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LUCRO PRESUMIDO 

LUCRO PRESUMIDO 

 

Olá, neste treinamento iremos tratar da tributação com base no Lucro Presumido. 

Muitos empresários embora tenham grande conhecimento a cerca de sua atividade e buscam incessantemente manter suas 

obrigações tributárias regulares, não compreendem como funciona a legislação a cerca das mesmas. 

Portanto, este curso vem trazer esclarecimentos básicos que poderão dar a você meios de questionar e avaliar juntamente 

com a contabilidade qual a melhor forma de tributação adéqua-se ao seu negócio. 

Evidentemente que este trabalho não traduz 100% às nuance legais de cada tributação que deverá ser realizado de forma mais 

detalhada, mas como dito anteriormente será bastante útil para que se torne um gestor mais presente na vida tributária de sua 

empresa. 

Atualmente, antes mesmo de ser grande conhecedor do seu negócio é fundamental que tenha uma visão ampla sobre a 

legislação vigente, uma vez que a carga tributária sobre as empresas é o grande vilão do mercado. 

É fundamental que sua contabilidade juntamente com a equipe de sua empresa esteja antenada e busque conhecimento 

para que possam agir em parceria buscando a melhor solução as questões de ordem administrativa, gerencial, tributária e contábil. 

Não são mais responsabilidade e atribuição exclusiva do profissional de contabilidade deter tais conhecimentos, pois, como 

dito anteriormente o empresário de sucesso deverá possuir competências que vão muito além de conhecer as particularidades do 

próprio negócio, mas também de todos os campos que conduzem a longevidade do mesmo. 

 

Então... Vamos ao que interessa? Bom aprendizado! 
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LUCRO PRESUMIDO 

CONCEITO 

 

É o regime de  recolhimento pelo qual é determinada a presunção do lucro que será base para cálculo do Imposto de Renda 

e da Contribuição Social. 

 

Entendendo os Impostos... 

 

Imposto de Renda é aquele recolhido aos cofres da união com base em alíquota específica determinada pela Legislação 

Federal. 

Sua alíquota é determinada a 15% do Lucro da empresa, sobre o Lucro Presumido.   

Contribuição Social, valor recolhido também para a União com o fim de manter a seguridade social. 

Assim como o Imposto de Renda sua alíquota é determinada por legislação federal e é de 9%. 

 

 

Opção 

 

Como todo regime de recolhimento a opção é realizada no início do ano e é válida para todo exercício. 

A opção é manifestada com o pagamento da primeira quota do Imposto de renda e da Contribuição social. 
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LUCRO PRESUMIDO 

Quem poderá optar? 

 

 Cuja receita total no ano-calendário anterior tenha sido igual ou inferior a R$ 78.000.000,00 (setenta e oito milhões de reais) 

ou a R$ 6.500.000,00 (seis milhões e quinhentos mil reais) multiplicado pelo número de meses em atividade no ano 

calendário anterior, quando inferior a 12 (doze) meses. 

 Que não estejam obrigadas à tributação pelo lucro real em função da atividade exercida ou da sua constituição societária ou 

natureza jurídica. 

 

 

O que considera Receita para fins de apuração do lucro neste regime de recolhimento? 

 

 As receitas brutas auferidas na atividade da entidade. 

 Os ganhos de capital e  ganhos líquidos obtidos em operações de renda variáveis. 

 Rendimentos auferidos em aplicações financeiras de renda fixa. 

 Os rendimentos decorrentes de participações societárias. 

 

Das receitas de vendas poderá ainda ser deduzidas: 

 

 As vendas canceladas; 

 Os descontos incondicionalmente concedidos. 
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LUCRO PRESUMIDO 

COMO APURAR O IMPOSTO COM BASE NO LUCRO PRESUMIDO? 
 

Para apuração do Imposto Renda com base neste regime, a empresa deverá aplicar a seguinte tabela com fim a apurar a 

base de cálculo: 

 

PERCENTUAL LUCRO PRESUMIDO ATIVIDADE 

Percentual de 8% 

 

Revenda de mercadoria, fabricação própria, 

industrialização por encomenda, transporte de cargas, 

serviços hospitalares, atividade rural e venda de 

imóveis das empresas com esse objeto social. 

 

Percentual de 1,6% 

 

Receita de combustíveis. 

 

Percentual de 32% 

 

Nas receitas de prestação de serviço, exceto a de 

serviços hospitalares. 

