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“Quando encontrar o caminho do amor próprio, aprenderá a respeitar o 
próximo, a fazer mais por si, a valorizar as conquistas, mesmo que pequenas 

e a buscar aquilo que parecia improvável. O caminho dos estudos lhe 
possibilita, nesta trajetória, errar para aprender e o aprendizado nos torna 

pessoas diferentes, capazes de transformar o mundo!!!” 



P á g i n a  | 2 

 
CONTABILIDADE TRIBUTÁRIA – CONCEITOS INTRODUTÓRIOS 

Neste módulo do nosso curso, estudaremos o conceito de contabilidade tributária, sua 

aplicabilidade e os principais conceitos deste tema que muitos não gostam, mas que 

possui um significativo impacto na vida das organizações e em nossa vida pessoal. 

 

RELEMBRANDO ... 

Até aqui conhecemos a Contabilidade, uma ciência social aplicada que tem o foco no 

patrimônio das pessoas físicas e jurídicas e que apresenta a saúde financeira das 

entidades através de relatórios que os gestores utilizarão para tomar as melhores 

decisões. 

Estudamos também a área de Custos, um ramo da Contabilidade que tem o objetivo 

de mostrar a composição de gastos que uma entidade produz e que servirão de base 

para outras tantas decisões, dentre as quais podemos destacar a correta formação de 

preços, necessária para o alcance das metas estipuladas pela organização. 

Mais adiante estudaremos a área de Recursos Humanos, especificamente o 

Departamento pessoal, que se trata de outra área de especialidades da Contabilidade 

que tem o foco no quadro de colaboradores e prestadores de serviços de uma 

entidade. 

Neste módulo de Gestão Tributária, estudaremos os principais tributos que existem no 

país, os regimes tributários existentes dentro do ordenamento jurídico e outros conceitos 

importantes para que o aluno saiba qual o impacto que existe dentro da gestão de uma 

organização quando o assunto é tributos. 

Para tanto, é necessário abordar alguns conceitos iniciais. Vamos lá: 

 

ESTADO 

A Teoria Geral do Estado o define como a nação política e juridicamente 

organizada. Então, é possível afirmar que o ESTADO seja formado por três 

elementos: Povo (nativos do país), Território e Governo. População 

representa a totalidade dos habitantes, nativos e estrangeiros. Portanto, o 

ESTADO é o povo, vivendo num território (espaço físico e geográfico) e 

escolhendo os representantes que o governarão. (PEGAS, 2017. pag. 3) 

O Estado é a organização de um território, que necessita de uma estrutura 

organizacional de controle e promoção das ações necessárias ao bem-estar e 

atendimentos mínimos a todas as pessoas que fazem parte desta sociedade. 

Dentro da organização do Estado, temos o governo que é responsável por gerir as ações 

necessárias ao bom funcionamento de toda a máquina. 

O governo é o responsável pela retirada de uma significativa parcela do dinheiro 

produzido pela sociedade para financiar suas atividades, que consistem, 

principalmente, em promover o bem comum e o desenvolvimento dos bairros, das 

cidades, dos estados e do país. 
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No Brasil, temos a União, o Distrito Federal, Estados e Municípios como formas de governo. 

A União é o poder central, com sede no Distrito Federal e que tem a função de 

coordenar as atividades da Federação. 

Os Estados e o Distrito Federal são territórios governados por representantes eleitos pela 

população destes, subordinados às normas constantes na Constituição Federal de 1988, 

porem com autonomia para decidir vários assuntos (inclusive tributários). 

Os municípios são basicamente as cidades onde vivemos, dotadas de administração 

que também se sujeita aos limites da CF/88. 

A arrecadação tributária no país é realizada pelo Governo, estipuladas as devidas 

competências de acordo com a Constituição Federal de 1988. Porém antes de entender 

o que é um tributo, qual a competência para tributar e sua forma de apuração, é bom 

entender como é a hierarquia das normas no país: 

 

Figura 1 - Hierarquia das Normas no Brasil 

 

 

 

 

SISTEMA TRIBUTÁRIO NACIONAL 

A Contabilidade tem uma ligação muito grande com o Direito, pois no Brasil, existe a 

obrigação de seguir uma Lei para cada situação em que se encontra uma empresa ou 

uma pessoa, fato que reflete a evolução da sociedade ao longo dos tempos. 

Dentro do emaranhado de legislações que existem no país, tem-se o Sistema Tributário 

Nacional, que se refere as normas gerais de direito tributário aplicáveis a União, Estados, 

DF e aos Municípios. Cabe ao STN disciplinar a arrecadação e distribuição das rendas 

no país. 

