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 LUCRO PRESUMIDO

1. QUEM PODE OPTAR PELO LUCRO PRESUMIDO

Por força da Lei nº 12.814/13, a partir de 01/01/2014, podem optar pelo lucro presumido
as  pessoas  jurídicas  cuja  receita  bruta  total,  no  ano-calendário  anterior,  tenha  sido  igual  ou
inferior a R$ 78.000.000,00 ou a R$ 6.500.000,00 multiplicados pelo número de meses de atividade
do ano-calendário anterior, quando inferior a 12 meses, exceto as pessoas jurídicas obrigadas ao
lucro real que listamos a seguir.

1.1. Pessoas jurídicas obrigadas ao Lucro Real

Não  podem  optar  pelo  lucro  presumido,  sendo  obrigatória  a  adoção  do  regime  de
tributação  pelo  lucro  real,  as  pessoas  jurídicas  (art.  59  da  Instrução  Normativa  RFB  nº

1.700/17, art. 257 do Decreto nº 9.580/18 - Regulamento do Imposto de Renda, art. 46 da

Lei nº 10.637/02 e Ato Declaratório Interpretativo SRF nº 5/01):

I  -  cuja  receita  total  no  ano-calendário  anterior  tenha  excedido  o  limite  de  R$
78.000.000,00 ou de R$ 6.500.000,00 multiplicados pelo número de meses de atividade no
período, quando inferior a 12 meses;

II - cujas atividades sejam de bancos comerciais, bancos de investimentos, bancos de
desenvolvimento, agências de fomento, 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;

III - que tiverem lucros, rendimentos ou ganhos de capital oriundos do exterior;

IV - que, autorizadas pela legislação tributária, usufruam de benefícios fiscais relativos à
isenção ou à redução do imposto;

V - que, no decorrer do ano-calendário, tenham efetuado pagamento mensal pelo regime
de estimativa, na forma prevista nos arts. 33 e 34 da Instrução Normativa RFB nº 1.700/17;

VI  -  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);

VII - que explorem as atividades de securitização de créditos imobiliários, financeiros e do
agronegócio;
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VIII - que tenham sido constituídas como sociedades de propósito específico, formadas
por  Microempresas  e  Empresas  de  Pequeno  Porte,  observado  o  disposto  no art.  56  da  Lei
Complementar nº 123/06; e

IX - que emitam ações nos termos estabelecidos no art. 16 daLei nº 13.043/14.

.2. Pessoas jurídicas que exploram atividade imobiliária

As pessoas jurídicas que exploram atividades de compra e venda de imóveis, loteamento de
terrenos, incorporação imobiliária ou construção de imóveis para a venda e que, em período de
apuração anterior, no qual foram submetidas à tributação pelo lucro real,  tenham computado
custo orçado no custo de imóveis vendidos, não poderão optar pelo lucro presumido enquanto
não concluídas as operações imobiliárias para as quais houver registro de custo orçado .

1.3. Sociedade em Conta de Participação (SCP)

A partir de 01/01/2001, com a publicação da extinta Instrução Normativa SRF nº 31/01 as
Sociedades em Conta de Participação (SCPs), a partir de 01/01/2001, podem optar pelo regime de
tributação  com  base  no  lucro  presumido,  observando-se  que  essa  opção  não  implica
obrigatoriedade da opção simultânea do sócio ostensivo por esse regime de tributação (arts.

59 e 246 da Instrução Normativa RFB nº 1.700/17).

2. OPÇÃO PELO LUCRO PRESUMIDO

2.1. Momento da opção

A opção pelo lucro presumido deverá ser manifestada com o pagamento da primeira ou
única quota do IRPJ devido correspondente ao 1º período de apuração de cada ano-calendário
(art. 214 da Instrução Normativa RFB nº 1.700/17, art. 587, do Decreto nº 9.580/18 -
Regulamento do Imposto de Renda).

