
a incidência do Imposto de Renda na fonte será definitiva;
VI. Imposto de Renda relativo aos ganhos de capital 
auferidos na alienação de bens do ativo permanente;
VII. Contribuição Provisória sobre Movimentação ou 
Transmissão de Valores e de Créditos e Direitos de Natureza 
Financeira (CPMF);
VIII. Contribuição para o Fundo de Garantia do Tempo de 
Serviço (FGTS);
IX. Contribuição para manutenção da Seguridade Social, 
relativa ao Trabalhador;
X. Contribuição para a Seguridade Social, relativa à pessoa 
do empresário, na qualidade de contribuinte individual;
XI. Imposto de Renda relativo aos pagamentos ou créditos 
efetuados pela pessoa jurídica a pessoas físicas;
XII. Contribuição para o PIS/Pasep, COFINS e IPI incidentes 
na importação de bens e serviços;
XIII. ICMS devido:
a) nas operações ou prestações sujeitas ao regime de 
substituição tributária;
b) por terceiro, a que o contribuinte se ache obrigado, por 
força da legislação estadual ou distrital vigente;
c) na entrada, no território do Estado ou do Distrito Federal,
de petróleo, inclusive lubrificantes e combustíveis líquidos e 
gasosos dele derivados, bem como energia elétrica, quando 
não destinados à comercialização ou industrialização;
d) por ocasião do desembaraço aduaneiro;
e) na aquisição ou manutenção em estoque de mercadoria
desacobertada de documento fiscal;
f) na operação ou prestação desacobertada de documento
fiscal;
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g) nas operações com bens ou mercadorias sujeitas ao 
regime de antecipação do recolhimento do imposto, nas 
aquisições em outros Estados e Distrito Federal (redação 
dada pela Lei Complementar nº 128/08):
1) com encerramento da tributação, observado o disposto 
no inciso IV do § 4º do art. 18 da Lei Complementar nº 
123/06 (incluído pela Lei Complementar nº 128/08);
2) Sem encerramento da tributação, hipótese em que 
será cobrada a diferença entre a alíquota interna e a 
interestadual, sendo vedada a agregação de qualquer valor 
(incluído pela Lei Complementar nº 128/08);
h) nas aquisições em outros Estados e no Distrito Federal 
de bens ou mercadorias, não sujeitas ao regime de 
antecipação do recolhimento do imposto, relativo à 
diferença entre a alíquota interna e a interestadual (incluído 
pela Lei Complementar nº 128/08);
XIV. ISS devido:
a) em relação aos serviços sujeitos à substituição tributária 
ou retenção na fonte;
b) na importação de serviços;
XV. demais tributos de competência da União, dos Estados, 
do Distrito Federal ou dos Municípios, não relacionados nos
incisos anteriores (BRASIL, 2006b, p. 1).

Para saber mais

O Microempreendedor Individual (MEI) fica dispensado do pagamento 
das demais contribuições instituídas pela União, inclusive das 
contribuições para as entidades privadas de serviço social e de formação 
profissional vinculadas ao sistema sindical, de que trata o art. 240 da 
Constituição Federal, e demais entidades de serviço social autônomo.