O Artigo 96 do Código Tributário Nacional (LEI Nº 5.172, de 25 de outubro de 1966) define 

a expressão legislação tributária como: 

Art. 96. A expressão "legislação tributária" compreende as leis, os tratados 

e as convenções internacionais, os decretos e as normas complementares 

que versem, no todo ou em parte, sobre tributos e relações jurídicas a eles 

pertinentes. (BRASIL, 2017) 
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Portanto, não há como aplicar corretamente a legislação tributária sem que o 

profissional tenha conhecimento sobre as disposições do ordenamento jurídico para a 

situação que esteja enfrentando. 

 

CONCEITO DE TRIBUTO 

O Código Tributário Nacional conceitua tributo como:  

“Art. 3º Tributo é toda prestação pecuniária compulsória, em moeda ou 

cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, 

instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente 

vinculada”. 

Para entender o que a legislação apresenta com este conceito, é possível apresenta-lo 

em partes da seguinte forma: 

- Pecuniário – tributo tem que ser pago em dinheiro; 

- Compulsório – independe da vontade do contribuinte a cobrança de um tributo a 

partir do momento de um fato gerador; 

- Em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir – o tributo deve expresso em reais ou 

indexadores nacionais; 

- Não constituía sanção por ato ilícito – o tributo não pode ser cobrado como 

penalidade por infração cometida pelo contribuinte; 

- Instituída em lei – tem que existir uma lei para cobrança de um tributo; 

- Cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada – autoridade não 

pode escolher melhor hora para cobrar um tributo. A Lei já estabelece todos os passos 

para cobrança deste. 

 

ESPÉCIES DE TRIBUTOS 

O Sistema Tributário Nacional está estruturado de forma a permitir ao Estado a cobrança 

de: 

Impostos – que decorrem de situação geradora independente de qualquer 

contraprestação do Estado em favor do contribuinte; 

Taxas – que estão vinculadas a utilização efetiva ou potencial por parte do contribuinte, 

de serviços públicos específicos ou divisíveis; 

Contribuições de melhoria – que são cobradas quando, por motivo de uma obra 

pública, acontece algum benefício aos contribuintes situados próximos a esta. 

Contribuições sociais – surgiram com a CF 1988 para financiar as atividades sociais. Tem 

como base a folha de pagamento dos empregados e o faturamento das empresas. 

Empréstimos compulsórios – tributo exigido por lei complementar que a União cobra das 

pessoas por atos lícitos descritos em lei. Trata-se de um empréstimo obrigatório que, ao 

fim de uma situação excepcional, será devolvido ao contribuinte. 
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COMPETÊNCIA TRIBUTÁRIA 

A competência tributária no Brasil diz respeito a qual ente da federação (União, Estados 

ou Municípios) pode instituir um determinado tributo. A competência tributária está 

impetrada na Constituição Federal, em seus artigos 153 ao 156 e apresenta as seguintes 

regras: 

- Compete a União instituir tributos sobre: Importação de produtos estrangeiros; 

exportação, para o exterior, de produtos nacionais ou nacionalizados; rendas e 

proventos de qualquer natureza; produtos industrializados; operações de credito, 

cambio e seguro, ou relativos a títulos ou valores imobiliários; propriedades territoriais 

rurais; grandes fortunas. 

- Compete aos Estados e DF instituir tributos sobre: transmissão causa mortis e doação de 

qualquer bem e direito; operações relativas a circulação de mercadorias e sobre 

prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, 

ainda que estas se iniciem no exterior; propriedades de veículos automotores. 

- Compete aos Municípios instituir tributos sobre: propriedade predial e territorial urbana; 

transmissão inter vivos, por ato oneroso, de bens imóveis e de direitos reais sobre imóveis, 

ressalvadas as exceções legais; serviços de qualquer natureza. 

Em relação aos tributos, temos ainda que: 

Tributos diretos são aqueles que recaem diretamente sobre o bem ou sobre a renda das 

pessoas (Ex.: Imposto de Renda, IPTU, etc.), 

Tributos indiretos são aqueles que estão incluídos no preço de venda. 

Obrigação tributária: a obrigação tributária acontece de duas formas: 

- Obrigação Principal -  que significa a necessidade de o contribuinte pagar o tributo. 

- Obrigação Acessória – que significa as informações, geralmente por meio de 

declarações eletrônicas, que o contribuinte deve prestar em relação ao tributo pago. A 

obrigação acessória se torna principal em caso de não cumprimento por parte do 

contribuinte. 

Fato Gerador: É a situação, prevista na lei de forma prévia, genérica e abstrata definida 

como necessária e suficiente para dar origem à obrigação tributária. No momento de 

sua ocorrência, nascem as obrigações da empresa. 