 

Percentual de 16% 

 

Nas receitas de prestação de serviço em geral das 

pessoas jurídicas com receita bruta anual de até R$ 

120.000,00, exceto serviços hospitalares, de 

transportes e de profissão regulamentares. 
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LUCRO PRESUMIDO 

 

Conforme anteriormente informado a base de cálculo do IR é a soma do Lucro Presumido, adicionada às demais receitas, 

como: 

 Os ganhos de capital, as demais receitas e os resultados positivos decorrentes de receitas não compreendidas na atividade, 

inclusive: 

 Os rendimentos auferidos  nas operações de mútuo realizadas entre pessoas jurídicas controladoras, controladas, 

coligadas ou interligadas, exceto se a mutuaria for instituição autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil. 

  Os ganhos de capital auferidos na alienação de participações societárias permanentes em sociedades coligadas e 

controladas, e de participações societárias que permaneceram no ativo da pessoa jurídica até o término do ano-

calendário seguinte ao de suas aquisições. 

  Os ganhos auferidos  em operações de cobertura ("hedge") realizadas em bolsas de valores, de mercadorias e de 

futuros ou no mercado de balcão. 

  A receita de locação de imóvel, quando não for este o objeto social da pessoa jurídica, deduzida dos encargos 

necessários à percepção da mesma. 

 Os juros relativos a impostos e contribuições a serem restituídos ou compensados; 

 As variações monetárias ativas. 

 Juros remuneratórios do capital próprio pagos ou creditados por sociedade da qual a empresa seja sócia ou acionista. 

 Os rendimentos e ganhos líquidos auferidos em aplicações financeiras de renda fixa e renda variável. 
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LUCRO PRESUMIDO 

 O resultado do cálculo do preço de transferência, decorrentes de operações externas de exportação ou mútuo com 

empresas vinculadas ou domiciliadas em países com tributação favorecida. Nesta hipótese, será somada 12% da diferença 

da receita de exportações e o valor integral da receita com mútuo apurados segundo as regras do IRPJ. 
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LUCRO PRESUMIDO 

Exemplificando: 

 

Uma empresa comercial teve as seguintes receitas: 

 

Vendas 1.000.000,00 

Rendimento de Aplicação Financeira 100.000,00 

Recebimentos de juros s/duplicatas 10.000,00 

 

Apurando a base de cálculo: 

RECEITAS VALOR APLICACAO % 

Vendas 1.000.000,00 1.000.000,00*8% 

Rendimento de Aplicação Financeira 100.000,00  

Recebimentos de juros s/duplicatas 10.000,00  

 

Teremos a seguinte base: 

RECEITAS VALOR 

Vendas 80.000,00 

Rendimento de Aplicação Financeira 100.000,00 

Recebimentos de juros s/duplicatas 10.000,00 

TOTAL 190.000,00 
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LUCRO PRESUMIDO 

Apurando: 

 

Base de Cálculo % Imposto de Renda 

190.000,00 15 28.500,00 

 

Importante 

 

A legislação estabelece que sobre o valor do lucro que for superior a 60.000,00 trimestralmente ou 20.000,00 no mês, será 

calculado um adicional de 10% para o Imposto de Renda, chamado AIR. 

Baseado nisso o exemplo ainda terá o seguinte cálculo. 

 

RECEITAS VALOR 

Vendas 80.000,00 

Rendimento de Aplicação Financeira 100.000,00 

Recebimentos de juros s/duplicatas 10.000,00 

TOTAL 190.000,00 

Limite Lucro 60.000,00 

Base de Cálculo AIR 130.000,00 

Alíquota 10% 

AIR 13.000,00 
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LUCRO PRESUMIDO 

Então do DARF para recolhimento do IRPJ seria de R$ 41.500,00. 

 

O DARF em questão será recolhido até o ultimo dia útil do mês subsequente ao término do trimestre com o código de 

receita 2089. 

 

Ainda sobre o imposto calculado a legislação prevê que poderão ser deduzidos os valores relativos: 

 

 Aos impostos não cumulativos cobrados destacadamente do comprador ou contratante, e do qual o vendedor dos bens ou 

prestador dos serviços seja mero depositário (IPI e ICMS Substituição Tributária). 
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LUCRO PRESUMIDO 

 
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL 

 

Neste Item vamos explicar como funciona a Contribuição para Seguridade Social sobre o Lucro ou CSSL 

 

Conforme dito anteriormente a legislação federal estabelece que sobre o lucro das entidades, deverá ser recolhida a 

contribuição que custeará a seguridade social, que tem como percentual 9%. 
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LUCRO PRESUMIDO 

Como funciona o seu cálculo? 

