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Dispõe sobre a legislação tributária federal,
as contribuições
para a seguridade social, o processo administrativo de consulta
e dá outras providências.
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Em 1 7/10/ 96

PRIORIDADE
PROJETO DE LEI

.

Dispõe sobre a legislação tributária federal, as
contribuições para a seguridade social, o processo
administrativo de consulta e dá outras providências .
•

O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Capítulo I
IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURÍDICA
Secão I
Apuração da Base de Cálculo
Período de Apuração Trimestral

Art. 1º A partir do ano-calendário de 1997, o imposto de renda das pessoas jurídicas será
determinado com base no lucro real, presumido ou arbitrado, 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,
observada a legislação vigente, com as alterações desta Lei.

§ 1º Nos casos de incorporação, fusão ou cisão, a apuração da base de cálculo e do
imposto de renda devido será efetuada na data do evento, observado o disposto no art. 21 da Lei nº
9.249, de 26 de dezembro de 1995.
§ 2º Na extinção da pessoa jurídica, pelo encerramento da liquidação, a apuração da base
de cálculo e do imposto devido será efetuada na data desse evento.
Pagamento por Estimativa

Art. 2º A pessoa jurídica sujeita à tributação com base no lucro real poderá optar pelo
pagamento do imposto, em cada mês, determinado sobre base de cálculo estimada, mediante a aplicação,
sobre a receita bruta auferída mensalmente, dos percentuais de que trata o art. 15 da Lei nº 9.249, de
1995, observado o disposto nos §§ 1º e 2º do art. 29 e nos arts. 30 a 32,34 e 35 da Lei nº 8.981, de 20
de janeiro de 1995, com as alterações da Lei nº 9.065, de 20 de junho de 1995.

§ 1º O imposto a ser pago mensalmente na forma deste artigo será determinado mediante
a aplicação, sobre a base de cálculo, da alíquota de quinze por cento.

§ 2º A parcela da base de cálculo, apurada mensalmente, que exceder a R$ 20.000,00
(vinte mil reais) ficará sujeita à incidência de adicional de imposto de renda à alíquota de dez por cento.

I

§ 3º A pessoa jurídica que optar pelo pagamento do imposto na forma deste artigo
deverá apurar o lucro real em 31 de dezembro de cada ano, exceto nas hipóteses de que tratam os §§ 1º
e 2º do artigo anterior.

§ 4º Para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser compensado, a
pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor:
a) dos incentivos fiscais de dedução do imposto, observados os limites e prazos fixados na
legislação vigente, bem assim o disposto no § 4º do art . 3º da Lei nº 9.249, de 1995;
b) dos incentivos fiscais de redução e isenção do imposto, calculados com base no lucro
da exploração;
c) do imposto de renda pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas computadas na
determinação do lucro real;
d) do imposto de renda pago na forma deste artigo .

Secão II
Pagamento do Imposto
Escolha da Forma de Pagamento
Art. 3º A adoção da forma de pagamento do imposto prevista no art . 1º ou a opção pela
forma do art . 2º será irretratável para todo o ano-calendário.
Parágrafo único . A opção pela forma estabelecida no art. 2º será manifestada com o
pagamento do imposto correspondente ao mês de janeiro ou de início de atividade.

Adicional do Imposto de Renda
Art. 4º Os §§ 1º e 2º do art. 3º da Lei nº 9.249, de 1995, passam a vigorar com a seguinte
redação:

"§ 1º A parcela do lucro real, presumido ou arbitrado que exceder o valor resultante da
multiplicação de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) pelo número de meses do respectivo período de
apuração, sujeita-se à incidência de adicional de imposto de renda à alíquota de dez por cento.

§ 2º O disposto no parágrafo anterior aplica-se, inclusive, nos casos de incorporação,
fusão ou cisão e de extinção da pessoa jurídica pelo encerramento da liquidação."

Imposto Correspondente a Período Trimestral
Art. 5º O imposto de renda devido, apurado na forma do art . 1º, será pago em quota
única, até o último dia útil do mês subseqüente ao do encerramento do período de apuração .

§ 1º À opção da pessoa jurídica, o imposto devido poderá ser pago em até três quotas
mensais, iguais e sucessivas, vencíveis no último dia útil dos três meses subseqüentes ao de encerramento
do período de apuração a que corresponder.