O fato gerador tem 3 elementos básicos, a saber: 

1) Legalidade, que se refere à exigibilidade do cumprimento do princípio constitucional 

da legalidade (deverá existir uma lei); 

2) Economicidade, que se refere ao aspecto econômico do fato tributável (como regra 

geral, envolvendo a base de cálculo e alíquota do tributo) e à capacidade contributiva 

do sujeito passivo; 

3) Causalidade, que corresponde à consequência ao efeito do fato gerador; ou seja, 

ao nascimento da obrigação tributária. 
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CUMULATIVIDADE E NÃO CUMULATIVIDADE DE TRIBUTOS 

A cumulatividade está, de forma simplificada, relacionada ao fato de um tributo não 

poder, na venda, ser compensado com os valores pagos no preço de compra. O tributo 

incide em cascata nesta situação. 

Já a não cumulatividade está ligada ao fato de que, um tributo pago na compra de 

uma mercadoria poderá ser deduzido da parcela devida por este mesmo tributo na 

venda. 

Exemplo: A empresa compra mercadoria para revenda por R$ 1.000,00, com ICMS de 

18%, ou seja, R$ 180,00. 

Quando vende o produto por R$ 2.000,00, o ICMS a ser recolhido ao governo do estado 

é de R$ 360,00. Porém, deste valor, R$ 180,00 já fora recolhido quando a empresa 

comprou a mercadoria do fornecedor. 

 

PRINCIPIOS CONSTITUCIONAIS TRIBUTÁRIOS 

1 – Princípio da legalidade – Somente será permitido cobrar ou aumentar um tributo 

através de Lei que o estabeleça. Não é permitido aumentar tributo, quer por elevação 

de alíquota ou base de cálculo, por instrução normativa, decreto, portaria, etc. 

O art. 153 da CF88 diz que o Poder Executivo poderá alterar alíquotas de Imposto sobre 

Importação, Imposto sobre Exportação, IOF e IPI desde que atendidos alguns requisitos, 

contudo, alterações na base de cálculo e fato gerador somente podem acontecer 

mediante lei. 

2 – Principio da Irretroatividade tributária – É proibido cobrar tributos em relação a fatos 

geradores que aconteceram antes do início da vigência da Lei que os instituiu ou 

aumentou. 

Ou seja, se criada uma lei no dia 10 de janeiro de um determinado ano, os fatos 

geradores anterior á data de criação não podem ser objeto de cobrança. 

3 – Princípio da Anterioridade – Não é permitido que uma Lei que aumente ou institua 

tributo o cobre no mesmo ano de sua edição e antes de decorrido um período de 90 

dias da publicação da lei.  

Uma lei criada aumentando um imposto em 2016 somente terá validade a partir de 1 

de janeiro de 2017. Esta regra não se aplica aos impostos sobre comercio exterior, IPI e 

IOF. As contribuições sociais (PIS, COFINS, CSLL e CPMF) só podem ser criadas ou 

aumentadas após completar 90 dias da publicação da Lei. 

4 – Princípio da Isonomia Tributária – É um princípio de igualdade, conforme preceitua o 

Artigo 5 da CF/88.  

Proíbe oferecer tratamento desigual entre contribuintes com situação equivalente 

sendo proibido qualquer distinção em razão de ocupação profissional ou função 

exercida independentemente da denominação jurídica dos rendimentos, títulos ou 

direitos. 
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5 – Principio da Competência Tributária – Constituição Federal define claramente quais 

impostos podem ser cobrados pela União, Estados e Municípios, sendo que um ente não 

poderá criar um tributo que esteja no campo de competência de outro. 

6 – Principio da Capacidade Contributiva – é um dos princípios mais questionados e mais 

subjetivo e trata-se de um desmembramento do princípio da igualdade. 

Segundo ele, os tributos devem ser graduados conforme a capacidade econômica do 

contribuinte e não em razão da renda potencial da pessoa. No entendimento de 

algumas empresas por exemplo, não deveria ser devido o tributo incidente em 

documento fiscal cujo pagamento não seja recebido (inadimplência do cliente). 

Uma vez entendidos estes conceitos iniciais, vamos abordar a partir de então os Regimes 

Tributários no Brasil. Para tanto, iniciaremos os estudos abordando conceitos básicos dos 

tipos de tributos existentes no Brasil.  

No país, temos um sistema tributário complexo e extremamente oneroso. 

Os principais tributos envolvidos em uma operação de compra e venda são: 

- ICMS – Imposto Circulação de Mercadorias e Serviços de Transporte Intermunicipal e 

Interestadual e de Comunicação, é um tributo de competência dos Estados e do DF, 

suas alíquotas comuns são 4%, 7%, 12%, 18%, 25%, 30% e no Simples Nacional, as alíquotas 

que variam de 1,25% a 3,95% (até o 31-12-2017) 

- IPI – Imposto sobre Produtos Industrializados, é um tributo de competência da União, 

com alíquotas que variam de 0% a mais de 300%. 