Como o imposto é apurado trimestralmente, por ocasião do encerramento dos períodos
trimestrais em 31 de março (1º trimestre), 30 de junho (2º trimestre), 30 de setembro (3º trimestre)
e  31  de  dezembro  (4º  trimestre)  de  cada  ano,  a  opção  deverá  ser  exercida  por  ocasião  do
pagamento da 1ª quota ou quota única do IRPJ devido no 1º trimestre.

A pessoa jurídica que iniciar atividades a partir do 2º trimestre deverá manifestar a opção
pelo pagamento da 1ª quota ou quota única do imposto devido relativa ao período de apuração
correspondente  ao  início  de  atividade  (art.  214  da  Instrução  Normativa  RFB  nº

1.700/17 e art. 590 do Decreto nº 9.580/18 - Regulamento do Imposto de Renda).

Vale salientar que o fato de a pessoa jurídica não efetuar o pagamento da 1ª quota ou quota
única no prazo de vencimento não impede o exercício da opção pelo lucro presumido. Nesse caso,
o  imposto  pago  após  o  vencimento  ficará  sujeito  aos  acréscimos  legais  incidentes  sobre  os
pagamentos efetuados fora de prazo.
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Cabe  observar  também  que  a  pessoa  jurídica  tributada  pelo  lucro  presumido,  que  em
qualquer trimestre do ano-calendário tiver o seu lucro arbitrado, poderá permanecer no regime
de  tributação  com  base  no  lucro  presumido  relativamente  aos  demais  trimestres  do  ano-
calendário, desde que não se enquadre em nenhuma das situações que a obrigue à apuração do
lucro real.

Entretanto, a pessoa jurídica não poderá manifestar a opção pelo lucro presumido fora do
prazo para pagamento, caso tenha sido iniciado qualquer procedimento fiscal de ofício contra ela.

3. VALORES QUE COMPÕEM A RECEITA BRUTA

3.1. Regra geral

Para efeito de enquadramento no limite de receita bruta anual (R$ 78.000.000,00 no ano ou
R$ 6.500.000,00 multiplicados pelo número de meses de atividades no ano, quando inferior a 12),
considera-se  receita  total  o  somatório  da  receita  bruta  mensal  incluindo  (arts.  26 e 214 da

Instrução Normativa RFB nº 1.700/17):

a) as demais receitas e os ganhos de capital;

b)  os  ganhos  líquidos  obtidos  em  operações  realizadas  nas  mercadorias  de  renda
variável;

c) os rendimentos nominais produzidos por aplicações financeiras de renda fixa;

d) a parcela das receitas auferidas nas operações de exportação realizadas com pessoas
vinculadas ou residentes e domiciliadas em paraísos fiscais, na forma da Instrução Normativa
RFB nº 1.312/12;

e) os tributos sobre ela incidentes e os valores decorrentes do ajuste a valor presente, de
que trata o inciso VIII do caput do art. 183 da Lei nº 6.404/76, observado o disposto na IN
1717/17.

3.2. Compra e venda de veículos usados

De acordo com o art. 242 da Instrução Normativa RFB nº 1.700/17 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 da venda de veículos novos ou usados.

Os veículos usados 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.

Considera-se receita bruta, a diferença entre o valor pelo qual o veículo usado tiver sido
alienado, constante da nota fiscal de venda, e o seu custo de aquisição, constante da nota fiscal de
entrada.

O custo de aquisição de veículo usado é o preço ajustado entre as partes.

Na determinação das bases de cálculo estimadas, do lucro presumido, serão aplicados os
percentuais de 32% sobre a receita bruta definida neste tópico.
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A pessoa jurídica deverá manter em boa guarda, à disposição da Receita Federal do Brasil, o
demonstrativo de apuração da base de cálculo.

3.2. Atividade imobiliária

As  pessoas  jurídicas  que  explorem  atividades  imobiliárias  relativas  a  loteamento  de
terrenos, incorporação imobiliária, construção de prédios destinados à venda, bem como a venda
de imóveis construídos ou adquiridos para revenda,  deverão considerar como receita  bruta o
montante efetivamente recebido, relativo às unidades imobiliárias vendidas (parágrafo único do

art. 35 da Instrução Normativa RFB nº 1.700/17).

