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Tributação dos Lucros

Por que o Brasil precisa mudar?
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Tributação dos Lucros
Por que mudar?

✓ Competitividade do país – A média das alíquotas do Corporate
Tax vem caindo de forma consistente:
2000: 31,71%

Média OCDE

2018: 23,83%

✓ Consequências:
✓ Perda de investimentos estrangeiros.

✓ Perda de competitividade das multinacionais brasileiras
(também consequência do regime de tributação dos lucros

no exterior).
✓ Perda de competitividade das empresas brasileiras comércio

exterior.
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Tributação dos Lucros
Por que mudar?

✓ Perda de arrecadação do IRPJ/CSLL
2008: 3,11%

✓ Motivos

–

podem

CIT % PIB

existir

2017: 1,99%

outros,

mas

a

falta

de

competitividade fiscal pode ter um importante papel
neste resultado.
✓ Multinacionais importam cada vez mais partes e peças com
valor maior, adicionando pouco valor no País.
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Redução da Alíquota do CIT
Argumento de que a alíquota efetiva é reduzida
✓ Modelo atual de cobrança do CIT Brasil:
✓ Similar a boa parte de outros países com suas peculiaridades.
✓ Juros s/ capital próprio, ágio, alta restrição compensação de prejuízos

✓ Alíquota efetiva do CIT Brasil – levantamento Valor -23%.
✓ Exemplo EUA (sem considerar lucro de subsidiárias-IRS Form 1120):
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Tributação

Tendências Recentes

Tendências – Estrutura da Receita
Tributária

IRPF

IRPJ

Trabalho

VAT

•

Tributação do Trabalho – PIT e SSC

•

Tributação do Consumo - VAT

consumo
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Comparativo
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Tributação do Lucro

CIT on Distributed Profit em países selecionados (2020)
2020

2000: 31,63%

Média OCDE

2020: 23,27%

26%?
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Tributação dos Lucros
Efeitos da Redução do CIT

Dos 35 países que reduziram as alíquotas:

•

21 aumentaram a arrecadação

•

14 tiveram a arrecadação reduzida (como
proporção do PIB)
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BRASIL - Tributação dos Lucros
Reforma – Longo Prazo ou Curto Prazo
✓ Que tipo de mudança esperamos fazer?
✓ LP – mais profunda
✓ CP – focando apenas em aspectos competitivos

✓ Argumentos favoráveis à mudanças mais profundas:
✓ O sistema está muito distorcido (Lucro Presumido, Simples, MEI)

✓ Oportunidade política
✓ Argumentos contrários à mudanças mais profundas:

✓ Nível de complexidade demandaria muito tempo
✓ Muitos interesses seriam atingidos atraindo forte oposição
✓ O CIT e o seu formato de cobrança vem sendo questionado em
diversos países
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Reforma Tributária
Fases

CBS
Imposto de Renda
Substituição do PIS e
COFINS (PL
3887/20)

IVA Dual?

Desoneração da Folha

PL 2337/21
Ajustes nas regras
atuais

Pendente de
proposta
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Reforma Tributária
Perspectivas

Proposição

06/2021

Emendas

Aprovação
na Câmara e
no Senado

Sanção

e
Publicação

Dezembro de 2021
Anterioridade
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Reforma Tributária
Lucros e dividendos

34%

26,00%
IRPJ 15%
Adicional
10%
25%

15%

IRPJ 8%
Adic. 10%

CSLL 9%
CSLL 8%

0

2021

2022

Tributação de dividendos

Condições: IRPJ majoração CFEM 1,5%;
CSLL revogação benefícios setoriais.

33,76%

IRPJ

36,9%
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Reforma Tributária
Exceção – dividendos
Receita Bruta até 4.8MM
Isento

Lucro Real

Lucro Presumido

Arbitrado
Simples
Nacional

Obs. § 6º - Cônjuge / Parentes 3º grau
§ 8º - Calculo valor excedente

LC 123/03
Art. 14.
Consideram-se 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, salvo os que corresponderem a prólabore, aluguéis ou serviços prestados.

Art. 10 da Lei nº 9.249/95
§ 5º Os lucros recebidos por pessoas físicas residentes no País de pessoa jurídica tributada com base
no lucro presumido que tenha auferido, no ano-calendário anterior, receita bruta inferior ao limite
previsto no inciso II do caput do art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e
que não se enquadre nas hipóteses previstas no § 4º daquele artigo, ficam isentos do Imposto sobre a
Renda e Proventos de Qualquer Natureza.