2.6 Desenquadramento por comunicação do Microempreendedor 
Individual

O desenquadramento mediante comunicação do MEI à 
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) ocorrerá:
I. por opção, no mês de janeiro, até seu último dia útil, em 
aplicativo disponibilizado no Portal do Simples Nacional, 
produzindo efeitos a partir de 1º de janeiro do ano calendário 
subsequente, salvo quando a comunicação for feita no 
mês de janeiro, quando os efeitos do desenquadramento 
dar-se-ão nesse mesmo ano-calendário (redação dada 
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pela Resolução CGSN nº 76/10) (BRASIL, 2010b);
II. obrigatoriamente, quando o MEI incorrer em alguma das 
situações relacionadas nos números III a VI do tópico 3 ou 
quando se transformar em sociedade empresária, devendo 
a comunicação ser efetuada até o último dia útil do mês 
subsequente àquele em que ocorrida a situação de vedação, 
produzindo efeitos a partir do mês subsequente ao da 
ocorrência da situação impeditiva;
III. obrigatoriamente, quando o MEI exceder, no ano-
calendário, o limite de receita bruta (de até R$ 36.000,00 
até 31/12/2011 e de R$ 60.000,00 a partir de 1º/11/2012), 
devendo a comunicação ser efetuada até o último dia útil 
do mês subsequente àquele em que ocorrido o excesso, 
produzindo efeitos: a partir de 1º de janeiro do ano-
calendário subsequente ao da ocorrência do excesso, na 
hipótese de não ter ultrapassado o referido limite em mais 
de 20%; retroativamente a 1º de janeiro do ano-calendário 
da ocorrência do excesso, na hipótese de ter ultrapassado o 
referido limite em mais de 20%;
IV. obrigatoriamente, quando o MEI exceder o limite de 
receita bruta de R$ 3.000,00 mensal ou R$ 36.000,00 (até 
31/12/2011) e R$ 5.000,00 mensal e R$ 60.000,00 (a partir de 
1º/1/2012) por ano, devendo a comunicação ser efetuada até 
o último dia útil do mês subsequente àquele em que ocorrido 
o excesso, produzindo efeitos: a partir de 1º de janeiro do 
ano-calendário subsequente ao da ocorrência do excesso, 
na hipótese de não ter ultrapassado o referido limite em mais 
de 20%; retroativamente ao início de atividade, na hipótese 
de ter ultrapassado o referido limite em mais de 20%;
V. obrigatoriamente, quando o MEI incorrer em alguma 
das situações previstas para a exclusão do Simples 
Nacional, ficando o desenquadramento sujeito às regras da 
Resolução CGSN nº 15/07, que dispõe sobre a exclusão do 
Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e 
Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de 
Pequeno Porte (Simples Nacional) (IMPOSTO..., 2006, p. 7).

2.7 Desenquadramento de ofício

O desenquadramento de ofício ocorrerá quando verificada a falta 
de comunicação do contribuinte.

De acordo com a redação dada pela Resolução CGSN nº 78/10, 
não se efetuará o desenquadramento de ofício pelo exercício de 
atividade não permitida caso a ocupação estivesse permitida quando 
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do enquadramento no SIMEI. 

O Empresário Individual desenquadrado da sistemática de 
recolhimento prevista passará a recolher os tributos devidos pela regra 
geral do Simples Nacional a partir da data de início dos efeitos do 
desenquadramento.

Na hipótese de a receita bruta auferida no ano-calendário anterior 
não exceder em mais de 20% os limites previstos (anual e mensal, 
conforme o caso), o contribuinte deverá recolher a diferença, sem 
acréscimos, no vencimento estipulado para o pagamento dos tributos 
abrangidos pelo Simples Nacional relativos ao mês de janeiro do 
ano-calendário subsequente, aplicando-se as alíquotas previstas nos 
Anexos da Lei Complementar nº 123/06, observando-se, com relação 
à inclusão dos percentuais relativos ao ICMS e ao ISS, as tabelas 
constantes do Anexo Único da Resolução CGSN nº 58/09, substituído 
pelo Anexo Único da Resolução CGSN nº 78/10, com vigência a partir 
de 01/12/2010 (redação dada pela Resolução CGSN nº 64/09).

Na hipótese de a receita bruta auferida exceder em mais de 20% os 
limites previstos, o contribuinte deverá informar no Programa Gerador 
do Documento de Arrecadação do Simples Nacional (PGDAS) as 
receitas efetivas mensais, devendo ser recolhidas as diferenças relativas 
aos tributos com os devidos acréscimos legais de acordo com o 
disposto na legislação do Imposto de Renda, observada a legislação de 
regência de cada imposto e contribuição.

2.8 Possibilidade de contratação de empregado

O Microempreendedor Individual (MEI) também poderá contratar 
funcionário, só que nesta condição ele poderá ter um único empregado 
que receba exclusivamente um salário-mínimo previsto em lei federal 
ou estadual ou o piso salarial da categoria profissional, definido em lei 
federal ou por convenção coletiva da categoria (redação dada pela 
Resolução CGSN nº 98/12) (BRASIL, 2012).