- PIS – Programa de Integração Social – é um tributo de competência da União, com 

alíquotas no Lucro Real de 1,65%, no Lucro Presumido de 0,65% e no Simples Nacional, 

alíquotas que variam de 0% a 0,57%. 

- COFINS – Contribuição para Financiamento da Seguridade Social, é um tributo de 

competência da União, com alíquotas no Lucro Real de 7,6%, no Lucro Presumido de 3% 

e no Simples Nacional, alíquotas que variam de 0% a 2,63%. 

- ISSQN – Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza, é um tributo de competência 

Municipal, com alíquota máxima de 5% em qualquer regime tributário a que a empresa 

esteja sujeita. 

- Imposto de Importação e Imposto de Exportação, tributos de competência da União, 

com finalidade puramente econômica (regulatória) e de proteção. Age taxando 

produtos trazidos do exterior para que não exista concorrência desleal com os produtos 

brasileiros.  

O Imposto de Importação é seletivo, pois varia de acordo com o país de origem das 

mercadorias (devido aos acordos comerciais) e com as características do produto. Suas 

alíquotas estão definidas na Tarifa Externa Comum (TEC), que é a tarifa aduaneira 

utilizada pelos países do Mercosul e é baseada na Nomenclatura Comum do Mercosul 

(NCM). 

No momento de apurar o Resultado empresarial (Lucro ou Prejuízo), as empresas 

possuem como principais tributos: 
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IRPJ – Imposto de Renda Pessoa Jurídica, é um tributo de competência da União, que 

tributa a o patrimônio ou os ganhos das empresas. As alíquotas do IR são de 15% sobre 

o Lucro das empresas, com um adicional de 10% para o excedente mensal de lucros 

que ultrapassar o valor de R$ 20.000,00. No Simples Nacional, o IRPJ varia de 0% a 6,12% 

a ser calculado sobre a Receita da competência.  

CSLL – Contribuição Social sobre o Lucro Líquido é um tributo da União que tem por 

objetivo reforçar os cofres da Previdência/programas sociais do governo. Incide sobre o 

lucro das empresas à alíquota de 9%. No Simples Nacional, a alíquota da CSLL varia de 

0% a 2,53%. 

A folha de pagamento, necessária para que a empresa cumpra seu objetivo, é 

tributada por: 

Contribuição Previdenciária Patronal (INSS) 

FGTS 

SAT/RAT, Sistema “S”, Salário Educação, entre outros. 

O profissional de qualquer área de uma empresa precisa entender estes mecanismos 

para ajudar a gestão a reduzir os custos tributários de forma legal. 

O primeiro passo é entender os Regimes de tributação do IRPJ e CSLL, pois a partir destes 

regimes, com regras exclusivas para cobrança e fiscalização destes dois tributos, alguns 

procedimentos em relação aos demais tributos também se alteram. 
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REGIMES TRIBUTÁRIOS NO BRASIL 

Os regimes tributários, como já abordado, existem para fixar os procedimentos de 

cobrança do IRPJ e CSLL. No Brasil, existem quatro tipos diferentes de regimes tributários. 

 

 

SIMPLES NACIONAL 

Regime compartilhado de arrecadação, cobrança e fiscalização de tributos aplicável 

às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, previsto na Lei Complementar nº 123, 

de 14 de dezembro de 2006. 

Abrange a participação de todos os entes federados (União, Estados, Distrito Federal e 

Municípios). 

É administrado por um Comitê Gestor composto por oito integrantes: quatro da 

Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), dois dos Estados e do Distrito Federal e dois 

dos Municípios. 

 

Características do Simples Nacional 

 Facultativo e irretratável para todo o ano-calendário; 

 Abrange os seguintes tributos: IRPJ, CSLL, PIS/Pasep, Cofins, IPI, ICMS, ISS e a 

Contribuição para a Seguridade Social destinada à Previdência Social a cargo da 

pessoa jurídica (CPP); 

 Recolhimento dos tributos abrangidos mediante documento único de 

arrecadação - DAS; 

 Disponibilização às ME/EPP de sistema eletrônico para a realização do cálculo do 

valor mensal devido, geração do DAS e, a partir de janeiro de 2012, para 

constituição do crédito tributário; 

 Apresentação de declaração única e simplificada de informações 

socioeconômicas e fiscais; 
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 Prazo para recolhimento do DAS até o dia 20 do mês subsequente àquele em que 

houver sido auferida a receita bruta; 

 Possibilidade de os Estados adotarem sublimites para EPP em função da respectiva 

participação no PIB. Os estabelecimentos localizados nesses Estados cuja receita 

bruta total extrapolar o respectivo sublimite deverão recolher o ICMS e o ISS 

diretamente ao Estado ou ao Município. 