§ 2 2 Nenhuma quota poderá ter valor inferior a R$ l.000,00 (mil reais) e o imposto de
valor inferior a R$ 2.000,00 (dois mil reais) será pago em quota única, até o último dia útil do mês
subseqüente ao do encerramento do período de apuração.
§ 32 As quotas do imposto serão acrescidas de juros equivalentes à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, para títulos federais, acumulada mensalmente,
calculados a partir do primeiro dia do segundo mês subseqüente 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.
§ 42 Nos casos de incorporação, fusão ou cisão e de extinção da pessoa jurídica pelo
encerramento da liquidação, o imposto devido deverá ser pago até o último dia útil do mês subseqüente
ao do evento, não se lhes aplicando a opção prevista no § 12 .

Pagamento por Estimativa
Art. 62 O imposto devido, apurado na forma do art. 22 , deverá ser pago até o último dia
útil do mês subseqüente àquele a que se referir.

§ 12 O saldo do imposto apurado em 3 1 de dezembro será:
a) pago em quota única, até o último dia útil do mês de março do ano subseqüente, se
positivo, observado o disposto no § 22;
b) compensado com o imposto a ser pago a partir do mês de abril do ano subseqüente, se
negativo, assegurada a alternativa de requerer, após a entrega da declaração de rendimentos, a restituição
do montante pago a maior.

§ 22 O saldo do imposto a pagar de que trata a alínea "a" do parágrafo anterior será
acrescido de juros calculados à taxa a que se refere o art. 52, § 32, a partir de 12 de fevereiro de 1997 até
o último dia do mês anterior ao do pagamento e de um por cento no mês do pagamento.
§ 32 O prazo a que se refere o § 12 , alínea "a", não se aplica ao imposto relativo ao mês
de dezembro, que deverá ser pago até o último dia útil do mês de janeiro do ano subseqüente.
Disposições Transitórias
Art. 72 Alternativamente ao disposto no art. 40 da Lei n2 8.981 , de 1995, com as
alterações da Lei n2 9 .065, de 1995, a pessoa jurídica tributada com base no lucro real ou presumido
poderá efetuar o pagamento do saldo do imposto devido, apurado em 3 1 de dezembro de 1996, em até
quatro quotas mensais, iguais e sucessivas, devendo a primeira ser paga até o último dia útil do mês de
março de 1997 e as demais no último dia útil dos meses subseqüentes.

§ 12 Nenhuma quota poderá ter valor inferior a R$ 1. 000, 00 ( mil reais) e o imposto de
valor inferior a R$ 2 .000,00 (dois mil reais) será pago em quota única, até o último dia útil do mês de
março de 1997.
§ 22 As quotas do imposto serão acrescidas de juros calculados à taxa a que se refere o
art. 52, § 32, a partir de 12 de abril de 1997 até o último dia do mês anterior ao do pagamento e de um
por cento no mês do pagamento.

§ 3º Havendo saldo de imposto pago a maior, a pessoa jurídica poderá compensá-lo com
o imposto devido, correspondente aos períodos de apuração subseqüentes, facultado o pedido de
restituição.

Art. 8º As pessoas jurídicas, mesmo as que não tenham optado pela forma de pagamento
do art. 2º, deverão calcular e pagar o imposto de renda relativo aos meses de janeiro e fevereiro de 1997
de conformidade com o referido dispositivo .
Parágrafo único. Para as empresas submetidas às normas do art . 1º, o imposto pago com
base na receita bruta auferida no meses de janeiro e fevereiro de 1997 será deduzido do que for devido
em relação ao período de apuração encerrado no dia 31 de março de 1997.

Secão m
Perdas no Recebimento de Créditos

4It

Dedução
Art. 9º As perdas no recebimento de créditos decorrentes das atividades da pessoa
jurídica poderão ser deduzidas como despesas, para determinação do lucro real, observado o disposto
neste artigo .