Nesta hipótese o MEI (redação dada pela Lei Complementar nº 
139/11):

I. deverá reter e recolher a contribuição previdenciária 
relativa ao segurado a seu serviço na forma da lei, 
observados o prazo e as condições estabelecidos pelo 
CGSN;
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II. é obrigado a prestar informações relativas ao segurado a 
seu serviço, na forma estabelecida pelo CGSN;
III. está sujeito ao recolhimento da Contribuição Patronal 
Previdenciária (CPP) para a Seguridade Social, a cargo da 
pessoa jurídica, de que trata o art. 22 da Lei nº 8.212/91, 
exceto no caso da Microempresa e da Empresa de Pequeno 
Porte que se dedique às atividades de prestação de serviços 
de construção de imóveis e obras de engenharia em geral, 
inclusive sob a forma de subempreitada, execução de 
projetos e serviços de paisagismo, bem como decoração 
de interiores, serviço de vigilância, limpeza ou conservação, 
calculada à alíquota de 3% sobre o salário de contribuição 
previsto no caput, na forma e nos prazos estabelecidos pelo 
CGSN (redação dada pela Lei Complementar nº 139/11). 
(BRASIL, 2011a, p. 1).

De acordo com a Resolução CGSN nº 98/12 (BRASIL, 2012), não se 
inclui no limite de um salário-mínimo os valores recebidos a título de 
horas extras e adicionais de insalubridade, periculosidade e por trabalho 
noturno, bem como os relacionados aos demais direitos constitucionais 
do trabalhador decorrentes da atividade laboral, inerentes à jornada ou 
condições do trabalho, e que incidem sobre o salário.

Entretanto, a percepção de valores a título de gratificações, gorjetas, 
percentagens, abonos e demais remunerações de caráter variável 
implica o descumprimento do limite anteriormente mencionado.

Para os casos de afastamento legal do único empregado do MEI, 
será permitida a contratação de outro empregado, inclusive por prazo 
indeterminado, até que cessem as condições do afastamento, na 
forma estabelecida pelo Ministério do Trabalho e Emprego.

De acordo com a Lei Complementar nº 139/11 (BRASIL, 2011a), o 
Comitê Gestor do Simples Nacional (CGSN) poderá determinar, com 
relação ao MEI, a forma, a periodicidade e o prazo:

I. de entrega à Secretaria da Receita Federal do Brasil de 
uma única declaração com dados relacionados a fatos 
geradores, base de cálculo e valores dos tributos devidos, 
da contribuição para a Seguridade Social descontada do 
empregado e do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço 
(FGTS), e outras informações de interesse do Ministério 
do Trabalho e Emprego, do Instituto Nacional do Seguro 
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Social (INSS) e do Conselho Curador do FGTS, observada 
a exigência da certificação digital para o cumprimento de 
obrigações principais e acessórias;
II. do recolhimento dos tributos, bem como do FGTS e 
da Contribuição para a Seguridade Social descontada do 
empregado.

A entrega da declaração única substituirá, na forma regulamentada 
pelo CGSN, a obrigatoriedade de entrega de todas as informações, 
formulários e declarações a que estão sujeitas as demais empresas 
ou equiparados que contratam empregados, inclusive as relativas ao 
recolhimento do FGTS, à Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) 
e ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED).

Na hipótese de recolhimento do FGTS, deve-se assegurar a 
transferência dos recursos e dos elementos identificadores do 
recolhimento ao gestor desse fundo para crédito na conta vinculada 
do trabalhador.

Links

Para saber mais sobre o MEI, acesse: <http://www.portaldoempreendedor.
gov.br/mei-microempreendedor-individual>.

2.9 Apresentação da Declaração Anual de Ajuste

Na hipótese de o Microempreendedor Individual ser optante pelo 
SIMEI no ano-calendário anterior, deverá apresentar, até o último dia 
de maio de cada ano, à Receita Federal do Brasil, a Declaração Anual 
Simplificada para o Microempreendedor Individual (DASN-SIMEI), 
em formato especial, que conterá tão somente (redação dada pela 
Resolução CGSN nº 98/12) (BRASIL, 2012):

I. a receita bruta total auferida relativa ao ano-calendário anterior;

II. a receita bruta total auferida relativa ao ano-calendário anterior, 
referente às atividades sujeitas ao ICMS;

III. informação referente à contratação de empregado, quando 
houver (Resolução CGSN nº 68/09).

Os dados informados na DASN-SIMEI relativos ao número III 
poderão ser encaminhados pelo Serviço Federal de Processamento de 
Dados (SERPRO) ao Ministério do Trabalho e Emprego, observados os 
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procedimentos estabelecidos entre as partes, com vistas à exoneração 
da obrigação da apresentação da Relação Anual de Informações 
Sociais (RAIS) por parte do MEI (Resolução CGSN nº 81/11).