 

Quem pode optar pelo Simples Nacional 

Empresas ME ou EPP com faturamento bruto anual de até R$ 3.600.000,00; 

MEI – Empresário com receita bruta anual de até R$ 60.000,00 e não participe de outra 

empresa como sócio ou titular; 

ME – PJ com receita bruta anual de até R$ 360.000,00;  

EPP – PJ com receita bruta anual de até R$ 3.600.000,00; 

* A opção é feita até o último dia útil do mês de janeiro do ano calendário mas pode 

ser antecipada via agendamento; 

A partir de 2018 os limites serão R$ 4.800.000,00 para ME e EPP e R$ 81.000,00 para MEI. 

 

Receita Bruta para cálculo do Simples Nacional 

Receita bruta é 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. (Base legal: art. 3º, § 

1º, da Lei Complementar nº 123, de 2006.) 

* conta alheia são aquelas efetuadas com bens e serviços de outras empresas, que por 

acordo contratual ficam à disposição da empresa contratante para a realização das 

vendas (consignação mercantil, representação comercial, etc.) 

Gorjetas: fazem parte da Base de Cálculo (BC); 

Despesas e custos: fazem parte da BC; 

Valor da venda de Bens do Ativo Imobilizado: não fazem parte da BC; 

Juros recebidos por pagamento em atraso: não fazem parte da BC; 

Venda financiada: se o custo do financiamento estiver incluso no valor do produto ou 

na NF, fará parte da BC; 
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Não cumulatividade de tributos no Simples Nacional 

 

Todos os tributos pagos na compra de mercadorias ou serviços por empresas optantes 

pelo Simples Nacional são cumulativos. 

A forma de cálculo do Simples Nacional devido mensalmente aprenderemos a partir do 

exemplo prático a ser desenvolvido em sala de aula. Portanto, pegue o exemplo ao final 

deste material e tome nota! 

 

LUCRO PRESUMIDO 

 

É um regime de tributação simplificado para determinação da base de cálculo do 

imposto de renda – IRPJ e da Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido - CSLL das 

pessoas jurídicas. Trata-se de um lucro fixado a partir de percentuais padrão aplicados 

sobre a Receita Operacional Bruta.  

Não se trata de determinação do lucro contábil efetivo, mas uma mera aproximação 

fiscal, denominada “Lucro Presumido”. 

 

Quem pode optar pelo Lucro Presumido? 

Pessoas Jurídicas com receita total no ano-calendário anterior igual ou inferior a R$ 

78.000.000,00 ou a R$ 6.500.000,00 multiplicado pelo número de meses de atividade no 

ano-calendário anterior, quando inferior a 12 meses, poderão optar pelo regime de 

tributação com base no lucro presumido. 

Não podem optar: empresas com atividade de bancos, empresas que obtiveram lucros, 

rendimentos ou ganhos de capital no exterior, que usufruam de benefícios fiscais 

relativos a isenção ou redução do imposto, que explorem atividade de securitização ou 

de operações de crédito (análise creditícia, gestão de risco, etc). 
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Receita Bruta para cálculo do Lucro Presumido 

Para calcular o Lucro Presumido, é necessário em primeiro lugar encontrar o valor da 

Receita Bruta da empresa. Para tal, temos a seguinte formula: 

(+) Receita Bruta decorrente das atividades da PJ optante 

(-) Vendas canceladas, descontos incondicionais concedidos e impostos não 

cumulativos cobrados destacadamente 

 

Deverá ser somado ao Lucro Presumido os valores referentes a: 

(+) Ganhos de Capital  

(+) Outros ganhos não relacionados a atividade da empresa 

Na base de cálculo do Lucro Presumido não se incluem os tributos não cumulativos 

cobrados destacadamente (IPI e ICMS ST). 

 

Percentuais de presunção 

A tabela abaixo refere-se aos percentuais de presunção de lucro para cálculo do IR e 

CSLL: 

 

 

Para CSLL, os percentuais de presunção são: 

12% da receita bruta nas atividades comerciais, industriais, serviços hospitalares e de 

transporte; 

32% para: 

a) prestação de serviços em geral, exceto a de serviços hospitalares e de transporte; 

b) intermediação de negócios; 
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c) administração, locação ou cessão de bens imóveis, móveis e direitos de qualquer 

natureza. 

 

Questões gerais das empresas tributadas no regime de lucro presumido: 

- Empresas tributadas pelo Lucro Presumido são obrigadas a manter escrituração 

contábil regular; 

- O regime de reconhecimento de receitas será realizado de acordo com o princípio da 

competência; 

- As empresas Lucro Presumido podem optar por regime de caixa como forma de 

apuração das receitas*; 

- Para tanto, deverá escriturar conforme a legislação os recebimentos em conta 

separada, discriminando o número da NF de venda. 