§ 1º Poderão ser registrados como perda os créditos:
a) em relação aos quais tenha havido a declaração de insolvência do devedor, em sentença
emanada do Poder Judiciário;
b) sem garantia, de valor:

l. até R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por operação, vencidos há mais de seis meses,
independentemente de iniciados os procedimentos judiciais para o seu recebimento;

2. acima de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) até R$ 30.000,00 (trinta mil reais), por
operação, vencidos há mais de um ano, independentemente de iniciados os procedimentos judiciais para
o seu recebimento, porém, mantida a cobrança administrativa;
3. superior a R$ 30.000,00 (trinta mil reais), vencidos há mais de um ano, desde que
iniciados e mantidos os procedimentos judiciais para o seu recebimento;
c) com garantia, vencidos há mais de dois anos, desde que iniciados e mantidos os
procedimentos judiciais para o seu recebimento ou o arresto das garantias;
d) contra devedor declarado falido ou pessoa jurídica declarada concordatária,
relativamente à parcela que exceder o valor que esta tenha se comprometido pagar, observado o disposto
no § 5º.

§ 2º No caso de contrato de crédito em que o não pagamento de uma ou mais parcelas
implique o vencimento automático de todas a demais parcelas vincendas, os limites a que se referem os
números "1" e "2" da alínea "b" do parágrafo anterior serão considerados em relação ao total dos
créditos, por operação, com o mesmo devedor.

§ 3º Para os fins desta Lei, considera-se crédito garantido o proveniente de vendas com
reserva de domínio, de alienação fiduciária em garantia ou de operações com outras garantias reais.

§ 4º No caso de crédito com empresa em processo falimentar ou de concordata, a
dedução da perda será admitida a partir da data da decretação da falência ou da concessão da
concordata, desde que a credora tenha adotado os procedimentos judiciais necessários para o
recebimento do crédito.
§ 5º A parcela do crédito, cujo compromisso de pagar não houver sido honrado pela
empresa concordatária, poderá, também, ser deduzida como perda, observadas as condições previstas
neste artigo .
§ 6º Não será admitida a dedução de perda no recebimento de créditos com pessoa
jurídica que seja controladora, controlada, coligada ou interligada, bem assim com pessoa fisica que seja
acionista controlador, sócio, titular ou administrador da pessoa jurídica credora, ou parente até o terceiro
grau dessas pessoas fisicas.
Registro Contábil das Perdas
Art. 10. Os registros contábeis das perdas admitidas nesta Lei serão efetuados a débito
de conta de resultado e a crédito:

I - da conta que registra o crédito de que trata o art. 9º, § Iº, "b", "I";
11 - de conta redutora do crédito, nas demais hipóteses.
§ 1º Ocorrendo a desistência da cobrança pela via judicial, antes de decorridos cinco anos
do vencimento do crédito, a perda eventualmente registrada deverá ser estornada ou adicionada ao lucro
líquido, para determinação do lucro real correspondente ao período de apuração em que se der a
desistência.
§ 2º Na hipótese do parágrafo anterior, o imposto será considerado como postergado
desde o período de apuração em que tenha sido reconhecida a perda.
§ 3º Se a solução da cobrança se der em virtude de acordo homologado por sentença
judicial, o valor da perda a ser estornado ou adicionado ao lucro líquido para determinação do lucro real
será igual à soma da quantia recebida com o saldo a receber renegociado, não sendo aplicável o disposto
no § 2º.
§ 4º Os valores registrados na conta redutora do crédito, referida no inciso 11, poderão
ser baixados definitivamente em contrapartida à conta que registre o crédito, a partir do período de
apuração em que se completar cinco anos do vencimento do crédito sem que o mesmo tenha sido
liquidado pelo devedor.
Encargos Financeiros de Créditos Vencidos
Art. 11. Após dois meses do vencimento do crédito, sem que tenha havido o seu
recebimento, a pessoa jurídica credora poderá excluir do lucro líquido, para determinação do lucro real,
o valor dos encargos financeiros incidentes sobre o crédito, contabilizado como receita, auferido a partir
do prazo definido neste artigo .

§ 1º Ressalvadas as hipóteses dos números" 1" e "2" da alínea "b" do § 1º do art. 9º, o
disposto neste artigo somente se aplica quando a pessoa jurídica houver tomado as providências de
caráter judicial necessárias ao recebimento do crédito.

§ 22 Os valores excluídos deverão ser adicionados no período de apuração em que, para
os fins legais, se tomarem disponíveis para a pessoa jurídica credora ou em que reconhecida a respectiva
perda.
§ 32 A partir da citação inicial para o pagamento do débito, a pessoa jurídica devedora
deverá adicionar ao lucro líquido, para determinação do lucro real, os encargos incidentes sobre o débito
vencido e não pago que tenham sido deduzidos como despesa ou custo, incorridos a partir daquela data.