As  receitas  financeiras  da  pessoa jurídica que  explora  atividades  imobiliárias  relativas  a
loteamento de terrenos, incorporação imobiliária, construção de prédios destinados à venda e a
venda  de  imóveis  construídos  ou  adquiridos  para  a  revenda,  quando  decorrente  da
comercialização  de  imóveis  e  for  apurada  por  meio  de  índices  ou  coeficientes  previstos  em
contrato também compõe o lucro presumido (§ 26 do art. 215 da Instrução Normativa RFB nº

1.700/17).

4. DETERMINAÇÃO DO LUCRO PRESUMIDO

O  resultado  presumido  será  determinado  mediante  aplicação  dos  percentuais  de  que
tratam o caput e os §§ 1º a 3º do art. 34 da Instrução Normativa RFB nº 1.700/17  sobre a
receita bruta definida pelo art. 26 da referida normativa.

O período de apuração é trimestral  e  poderão ser deduzidas da receita  bruta antes da
aplicação dos percentuais de presunção:

I - as devoluções e vendas canceladas; e

II - os descontos incondicionais concedidos.

4.1. Percentuais de presunção para IRPJ

De acordo com o art. 33 da Instrução Normativa RFB nº 1.700/17 serão utilizados os
seguintes  percentuais  de  presunção  para  o  cálculo  do  pagamento  do  IRPJ  nas  seguintes
atividades:

Atividade Presunção

- Revenda, para consumo, de combustível derivado de petróleo, álcool etílico
carburante e gás natural. 1,6%

-  Prestação  de  serviços  hospitalares  e  de  auxílio  diagnóstico  e  terapia,
fisioterapia  e  terapia  ocupacional,  fonoaudiologia,  patologia  clínica,
imagenologia,  radiologia,  anatomia  patológica  e  citopatologia,  medicina
nuclear  e  análises  e  patologias  clínicas,  exames  por  métodos  gráficos,
procedimentos  endoscópicos,  radioterapia,  quimioterapia,  diálise  e
oxigenoterapia  hiperbárica,  desde  que  a  prestadora  desses  serviços  seja
organizada sob a forma de sociedade empresária e atenda às normas da
Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA);

- Transporte de carga;

8%
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-  Atividades  imobiliárias  relativas  a  desmembramento  ou  loteamento  de
terrenos, incorporação imobiliária, construção de prédios destinados à venda
e a venda de imóveis construídos ou adquiridos para revenda;

- Atividade de construção por empreitada com emprego de todos os materiais
indispensáveis à sua execução, sendo tais materiais incorporados à obra;

- Venda de mercadorias (exceto revenda de combustíveis para consumo);

- Outras atividades não mencionada nos itens anteriores (exceto prestação
de serviços).

- Transporte (exceto de cargas);

- Atividades desenvolvidas por bancos comerciais, bancos de investimentos,
bancos  de  desenvolvimento,  agências  de  fomento,  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. *

16%

- Serviços relativos ao exercício de profissão legalmente regulamentada;

- Intermediação de negócios;

- Administração, locação ou cessão de bens imóveis, móveis e direitos de
qualquer natureza;

- Construção por administração ou por empreitada unicamente de mão de
obra ou com emprego parcial de materiais;

-  Construção,  recuperação,  reforma,  ampliação  ou  melhoramento  de
infraestrutura,  no  caso  de  contratos  de  concessão  de  serviços  públicos,
independentemente do emprego parcial ou total de materiais;

-  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);*

- Coleta e transporte de resíduos até aterros sanitários ou local de descarte;

- Exploração de rodovia mediante cobrança de preço dos usuários, inclusive
execução  de  serviços  de  conservação,  manutenção,  melhoramentos  para
adequação de capacidade e segurança de trânsito, operação, monitoração,
assistência  aos  usuários  e  outros  definidos  em  contratos,  em  atos  de
concessão ou de permissão ou em normas oficiais, pelas concessionárias ou
subconcessionárias de serviços públicos;

-  Prestação de  serviços  de  suprimento  de  água  tratada e  os  serviços  de
coleta e tratamento de esgotos deles decorrentes, cobrados diretamente dos
usuários  dos  serviços  pelas  concessionárias  ou  subconcessionárias  de
serviços públicos;

-  Limpeza  e  locação  de  mão  de  obra,  ainda  que  sejam  fornecidos  os

32%



materiais;

- Prestação de qualquer outra espécie de serviço não mencionada nos itens
anteriores.