No MEI não será permitido realizar cessão ou locação de mão de 
obra, exceto quando se tratar de prestação de serviços de hidráulica, 
eletricidade, pintura, alvenaria, carpintaria e de manutenção ou reparo 
de veículos. Portanto, devemos considerar:

• cessão ou locação de mão de obra: a colocação à disposição 
da empresa contratante, em suas dependências ou nas de terceiros, 
de trabalhadores, inclusive o MEI, que realizem serviços contínuos 
relacionados ou não com sua atividade-fim, quaisquer que sejam a 
natureza e a forma de contratação;

• colocação à disposição da empresa contratante: entende-se 
como sendo a cessão do trabalhador, em caráter não eventual, 
respeitados os limites do contrato;

• dependências de terceiros: aquelas indicadas pela empresa 
contratante, que não sejam as suas próprias e que não pertençam à 
empresa prestadora dos serviços;

• serviços contínuos: aqueles que constituem necessidade 
permanente da contratante, que se repetem periódica ou 
sistematicamente, ligados ou não a sua atividade fim, ainda que sua 
execução seja realizada de forma intermitente ou por diferentes 
trabalhadores.

A empresa que contrata a cessão ou locação de mão de obra 
dos serviços de hidráulica, eletricidade, pintura, alvenaria, carpintaria 
e de manutenção, qualquer que seja a forma de contratação, 
inclusive empreitada, deverá:

a) cumprir as demais obrigações acessórias relativas à contratação 
de contribuinte individual;

b) declarar à Receita Federal e ao Conselho Curador do FGTS, 
na forma, prazo e condições estabelecidos por esses órgãos, dados 
relacionados a fatos geradores, base de cálculo e valores devidos 
da contribuição previdenciária e outras informações de interesse do 
INSS ou do Conselho Curador do FGTS;

c) descontar da remuneração paga a contribuição do MEI 
na qualidade de segurado contribuinte individual a ser recolhida 
juntamente com a contribuição a seu cargo, até o dia 20 do mês 
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seguinte ao da competência ou até o dia útil imediatamente anterior 
se não houver expediente bancário naquele dia;

d) recolher a Contribuição Previdenciária Patronal de 20% sobre 
a remuneração paga ou creditada ao MEI.

Caso venha a ocorrer uma alteração na relação de atividades 
permitidas, os efeitos terão início a partir do ano-calendário 
subsequente, devendo ser observado o seguinte:

a) se determinada atividade econômica passar a ser considerada 
permitida ao SIMEI, o contribuinte somente poderá exercer a opção 
ao Sistema caso atenda aos demais requisitos exigidos;

b) se determinada atividade econômica deixar de ser considerada 
permitida ao SIMEI, o contribuinte optante que exerça essa atividade 
deverá efetuar a sua exclusão obrigatória do referido Sistema.

Como podemos notar ao longo do livro, um correto planejamento 
tributário é essencial para todas as empresas, uma má gestão 
tributária pode acabar onerando a empresa e assim prejudicando 
suas atividades no mercado, uma vez que a tributação é um dos 
itens que impactarão no preço de venda da empresa.

Para concluir o estudo da unidade
Nesta unidade de estudo, vimos e analisamos o Simples Nacional 

e os aspectos inerentes ao planejamento tributário a ser realizado 
pelas empresas. No decorrer das seções, vimos a importância da 
contabilidade tributária como ação estratégica e planejada que deve ser 
integrada com todas as outras ações de uma entidade para minimizar 
sua exposição tributária e aumentar sua vantagem, tendo em vista as 
relações de mercado extremamente competitivas que encontramos 
atualmente.

Quando adotamos procedimentos de estudo e análise para a 
redução legítima de tributos, devem ser analisados seus efeitos na 
estrutura gerencial e contábil da empresa.