- Como regra geral, poderá ser distribuído o valor da Base de Cálculo do imposto 

diminuída de todos os impostos e contribuições a que estiver sujeita a empresa; 

- Se o lucro apurado na Contabilidade for superior ao estimado, pode-se distribuir o lucro 

contábil sem incidência de imposto ao beneficiário. 

- Neste ponto está a vantagem da empresa manter a Contabilidade de forma regular. 

 

Alíquotas de tributos 

Empresas tributadas pelo Lucro Presumido terão as seguintes alíquotas de tributos: 

 

IRPJ – 15% 

IRPJ Adicional – 10% 

CSLL – 9% 

PIS – 0,65% 

Cofins – 3,00% 

 

Os tributos ICMS, IPI, ISS seguem a legislação que os ampara. 
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Não cumulatividade

 
 

 

LUCRO REAL 

 

O regime de tributação do IRPJ e CSLL conhecido como lucro real á a apuração destes 

tributos com base no lucro efetivo das entidades, baseado na completa escrituração 

contábil/fiscal, com estreita e rigorosa observância dos princípios de Contabilidade, 

normas tributarias e comerciais. 

Lucro Real é o lucro líquido do período apurado na escrituração comercial, também 

conhecido como lucro contábil, ajustado pelas adições, exclusões e compensações 

autorizadas pela legislação do imposto de renda. 

 Para estes ajustes na determinação do lucro, a empresa deverá escriturar um livro 

chamado Lalur – Livro de Apuração do Lucro Real. 

 

Características 

- O Lucro Real pode ser apurado em duas sistemáticas: Lucro Real Trimestral ou Lucro 

Real Anual.   

- O Lucro Real trimestral é apurado a cada três meses (jan a mar; abr a jun; jul a set e out 

a dez) com base no resultado líquido de cada trimestre. 

- Este resultado é levantado mediante as demonstrações contábeis, com observância 

das normas legais, ajustados pelas adições, exclusões e compensações. 

- As alíquotas do IR trimestral serão; 
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IR 15% sobre a totalidade da Base de Cálculo; 

IR 10% adicional sobre a parcela da BC que exceder o limite de R$ 60.000,00 (R$ 20.000,00 

por mês); 

CSLL 9%. 

PIS 1,65% 

Cofins 7,60% 

ICMS, IPI e ISSQN seguem a regra geral dos entes que os instituem (União, Estados, DF ou 

Municípios). 

- Poderá ser deduzido do IRPJ no Lucro Real trimestral: 

 - Incentivos fiscais, dentro de limites e condições fixados pela legislação. 

Ex.: Pat – Programa de alimentação do Trabalhador. Quando devidamente 

homologado pelo Ministério do Trabalho, a empresa Lucro Real goza de incentivo de 

dedução de 15% do total das despesas de custeio no período de apuração do IR. 

 - O IR pago ou retido na fonte sobre receitas que fazem parte da determinação do 

lucro real; 

  - Saldo de imposto pago a maior ou indevidamente em períodos de apuração 

anteriores. 

 

Forma de calculo 

Para calcular o IRPJ e a CSLL com base no lucro real trimestral, basta elaborar a 

escrituração contábil de acordo com as Normas Brasileiras de Contabilidade. 

Ao preencher a Demonstração do Resultado do período do trimestre, o profissional deixa 

de lado o resultado constante no campo “Lucro Antes dos Tributos Sobre o Lucro” e 

elabora o LALUR, que é um demonstrativo fiscal e não contábil. 

No LALUR, serão realizados ajustes ao lucro que, após, fornecerão a base de cálculo do 

IR e da CSLL. 

Veremos o exemplo prático no estudo de caso desta apostila que realizaremos mais 

adiante. 

Quando a empresa optar pelo Lucro Real Anual, deverá proceder cálculos mensais de 

antecipação de IRPJ e CSLL. Para realizar estas antecipações, o profissional deverá 

calcular os tributos da mesma forma que realiza a apuração pelo Lucro Presumido. 

Neste regime (Lucro Real Anual com antecipações mensais) a empresa pode elaborar 

balanços mensais com o objetivo de reduzir ou suspender o pagamento de IRPJ e CSLL. 
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Balanço de Redução e Suspensão 

Recolhimento por meio de balanço de redução ou suspensão: a pessoa jurídica poderá 

suspender ou reduzir o pagamento do imposto devido em cada mês, desde que 

demonstre, através de balanços ou balancetes mensais, que o valor acumulado já pago 

excede o valor do imposto, inclusive adicional, calculado com base no lucro real do 

período em curso, ou ainda, demonstrando haver prejuízo fiscal no período. Para tanto, 

os balanços ou balancetes:  

a) deverão ser levantados com observância das leis comerciais e fiscais e transcritos no 

livro Diário; 

b) somente produzirão efeitos para determinação da parcela do imposto de renda e 

da contribuição social sobre o lucro devidos no decorrer do ano-calendário.  