 

Da mesma maneira que o IRPJ a CSSL no regime do Lucro Presumido tem sua base de cálculo estabelecida pela 

presunção de determinado percentual de acordo com o tipo de receita, veja no quadro a seguir: 

 

PERCENTUAL ATIVIDADE 

12% 
Atividades comerciais, industriais, serviços 

hospitalares e de transporte. 

32% 

* Prestação de serviços em geral, exceto a de 

serviços hospitalares e de transporte. 

* Intermediação de negócios. 

* Administração, locação ou cessão de bens 

imóveis, móveis e direitos de qualquer natureza. 

 

 

 

As receitas tributáveis são as mesmas as que estão sujeitas ao Imposto de Renda, ou seja: 
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 Os ganhos de capital, as demais receitas e os resultados positivos decorrentes de receitas não compreendidas na atividade, 

inclusive: 

 Os rendimentos auferidos  nas operações de mútuo realizadas entre pessoas jurídicas controladoras, controladas, 

coligadas ou interligadas, exceto se a mutuaria for instituição autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil. 

  Os ganhos de capital auferidos na alienação de participações societárias permanentes em sociedades coligadas e 

controladas, e de participações societárias que permaneceram no ativo da pessoa jurídica até o término do ano-

calendário seguinte ao de suas aquisições. 

  Os ganhos auferidos  em operações de cobertura ("hedge") realizadas em bolsas de valores, de mercadorias e de 

futuros ou no mercado de balcão. 

  A receita de locação de imóvel, quando não for este o objeto social da pessoa jurídica, deduzida dos encargos 

necessários à percepção da mesma. 

 Os juros relativos a impostos e contribuições a serem restituídos ou compensados; 

 As variações monetárias ativas. 

 Juros remuneratórios do capital próprio pagos ou creditados por sociedade da qual a empresa seja sócia ou acionista. 

 Os rendimentos e ganhos líquidos auferidos em aplicações financeiras de renda fixa e renda variável. 

 O resultado do cálculo do preço de transferência, decorrentes de operações externas de exportação ou mútuo com 

empresas vinculadas ou domiciliadas em países com tributação favorecida. Nesta hipótese, serão somadas 12% da 

diferença da receita de exportações e o valor integral da receita com mútuo apurados segundo as regras do IRPJ. 
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LUCRO PRESUMIDO 

Da mesma maneira, poderão ser deduzidos os mesmos valores: 

 

 As vendas canceladas; 

 Os descontos incondicionalmente concedidos. 

 

Como proceder ao cálculo utilizando uma empresa Comercial? 

 

Vendas 1.000.000,00 

Rendimento de Aplicação Financeira 100.000,00 

Recebimentos de juros s/duplicatas 10.000,00 

 

Apurando a base de cálculo: 

RECEITAS VALOR APLICACAO % 

Vendas 1.000.000,00 1.000.000,00*12% 

Rendimento de Aplicação Financeira 100.000,00  

Recebimentos de juros s/duplicatas 10.000,00  
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Teremos a seguinte base: 

RECEITAS VALOR 

Vendas 120.000,00 

Rendimento de Aplicação Financeira 100.000,00 

Recebimentos de juros s/duplicatas 10.000,00 

TOTAL 230.000,00 

 

Apurando: 

Base de Cálculo % Imposto de Renda 

190.000,00 9 20.700,00 

 

Então do DARF para recolhimento do IRPJ seria de R$ 20.700,00. 

 

Ainda sobre o imposto calculado a legislação prevê que poderão ser deduzidos os valores relativos: 

 

 Aos impostos não cumulativos cobrados destacadamente do comprador ou contratante, e do qual o vendedor dos bens ou 

prestador dos serviços seja mero depositário (IPI e ICMS Substituição Tributária). 