§ 4 Q OS valores adicionados a que se refere o parágrafo anterior poderão ser excluídos do
lucro líquido, para determinação do lucro real, no período de apuração em que ocorra a quitação do
débito por qualquer forma.

Créditos Recuperados
Art. 12. Deverá ser computado na determinação do lucro real o montante dos créditos
deduzidos que tenham sido recuperados, em qualquer época ou a qualquer título, inclusive nos casos de
novação da dívida ou do arresto dos bens recebidos em garantia real.
Parágrafo único . Os bens recebidos a título de quitação do débito serão escriturados pelo
valor do crédito ou avaliados pelo valor definido na decisão judicial que tenha determinado sua
incorporação ao patrimônio do credor.

Disposição Transitória
Art. 13 . No balanço levantado para determinação do lucro real em 31 de dezembro de
1996, a pessoa jurídica poderá optar pela constituição de provisão para créditos de liquidação duvidosa
na forma do art. 43 da Lei nQ 8.981, de 1995, com as alterações da Lei nQ 9.065, de 1995, ou pelos
critérios de perdas a que se referem os arts. 9Q a 12.

Saldo de Provisões Existente em 31.12.96
Art. 14. A partir do ano-calendário de 1997, ficam revogadas as normas previstas no art .
43 da Lei n 8.981, de 1995, com as alterações da Lei nQ 9.065, de 1995, bem assim a autorização para a
constituição de provisão nos termos dos artigos citados, contida no inciso I do art . 13 da Lei nQ 9.249, de
1995 .
Q

§ 1Q A pessoa jurídica que, no balanço de 31 de dezembro de 1996, optar pelos critérios
de dedução de perdas de que tratam os arts. 9Q a 12 deverão, nesse mesmo balanço, reverter os saldos
das provisões para créditos de liquidação duvidosa, constituídas na forma do art. 43 da Lei nQ 8.981 , de
1995, com as alterações da Lei nQ 9.065, de 1995 .

§ 2Q Para a pessoa jurídica que, no balanço de 31 de dezembro de 1996, optar pela
constituição de provisão na forma do art . 43 da Lei nQ 8.981, de 1995, com as alterações da Lei nQ 9.065,
de 1995, a reversão a que se refere o parágrafo anterior será efetuada no balanço correspondente ao
primeiro período de apuração encerrado em 1997, se houver adotado o regime de apuração trimestral,
ou no balanço de 31 de dezembro de 1997 ou da data da extinção, se houver optado pelo pagamento
mensal de que trata o art . 2Q •

§ 3Q No casos de incorporação, fusão ou cisão, a reversão de que trata o parágrafo
anterior será efetuada no balanço que servir de base à apuração do lucro real correspondente.

Secão IV
Rendimentos do Exterior
Compensação de Imposto Pago
Art. 15. A pessoa jurídica domiciliada no Brasil que auferir, de fonte no exterior, receita
decorrente da prestação de serviços efetuada diretamente, poderá compensar o imposto pago no país de
domicílio da pessoa fisica ou jurídica contratante, observado o disposto no art. 26 da Lei n2 9.249, de
1995.

Lucros e Rendimentos
Art. 16. Sem prejuízo do disposto nos arts. 25, 26 e 27 da Lei n2 9.249, de 1995, os
lucros auferidos por filiais, sucursais, controladas e coligadas, no exterior, serão :
I - considerados de forma individualizada, por filial, sucursal, controlada ou coligada;
11 - arbitrados, quando não for possível a determinação de seus resultados, com
observância das mesmas normas aplicáveis às pessoas jurídicas domiciliadas no Brasil e computados na
determinação do lucro real.

§ 12 Os resultados decorrentes de aplicações financeiras de renda variável no exterior, em
um mesmo país, poderão ser consolidados para efeito de cômputo do ganho, na determinação do lucro
real.

§ 22 Para efeito da compensação de imposto pago no exterior, a pessoa jurídica:
a) deverá apresentar as demonstrações
hipótese do inciso II do caput deste artigo;

financeiras

correspondentes,

exceto

na

b) fica dispensada da obrigação a que se refere o art. 26, § 22 , da Lei n2 9.249, de 1995,
quando comprovar que a legislação do país de origem do lucro, rendimento ou ganho de capital prevê a
incidência do imposto de renda que houver sido pago, por meio do documento de arrecadação
apresentado.