Estão dispensadas do pagamento mensal as pessoas jurídicas que, através de balanço 

ou balancetes mensais, demonstrem a existência de prejuízos fiscais apurados a partir 

do mês de janeiro do ano-calendário.  

Inclusive o pagamento correspondente ao mês de janeiro pode ser feito com base em 

balanços, e havendo prejuízo não haverá recolhimento, ficando, portanto, postergada 

a opção pelo Lucro Real Anual.  

Esses balanços podem ser chamados de balanços mensais acumulados, pois são 

sempre levantados considerando o primeiro mês do período (normalmente janeiro). 

Serão de redução quando reduzirem o valor do imposto ao montante correspondente 

à diferença positiva entre o imposto devido no período em curso, e a soma do imposto 

de renda pago, correspondente aos meses do mesmo ano-calendário; e de suspensão, 

quando o valor do imposto devido, calculado com base no lucro real do período em 

curso, é igual ou inferior à soma do imposto de renda pago, correspondente aos meses 

do mesmo ano-calendário (não ensejando, portanto, recolhimento de Imposto de 

Renda - suspendendo o recolhimento do IR). 

 

Ajustes: o resultado do período em curso deverá ser ajustado por todas as adições 

determinadas 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 a que se referem os arts.18, § 7º; 19, § 7º e 22, § 3º da Lei nº. 9.430/96, quais 

sejam, excessos calculados com base nos preços de transferência (importação, 

exportação e juros). 

Transcrição da Demonstração do Lucro Real no LALUR: a demonstração do lucro real 

relativa ao período abrangido pelos balanços ou balancetes mensais, deverá ser 

transcrita no Livro de Apuração do Lucro Real - LALUR, observando-se o seguinte:  
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a) a cada balanço ou balancete levantado para fins de suspensão ou redução do 

imposto de renda, o contribuinte deverá determinar um novo lucro real para o período 

em curso, desconsiderando aqueles apurados em meses anteriores do mesmo ano-

calendário;  

b) as adições, exclusões e compensações, computadas na apuração do lucro real, 

correspondentes aos balanços ou balancetes, deverão constar, discriminadamente, na 

Parte A do LALUR, para fins de elaboração da demonstração do lucro real do período 

em curso, não cabendo nenhum registro na Parte B do referido Livro. 

O registro na parte B do LALUR somente deverá ocorrer ao final do período, em 31 de 

dezembro. 

Imposto apurado e Imposto pago - Comparação  

Após a apuração do IR por meio do balanço mensal acumulado, é necessário comparar 

o total apurado com o imposto já pago durante o ano. 

 

Ajustes ao Lucro – Adições, Exclusões e Compensações 

Adições: de forma resumida, as principais adições ao Lucro Real são: 

a) Provisões não dedutíveis: de acordo com o art. 13 da Lei 9.249/95 somente são 

dedutíveis para imposto de renda as provisões para férias e 13º salário de empregados. 

As demais provisões devem ser adicionadas ao lucro real (provisão para perdas com 

devedores duvidosos, com investimentos, com ajustes de estoques, de contingencias, 

etc); 

b) Doações concedidas: as doações concedidas pela empresa não são dedutíveis para 

fins de imposto de renda. Somente pode ser abatido do IR as doações para projetos 

culturais e artísticos, para instituições de ensino e pesquisa cuja criação tenha sido 

autorizada por lei federal e as doações a entidades civis, sem fins lucrativos, que prestem 

serviços gratuitos a empregados e dependentes da pessoa jurídica doadora; 

c) Perdas com equivalência patrimonial: os resultados negativos com investimentos 

avaliados por equivalência patrimonial devem ser adicionados ao lucro real; 

d) Realização de reservas de reavaliação: as reservas de reavaliação devem ser 

adicionadas ao lucro real, conforme art. 383 do RIR/99; 

e)  Multas não dedutíveis: trata-se de multas por infrações fiscais, multas de outras 

naturezas, etc. Devem ser adicionadas ao lucro real. Serão dedutíveis, ou seja, não 

adicionadas ao lucro real, as multas fiscais de natureza compensatória e as impostas por 

descumprimento de obrigação acessória, quando o contribuinte as recolher de forma 

espontânea. 

Exclusões: devem ser excluídos da BC do Lucro Real os dividendos recebidos de 

investimentos avaliados pelo método de custo e os ganhos com equivalência 
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patrimonial que são resultados positivos com investimentos avaliados por equivalência 

patrimonial que já foram tributados na controlada ou coligada. 

Compensações: Refere-se a uma compensação de prejuízos fiscais ocorridos em 

períodos anteriores (uma empresa pode ter lucro contábil e prejuízo fiscal ou o inverso). 