- Operação de empréstimo, de financiamento e de desconto de títulos de
crédito realizadas por Empresa Simples de Crédito (ESC)

38,4%

 

4.2. Percentuais de presunção para CSLL

De acordo com o art. 34 da Instrução Normativa RFB nº 1.700/17 serão utilizados os
seguintes  percentuais  de  presunção  para  o  cálculo  do  pagamento  da  CSLL  nas  seguintes
atividades:

Atividade Presunção

- Pessoas jurídicas em geral, prestação de serviços de transporte e serviços
hospitalares. 12%

- Prestação de serviços em geral, (exceto hospitalares e transporte)

- Intermediação de negócios.

- Administração, locação ou cessão de bens imóveis, móveis e direitos de
qualquer natureza;

-  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)*;

- Prestação de serviços de construção, recuperação, reforma, ampliação ou
melhoramento  de  infraestrutura  vinculados  a  contrato  de  concessão  de
serviço  público,  independentemente  do  emprego  parcial  ou  total  de
materiais;

- Exploração de rodovia mediante cobrança de preço dos usuários, inclusive
execução  de  serviços  de  conservação,  manutenção,  melhoramentos  para
adequação de capacidade e segurança de trânsito, operação, monitoração,
assistência  aos  usuários  e  outros  definidos  em  contratos,  em  atos  de
concessão ou de permissão ou em normas oficiais, pelas concessionárias ou
subconcessionárias de serviços públicos;

- Coleta de resíduos e o transporte destes até aterros sanitários ou local de
descarte;

-  Prestação de  serviços  de  suprimento  de  água  tratada e  os  serviços  de
coleta e tratamento de esgotos deles decorrentes, cobrados diretamente dos
usuários  dos  serviços  pelas  concessionárias  ou  subconcessionárias  de
serviços públicos;

- Construção por administração ou por empreitada unicamente de mão de

32%
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obra ou com emprego parcial de materiais;

-  Limpeza  e  locação  de  mão  de  obra,  ainda  que  sejam  fornecidos  os
materiais.

- Operação de empréstimo, de financiamento e de desconto de títulos de
crédito realizadas por Empresa Simples de Crédito (ESC)

38,4%

4.4. Empresas exclusivamente prestadoras de serviços

De  acordo  com  os § 10  do  art.  215  da  Instrução  Normativa  RFB nº  1.700/17 as
pessoas jurídicas exclusivamente prestadoras de serviços em geral, mencionadas nas alíneas "b",
"c", "d", "f", "g" e "j" do inciso IV do § 1º do art. 33 da referida normativa, cuja receita bruta anual
seja de até R$ 120.000,00, poderão utilizar, na determinação da parcela da base de cálculo do IRPJ
de que trata o caput, o percentual de 16%.

A pessoa jurídica que houver utilizado o percentual de 16% de que trata esse subtítulo para
o pagamento trimestral do IRPJ, cuja receita bruta acumulada até determinado trimestre do ano-
calendário exceder o limite de R$ 120.000,00, ficará sujeita ao pagamento da diferença do imposto
postergado, apurada em relação a cada trimestre transcorrido.

A diferença deverá ser paga em quota única até o último dia útil do mês subsequente ao
trimestre em que ocorrer o excesso quando paga até o prazo previsto, a diferença apurada será
recolhida sem acréscimos.