§ 32 Na hipótese de arbitramento do lucro da pessoa jurídica domiciliada no Brasil, os
lucros, rendimentos e ganhos de capital oriundos do exterior serão adicionados ao lucro arbitrado para
determinação da base de cálculo do imposto.

§ 42 Do imposto devido correspondente a lucros, rendimentos ou ganhos de capital
oriundos do exterior não será admitida qualquer destinação ou dedução a título de incentivo fiscal .

Operações de Cobertura em Bolsa do Exterior
Art. 17. Serão computados na determinação do lucro real os resultados líquidos,
positivos ou negativos, obtidos em operações de cobertura (hedge) realizadas em mercados de liquidação
futura, diretamente pela empresa brasileira, em bolsas no exterior.

Secão V
Preços de Transferência
Bens, Serviços e Direitos Adquiridos no Exterior
Art. 18. Os custos, despesas e encargos relativos a bens, serviços e direitos, constantes
dos documentos de importação ou de aquisição, nas operações efetuadas com pessoa vinculada, somente
serão dedutíveis na determinação do lucro real até o valor que não exceda ao preço determinado por um
dos seguintes métodos:
I - Método dos Preços Independentes Comparados - PIC : definido como a média
aritmética dos preços de bens, serviços ou direitos, idênticos ou similares, apurados no mercado
brasileiro ou de outros países, em operações de compra e venda, em condições de pagamento
semelhantes;
11 - Método do Preço de Revenda menos Lucro - PRL: definido como a média aritmética
dos preços de revenda dos bens ou direitos, diminuídos:
a) dos descontos incondicionais concedidos;
b) dos impostos e contribuições incidentes sobre as vendas;
c) das comissões e corretagens pagas;
d) de margem de lucro de vinte por cento, calculada sobre o preço de revenda;

111 - Método do Custo de Produção mais Lucro - CPL: definido como o custo médio de
produção de bens, serviços ou direitos, idênticos ou similares, no país onde tiverem sido originariamente
produzidos, acrescido dos impostos e taxas cobrados pelo referido país na exportação e de margem de
lucro de vinte por cento, calculada sobre o custo apurado.

§ 1º As médias aritméticas dos preços de que tratam os incisos I e 11 e o custo médio de
produção de que trata o inciso 111 serão calculados considerando os preços praticados e os custos
incorridos durante todo o período de apuração da base de cálculo do imposto de renda a que se referirem
os custos, despesas ou encargos.

§ 2º Para efeito do disposto no inciso I, somente serão consideradas as operações de
compra e venda praticadas entre compradores e vendedores não vinculados.
§ 3º Para efeito do disposto no inciso lI, somente serão considerados os preços
praticados pela empresa com compradores não vinculados.
§ 4º Na hipótese de utilização de mais de um método, será considerado dedutível o maior
valor apurado, observado o disposto no parágrafo subseqüente.

§ 5º Se os valores apurados segundo os métodos mencionados neste artigo forem
superiores ao de aquisição, constante dos respectivos documentos, a dedutibilidade fica limitada ao
montante deste último.

§ 6º Integram o custo, para efeito de dedutibilidade, o valor do frete e do seguro, cujo
ônus tenha sido do importador e os tributos incidentes na importação.

§ 7º A parcela dos custos que exceder ao valor determinado de conformidade com este
artigo deverá ser adicionada ao lucro líquido, para determinação do lucro real.

§ 82 A dedutibilidade dos encargos de depreciação ou amortização dos bens e direitos
fica limitada, em cada período de apuração, ao montante calculado com base no preço determinado na
forma deste artigo.
§ ~ O disposto neste artigo não se aplica aos casos de royalties e assistência técnica,
científica, administrativa ou assemelhada, os quais permanecem subordinados às condições de
dedutibilidade constantes da legislação vigente.

Receitas Oriundas de Exportações para o Exterior
Art. 19. As receitas auferidas nas operações efetuadas com pessoa vinculada ficam
sujeitas a arbitramento quando o preço médio de venda dos bens, serviços ou direitos, nas exportações
efetuadas durante o respectivo período de apuração da base de cálculo do imposto de renda, for inferior
a noventa por cento do preço médio praticado na venda dos mesmos bens, serviços ou direitos, no
mercado brasileiro, durante o mesmo período, em condições de pagamento semelhantes.
§ 12 Caso a pessoa jurídica não efetue operações de venda no mercado interno, a
determinação dos preços médios a que se refere o caput será efetuada com dados de outras empresas
que pratiquem a venda de bens, serviços ou direitos, idênticos ou similares, no mercado brasileiro .