15

Reforma Tributária
Cascata - dividendos

PJ 1

Dividendos

Dividendos

IRRF 20%

PJ 2

PF

§ 4º Não estarão sujeitos à incidência do imposto de renda na
fonte de que trata o caput os lucros ou dividendos apurados
com base na escrituração mercantil distribuídos:
I - a pessoa jurídica domiciliada no Brasil que seja sociedade:
a) controladora ou que esteja sob controle societário
comum, nos termos do art. 116 da Lei nº 6.404, de 15 de
dezembro de 1976;
b) titular de dez por cento ou mais do capital votante da
pessoa jurídica que distribui os lucros ou dividendos e
desde que esse investimento seja avaliado na forma do art. 248
da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976;
I – em decorrência de valores mobiliários correspondentes
às aplicações dos recursos de que trata o art. 5º da Lei nº
11.053, de 29 de dezembro de 2004; e
II – a pessoa jurídica domiciliada no Brasil por pessoa jurídica
cujo único propósito seja incorporação imobiliária e que
possua pelo menos noventa por cento de suas receitas
submetidas ao regime de tributação de que trata o art.
4º da Lei nº 10.931, de 2 de agosto de 2004. (Regime
Especial Tributário do Patrimônio de Afetação)
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Reforma Tributária
Regimes de apuração de IRPJ - mudanças
JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO: Substitutivo propõe a revogação de toda a sistemática de
remuneração de juros sobre capital próprio prevista no art. 9º da lei 9249/95, e não apenas o
fim de sua dedutibilidade.
REGIME DE APURAÇÃO – PERIODICIDADE: O art. 9º estabelece que a apuração do IRPJ e da
CSLL será feita de forma trimestral, extinguindo a possibilidade de opção das pessoas jurídicas
tributadas com base no lucro real pelo regime de estimativas mensais previsto no art. 2º da Lei
nº 9.430/1996.

COMPENSAÇÃO DE PREJUÍZOS FISCAIS: O art. 10 possibilita que o prejuízo fiscal e a base de
cálculo negativa da CSLL apurados em um trimestre possam ser aproveitados nos três
seguintes, sem a limitação de 30% prevista na legislação vigente.
LUCRO PRESUMIDO: Mantida a possibilidade de distribuição superior ao presumido com base na
contabilidade. Inserida a previsão de alíquota de 30% para os casos em que os pagamentos não
forem apurados com base em escrituração contábil e em caso de DDL:
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Reforma Tributária
Distribuição disfarçada de lucros
Art. 60 do Decreto nº 1.598/77 – presunção de DDL
✓ Nova redação: adição de “direitos” e “juros; exclusão de “notoriamente”.

▪ Alienação de bens ou direitos por valor inferior ao de mercado (exclusão de notoriamente).
▪ Pagamento de royalties, aluguéis, juros ou assistência técnica em montante que exceda o valor de mercado.
✓ Inclusão de perdão de dívida de pessoa ligada como hipótese de presunção de DDL.
✓ Expansão do conceito de “pessoa ligada” a companheiros, agentes, prepostos, fiéis depositários e trustes de sócios
e administradores.
Art. 60-A (novo) do Decreto nº 1.598/77 – presunção de DDL
✓ Gastos realizados em beneficio de sócios ou pessoas ligadas que não se enquadrem como remuneração indireta
(art. 74 da Lei nº 8.383/91) e não estejam relacionados às atividades da PJ: presunção de distribuição de lucros
para fins de tributação de dividendos (proposta de art. 10-A da Lei nº 9.249/96).

▪ Alienação de ativos a pessoa ligada por valor notoriamente inferior ao de mercado.
▪ Pagamento de royalties, aluguéis ou assistência técnica a pessoa ligada em montante que exceda notoriamente o
valo de mercado.
✓ Inclusão de perdão de dívida de pessoa ligada como hipótese de presunção de DDL.
✓ Expansão do conceito de “pessoa ligada” a companheiros, agentes, prepostos, fiéis depositários e trustes de sócios
e administradores.
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Reforma Tributária
Devolução de capital a valor de mercado
✓ Devoluções de participação no capital social em bens deverão ser feitas com base no
valor de mercado dos ativos e eventual ganho de capital deverá ser submetido à
tributação pelo IRPJ e CSLL, salvo entre controladas e sob o controle comum, que
poderão continuar ocorrendo pelo valor contábil. Exceções reorganização societária
de grupo empresarial e devolução de bens ou direitos por pessoa jurídica residente
no exterior a PF ou PJ residente no Brasil