 

Assim como IRPJ por se tratar de imposto recolhido trimestralmente, O DARF em questão será recolhido até o ultimo dia útil do 

mês subsequente ao término do trimestre com o código de receita 2372. 
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LUCRO PRESUMIDO 

Outros Impostos Federais 

 

O contribuinte tributado pelo Lucro Presumido, ainda terá que contribuir com mais dois impostos que obedecem a regras 

específicas para este regime, são eles: 
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LUCRO PRESUMIDO 

COFINS 
 

A COFINS, Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social, criado pela LC - Lei Complementar nº 70 de 

30.12.1991 devida às pessoas jurídicas que se destina a custear a previdência e saúde pública. 

 

A base de cálculo da COFINS é a receita bruta da entidade reduzida às vendas canceladas e devoluções e àquelas receitas 

as quais são beneficiadas por isenção ou alíquota zero. 

Sobre a receita especificada será calculado a titulo de COFINS CUMULATIVA, o percentual de 3%. 

 

O DARF será recolhido com o código de receita 2172. 

Vencimento até o dia 25 do mês subsequente. 
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PIS 
 

Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público – PIS/PASEP, recolhido sobre a base 

idêntica a COFINS e no mesmo vencimento. 

 

Sua alíquota é de 0,65% no REGIME CUMULATIVO. 

 

O DARF será recolhido com o código de receita 8109. 

Vencimento até o dia 25 do mês subsequente. 

 
 
 

REGIME CUMULATIVO 

 

Regime pelo qual não é possível o aproveitamento de crédito das entradas e ou outros benefícios previstos em lei. 
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DECLARAÇÕES OBRIGATÓRIAS PARA O LUCRO PRESUMIDO 

As empresas sujeitas ao Lucro Presumido terá que mensalmente e anualmente apresentar as seguintes declarações sobre pena 

de pagamento de multa caso não obedeça aos prazos legais: 

DECLARACAO PERIODICIDADE MULTA 

DCTF MENSAL 500,00 A 2% DO IMPOSTO DECLARADO 

e-Contribuições MENSAL R$ 1.500,00 

e-Fiscal MENSAL R$ 1.500,00 

e- ECD ANUAL R$ 1.500,00 

e-ECF ANUAL R$ 1.500,00 

SEFIP MENSAL R$ 500,00 

DECLARACOES 

ESTADUAIS 
DE ACORDO COM RICMS DE ACORDO COM RICMS 

DECLARAÇÕES 

MUNICIPAIS 

DE ACORDO COM LEGISLAÇÃO 

DO MUNICIPIO 
DE ACORDO COM LEGISLAÇÃO DO MUNICIPIO 
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OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS PARA O LUCRO PRESUMIDO 

A pessoa jurídica habilitada à opção pelo regime de tributação com base no lucro presumido, não está somente sujeita ao 

recolhimento dos impostos nos moldes aqui detalhados, mas também às obrigações acessórias a seguir: 

  Livro Caixa, no qual deverá estar escriturada toda a movimentação financeira, inclusive bancária, ou escrituração contábil 

nos termos da legislação comercial. 

  Livro Registro de Inventário, no qual deverão constar registrados os estoques existentes no término do ano-calendário. 

  Em boa guarda e ordem, enquanto não decorrido o prazo decadencial, que é de 05 (cinco) anos e não prescritas eventuais 

ações que lhes sejam pertinentes, todos os livros de escrituração obrigatórios por legislação fiscal específica, bem como os 

documentos e demais papéis que serviram de base para escrituração comercial e fiscal. 

Nota: É importante salientar que a legislação federal permite que a escrituração seja feita através de livro caixa, porém a 

legislação comercial não exime nenhuma empresa de ter sua escrituração contábil, ou seja, através de Diário, Razão e outros 

livros contábeis. 
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DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS 

A parcela dos lucros ou dividendos que exceder ao valor da base de cálculo do imposto, diminuída de todos os impostos e 
contribuições a que estiver sujeita a pessoa jurídica, também poderá ser distribuída sem a incidência do imposto, desde que a 
empresa demonstre, através de escrituração contábil feita com observância da legislação comercial, que o lucro efetivo é maior 
que o determinado segundo as normas para apuração da base de cálculo do imposto pela qual houver optado (IN SRF 93/1997, 
art. 48). 

Se o lucro líquido contábil, após a dedução do IRPJ devido, for superior ao lucro presumido, o primeiro poderá ser 
totalmente distribuído aos sócios ou titular de empresa individual, com isenção do IR Fonte e na declaração do beneficiário. 

http://www.normaslegais.com.br/legislacao/tributario/insrf93.htm
http://www.portaltributario.com.br/guia/lucro_presumido.html