Analisando as questões tributárias, podemos facilmente concluir 
que o Planejamento Tributário representa um instrumento vital às 
empresas, e isto é especialmente importante no cenário típico de 
negócio brasileiro, no qual o impacto tributário comparece como um 
fator extremamente importante quando falamos em mortalidade de 
empresas.
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Resumo
O Simples Nacional é um tributo classificado como incidente sobre 

o faturamento das empresas. Tais valores devem ser escriturados em 
contas de resultado, sendo evidenciadas como parcelas redutoras da 
receita bruta na demonstração do resultado do exercício. Devemos nos 
lembrar que o Simples Nacional, apesar de incidir sobre o faturamento, 
consiste no pagamento mensal unificado do IRPJ, CSLL, da COFINS, 
do PIS, do IPI e da parcela relativa ao empregador da Contribuição 
Previdenciária, podendo, ainda, incluir o ICMS e o ISS desde que, 
respectivamente, os Estados e Municípios venham a aderir a esse 
regime de tributação mediante convênio.

Atividades de aprendizagem

1. Assinale a alternativa que referencia apenas tributos abrangidos pelo 
Simples Nacional:
a) ICMS, IE, ISSQN, contribuição fiduciária, PIS/Pasep, CSLL e COFINS. 
b) IPI, IRPJ, CSLL, PIS/Pasep, imposto sobre serviços de qualquer natureza.
c) IRPJ, IPI, CSLL, contribuição previdenciária patronal, ICMS ISS e IE.
d) IRPJ, IPI, II, IOF, ICMS, ISSQN e contribuição previdenciária patronal.
e) ITBI, contribuição previdenciária patronal, ICMS, ITR, IE, ISSQN.

2. Considera-se Empresa de Pequeno Porte a sociedade empresária, a 
sociedade simples e o empresário a que se refere o art. 966 da Lei nº 10.406, 
de 10 de janeiro de 2002, devidamente registrados no Registro de Empresas 
Mercantis ou no Registro Civil de Pessoa Jurídica em que cada ano tenha 
receita bruta superior a R$ 240.000,00 e igual ou inferior a:
a) R$ 2.440.000,00
b) R$ 2.240.000,00
c) R$ 3.400.000,00
d) R$ 2.400.000,00
e) R$ 2.200.000,00

3. Assinale a alternativa que apresenta atividades sujeitas às alíquotas 
previstas na Tabela 3 do Simples Nacional praticadas pelas microempresas e 
empresas de pequeno porte optantes pelo Simples Nacional:
a) Agências terceirizada dos Correios e serviços de vigilância.
b) Escritórios de serviços contábeis e academias de dança.
c) Agências terceirizada de correios e agência de turismo.
d) Indústria de colchões e agência lotérica.
e) Serviços de limpeza e atividades e construção de imóveis.
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4. Considera-se receita bruta para o Simples Nacional:
a) A soma das vendas de bens e serviços nas operações realizadas pela 
empresa, mais o preço dos serviços prestados, mais o resultado nas 
operações em conta alheia, menos as vendas canceladas e os descontos 
incondicionais concedidos.
b) A soma das vendas de bens e serviços nas operações próprias e o preço 
de serviços prestados.
c) A soma das vendas de bens e serviços nas operações próprias, o preço 
dos serviços prestados e o resultado nas operações em contas alheias, 
menos as vendas canceladas.
d) A soma das vendas de bens e serviços nas operações próprias, o preço 
dos serviços prestados e o resultado nas operações em contas alheias, 
menos as vendas canceladas e os descontos condicionais. 
e) A soma das vendas de bens nas operações próprias, o preço dos serviços
prestados, menos as vendas canceladas e os descontos incondicionais.

5. O Simples Nacional implica o recolhimento mensal, mediante documento
único de arrecadação, de tributos devidos pelas microempresas ou 
empresas de pequeno porte. Assinale a alternativa que apresenta um tributo 
que é recolhido por meio do Simples Nacional:
a) PIS incidente sobre o faturamento.
b) Imposto sobre a importação de produtos estrangeiros.
c) FGTS.
d) Imposto de Renda Retido na Fonte.
e) IPTU.
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