Intangíveis
✓ No caso de intangível, prevista a dedução fiscal à razão de 1/120 (240), salvo se
houver prazo legal ou contratual em sentido diverso:
✓ Revogação da dedução do goodwill (caiu na versão levada ao Senado)
✓ Pagamento baseado em ações: adição atinge dirigentes e administradores;
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Reforma Tributária
Aumento de capital por incorporação de lucros ou reservas
✓ Aumento de capital por incorporação de lucros ou reservas (10 anos para restituição de
capital - IRRF):
§ 10. O aumento de capital social das pessoas jurídicas por meio de incorporação de lucros ou reservas não
ficará sujeito à tributação do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza retido na fonte,
ressalvadas as hipóteses em que:
I - nos cinco anos anteriores à data da incorporação dos lucros ou das reservas, a pessoa jurídica restituir
capital ao titular, sócio ou acionista, hipótese em que o valor capitalizado será considerado, até o montante da
redução do capital social, como lucro ou dividendo distribuído, sujeito à tributação na fonte na forma prevista
neste artigo; ou
II - nos cinco anos subsequentes à data da incorporação dos lucros ou das reservas, a pessoa jurídica restituir
capital social ao titular, sócio ou acionista, por meio da redução do capital social ou, na hipótese de liquidação,
sob a forma de partilha do acervo líquido, hipótese em que o valor restituído será considerado, até o montante
do valor capitalizado, como lucro ou dividendo distribuído, sujeito à tributação na fonte na forma prevista neste
artigo
§ 11. O disposto no inciso I do § 10 deste artigo aplica-se apenas às restituições de capital realizadas a partir
de 1° de janeiro de 2022.
§ 12. O custo de aquisição das cotas ou ações recebidas pelo titular, sócio ou acionista na forma
prevista no § 10 será igual a zero.
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Reforma Tributária
Redução de benefícios fiscais

✓ Dedução do PAT no projeto original era extinta, mas no substituto foi mantida, e o seu teto
passou de 4 para 7,5% do IR devido;
✓ Aumento no limites de dedutibilidade para outros benefícios (e.g. 7,5% para audiovisual,
projetos culturais, desportivos e paradesportivos)

✓ Doações aos Fundos dos Direitos da Criança e do Adolescente, produção de obras
audiovisuais brasileiras de produção independente, Fundo do Idoso, Ministério da Saúde e
outros, com limites que vão até 2024 e não poderão exceder destinação de 2,7% a 10,9%
do imposto de renda devido.
✓ Revogação dos seguintes benefícios fiscais: PAT; Isenção de II e IPI para diversos produtos,
tais como livros, periódicos, papel, alimentos de primeira necessidade, fertilizantes e
defensivos agrícolas; Isenção sobre bagagem de viajante e compras em loja.
✓ PIS E COFINS: REVOGAÇÃO DE REGIMES ESPECIAIS: Revogação de Regimes especiais e
alíquota zero de diversos setores, tais como farmacêutico, cosméticos, químico e de venda
de gás natural e carvão mineral.
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Reforma Tributária
Pessoa Física
Base de cálculo
Até R$ 1.903,98
De R$ 1.903,99 até R$ 2.826,65
De R$ 2.826,66 até R$ 3.751,05
De R$ 3.7051,06 até R$ 4.4664,68
Acima de R$ 4.664,68

Faixas 2022
Até R$ 2.500,00
Isento
R$ 2.500,01 - R$ 3.200,00 7,50%
R$ 3.200,01 - R$ 4.250,00
15%
R$ 4.250,01 - R$ 5.300,00 22,50%
Acima de R$ 5.300,01
27,50%

Não é atualizada desde 2015

Desconto simplificado para contribuintes com rendimentos até o limite de R$ 40.000,00
poderá optar por desconto simplificado: faixas iniciais com pouca despesa dedutível.
Possibilidade de atualização do valor do imóvel declarado. Tributação a 4% sobre a diferença
entre o valor atualizado e o custo de aquisição para imóveis adquiridos até 31/12/2020, com
prazo de opção de 01/01/2022 a 29/04/2022.

Possibilidade de tributar bens e direitos localizados no exterior. Tributação a 6% sobre o valor
atualizado de bens adquiridos até 31/12/2020.
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Reforma Tributária
Outros temas relevantes

Operações em bolsa
O Imposto de Renda devido nas operações em Bolsa passará a ser apurado trimestralmente.
Atualmente a apuração é mensal. A alíquota de 15% está mantida.
Day-trade
Mantida a alíquota de 20%
Renda Fixa
Os fundos de renda fixa também podem ter mudanças. O texto aprovado pelos deputados
manteve as alíquotas atuais da tabela regressiva. Mas a aplicação de come-cotas passa a ser
anual, em novembro, inclusive para fundos fechados. Ou seja, o come-cotas de maio deixaria de
existir a partir de 2022. Não foi aprovada a alíquota única de 15%.
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