As Superintendências da Receita Federal da 6ª e da 8ª Regiões Fiscais já se manifestaram no
sentido de que não poderão utilizar o percentual de 16%, por se caracterizarem como prestadoras
de serviços relativos a profissões legalmente regulamentadas, as pessoas jurídicas que prestem
serviços (Decisões nºs 231/01, 246/01 e 247/01):

a)  de  natureza  artístico-culturais,  tais  como  a  apresentação  de  peças  teatrais  e  a
realização de cursos de teatro;

b) de intermediação no comércio de mercadorias em geral;

c)  de  consultoria  e  assessoria  em  recursos  humanos,  patrimoniais  e  planejamento
operacional e estratégico de empresas.

4.5. Situações específicas

4.5.1. Serviços médicos-laboratoriais, hospitalares e assemelhados

De acordo com a letra "a" do inciso II do art. 32 da Instrução Normativa RFB nº

1.700/17, na prestação de serviços hospitalares e de auxílio diagnóstico e terapia, fisioterapia e
terapia  ocupacional,  fonoaudiologia,  patologia  clínica,  imagenologia,  radiologia,  anatomia
patológica e citopatologia, medicina nuclear e análises e patologias clínicas, exames por métodos
gráficos,  procedimentos  endoscópicos,  radioterapia,  quimioterapia,  diálise  e  oxigenoterapia
hiperbárica, poderão utilizar o percentual de presunção do IRPJ de 8% e da CSLL de 12% desde
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que a prestadora desses serviços seja organizada sob a forma de sociedade empresária e atenda
às normas da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA).

Conforme  definiu  o Ato Declaratório  Interpretativo  RFB nº  19/07,  são  considerados
serviços hospitalares aqueles prestados por estabelecimentos assistenciais de saúde que dispõem
de  estrutura  material  e  de  pessoal  destinada a  atender  a  internação de  pacientes  humanos,
garantir atendimento básico de diagnóstico e tratamento, com equipe clínica organizada e com
prova de admissão e assistência permanente prestada por médicos,  que possuam serviços de
enfermagem  e  atendimento  terapêutico  direto  ao  paciente  humano,  durante  24  horas,  com
disponibilidade de serviços de laboratório e radiologia, serviços de cirurgia e/ou parto, bem como
registros médicos organizados para a rápida observação e acompanhamento dos casos.

São também considerados serviços hospitalares aqueles efetuados pelas pessoas jurídicas:

I - prestadoras de serviços pré-hospitalares, na área de urgência, realizados por meio de
UTI móvel,  instaladas  em ambulâncias  de suporte  avançado (Tipo "D")  ou  em aeronave de
suporte médico (Tipo "E"); e

II - prestadoras de serviços de emergências médicas, realizados por meio de UTI móvel,
instaladas em ambulâncias classificadas nos Tipos "A", "B", "C" e "F", que possuam médicos e
equipamentos que possibilitem oferecer ao paciente suporte avançado de vida.

Vale  salientar,  ainda,  que  o Ato  Declaratório  Interpretativo  SRF  nº  18/03 também
esclareceu a abrangência do conceito de serviços hospitalares, para fins de determinação da base
de cálculo do Imposto de Renda devido pelas pessoas jurídicas tributadas com base no lucro
presumido,  com utilização do percentual  de 8% sobre a receita bruta auferida no período de
apuração a que se referir.

De  acordo  com  o  referido  Ato  Declaratório,  consideram-se  serviços  hospitalares  os
prestados  pelos  estabelecimentos  assistenciais  de  saúde  constituídos  por  empresários  ou
sociedades empresárias, não alcançando os seguintes serviços, independentemente da forma de
constituição da pessoa jurídica que os presta e ainda que os serviços sejam prestados com o
concurso de auxiliares ou colaboradores:

I - serviços prestados exclusivamente pelos sócios da empresa;

II  - serviços referentes unicamente ao exercício de atividade intelectual,  de natureza
científica, dos profissionais envolvidos.

Os  termos  auxiliares  e  colaboradores  mencionados  anteriormente  referem-se  a
profissionais sem a mesma habilitação técnica dos sócios da empresa e que a esses prestem
serviços de apoio técnico ou administrativo.

Belo Horizonte ., 22 Julho de 2019.

                                                                                            LIBER CONSULTORIA 
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