- Para poder aproveita-lo, a empresa deverá manter sua escrituração regular no Lalur e 

existe um limite de 30% por período. 

Exemplo: Uma empresa possui um prejuízo fiscal no primeiro trimestre de 2017 no valor 

de R$ 100,00.  

No trimestre seguinte, esta empresa apura um lucro fiscal de R$ 300,00. Aplicando-se a 

porcentagem de 30% sobre o valor deste lucro, se obtém o valor da compensação 

possível no período que será de R$ 90,00. Os R$ 10,00 que restaram poderão ser 

compensados no futuro (desde que escriturados no Lalur). 

Assim, antes de calcular o IRPJ e a CSLL sobre o lucro de R$ 300,00, deve-se deduzir deste 

valor os R$ 90,00. O cálculo dos tributos ocorrerá sobre o montante de R$ 210,00 (R$ 

300,00 de lucro menos os R$ 90,00 de prejuízo a compensar neste período). 

 

Não cumulatividade de tributos 
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Modelo de LALUR para apuração do Lucro Real 

 

Vamos realizar um estudo de caso para aprender a calcular os resultados tributários 

com base em cada regime constante neste material. 
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ESTUDO DE CASO 

A empresa Teste do Sábado Ltda. foi constituída em janeiro de 2017 e atua no ramo de comercio de roupas femininas.  

Esta empresa possui quatro sócios que integralizaram R$ 400.000,00 de Capital Social, R$ 320.000,00 em dinheiro 

na conta bancária e o restante com a entrega de um prédio onde a empresa funciona.  

Para fins didáticos, vamos imaginar que as compras acontecem a prazo e são pagas no mês seguinte. As despesas 

também são contratadas a prazo, com pagamento no mês subsequente, ambos via conta banco. 

Para efeito de aprendizado, vamos entender que apresentou as seguintes contabilizações no primeiro trimestre de 

2017. 

Competência 
 Faturamento 

Bruto  

Valor das 
Compras 
por mês 

(com todos 
tributos 

inclusos) 

CMV 

jan/17 R$ 238.980,00 R$ 45.768,00 40% da compra + EI (0) 

fev/17 R$ 223.878,00 R$ 89.765,00 38,6% do EF + Compras 

mar/17 R$ 267.008,00 R$ 76.890,00 39,8% do EF + Compras 

 
Em relação as compras, temos as seguintes situações dos tributos ICMS, PIS e Cofins antes de calcular o CMV:  
 

Competência 
Valor das Compras por mês 
(com todos tributos inclusos) 

ICMS  
Isento ou não tributado 

PIS 
Isento ou não 

tributado 

Cofins 
Isento ou não 

tributado 

jan/17 R$ 45.768,00 10% 9% 9% 

fev/17 R$ 89.765,00 8% 7,50% 7,50% 

mar/17 R$ 76.890,00 12% 11,60% 11,60% 

 
Nas vendas, temos as seguintes situações em relação ao ICMS, Pis e Cofins:  
 

Competência 
ICMS  

Isento ou não tributado 

PIS 
Isento ou não 

tributado 

Cofins 
Isento ou não 

tributado 

jan/17 15% 7% 7% 

fev/17 10% 6% 6% 

mar/17 9% 8% 8% 
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Em relação as despesas, temos: 
 

Competência 

 Folha de 
Pagamento 

(sem 
INSS20% e 
sem FGTS 

8%) 

 Despesa 
com vendas  

Despesas 
Financeiras 

Despesas 
Administrativas 

 
Despesas 

Gerais  

jan/17 R$ 21.949,00 R$ 6.974,50 R$ 2.194,90 R$ 7.728,60 R$ 869,40 

fev/17 R$ 20.193,90 R$ 5.096,95 R$ 1.619,39 R$ 5.671,46 R$ 716,34 

mar/17 R$ 28.350,40 R$ 6.175,20 R$ 2.835,04 R$ 3.690,56 R$ 910,24 

 
 

Destas despesas trimestrais, para efeitos de Lucro Real, 13% das despesas financeiras, 7% das despesas gerais e 

15% das despesas administrativas (exceto folha de pagamento) são consideradas pelo fisco como não dedutíveis para 

o cálculo do IRPJ e CSLL. Na apuração trimestral da empresa, existiram receitas contabilizadas que o fiscal não 

entende como tal e deverão, portanto, ser excluídas da determinação do Lucro Real Trimestral. Os valores destas 

receitas no trimestre somaram R$ 16.879,00. 

Nosso trabalho consiste em calcular os tributos desta empresa nas operações e analisar qual o regime tributário é 

mais vantajoso.  

Para tanto, vamos utilizar um modelo criado no Microsoft Excel que nos guiará no passo a passo para resolução. 
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