§ 22 Para efeito de comparação, o preço de venda:
a) no mercado brasileiro, deverá ser considerado líquido dos descontos incondicionais
concedidos, do imposto sobre a circulação de mercadorias e serviços, do imposto sobre serviços e das
contribuições para a seguridade social - COFINS e para o PISIP ASEP;
b) nas exportações, será tomado pelo valor depois de diminuído dos encargos de frete e
seguro, cujo ônus tenha sido da empresa exportadora.

§ 32 Verificado que o preço de venda nas exportações é inferior ao limite de que trata
este artigo, as receitas das vendas nas exportações serão determinadas tomando-se por base o valor
apurado segundo um dos seguintes métodos:
a) Método do Preço de Venda nas Exportações - PVEx: definido como a média
aritmética dos preços de venda nas exportações efetuadas pela própria empresa, para outros clientes, ou
por outra exportadora nacional de bens, serviços ou direitos, idênticos ou similares, durante o mesmo
período de apuração da base de cálculo do imposto de renda e em condições de pagamento semelhantes;
b) Método do Preço de Venda por Atacado no País de Destino, Diminuído do Lucro PV A: definido como a média aritmética dos preços de venda de bens, idênticos ou similares, praticados
no mercado atacadista do país de destino, em condições de pagamento semelhantes, diminuídos dos
tributos incluídos no preço, cobrados no referido país, e de margem de lucro de quinze por cento sobre o
preço de venda no atacado;
c) Método do Preço de Venda a Varejo no País de Destino, Diminuído do Lucro - PVV :
definido como a média aritmética dos preços de venda de bens, idênticos ou similares, praticados no
mercado varejista do país de destino, em condições de pagamento semelhantes, diminuídos dos tributos
incluídos no preço, cobrados no referido país, e de margem de lucro de trinta por cento sobre o preço de
venda no varejo;
d) Método do Custo de Aquisição ou de Produção mais Tributos e LucroCAP: definido como a média aritmética dos custos de aquisição ou de produção dos bens, serviços ou

direitos, exportados, acrescidos dos impostos e contribuições cobrados no Brasil e de margem de lucro
de quinze por cento sobre a soma dos custos mais impostos e contribuições.

§ 42 As médias aritméticas de que trata o parágrafo anterior serão calculadas em relação
ao penodo de apuração da respectiva base de cálculo do imposto de renda da empresa brasileira.
§ 52 Na hipótese de utilização de mais de um método, será considerado o menor dos
valores apurados, observado o disposto no parágrafo subseqüente.
§ 62 Se o valor apurado segundo os métodos mencionados no § 32 for inferior aos preços
de venda constantes dos documentos de exportação, prevalecerá o montante da receita reconhecida
conforme os referidos documentos.
§ 72 A parcela das receitas, apurada segundo o disposto neste artigo, que exceder ao
valor já apropriado na escrituração da empresa deverá ser adicionada ao lucro líquido, para determinação
do lucro real, bem assim ser computada na determinação do lucro presumido e do lucro arbitrado.
§ 82 Para efeito do disposto no § 32 , somente serão consideradas as operações de compra
e venda praticadas entre compradores e vendedores não vinculados.
Art. 20. Em circunstâncias especiais, o Ministro de Estado da Fazenda poderá alterar os
percentuais de que tratam os arts. 18 e 19, caput, e alíneas "b", "c" e "d" de seu § 32 .

Apuração dos Preços Médios
Art. 21 . Os custos e preços médios a que se referem os arts. 18 e 19 deverão ser
apurados com base em:
I - publicações ou relatórios oficiais do governo do país do comprador ou vendedor ou
declaração da autoridade fiscal desse mesmo país, quando com ele o Brasil mantiver acordo para evitar a
bitributação ou para intercâmbio de informações;
11 - pesquisas efetuadas por empresa ou instituição de notório conhecimento técnico ou
publicações técnicas, em que se especifiquem o setor, o penodo, as empresas pesquisadas e a margem
encontrada, bem assim identifiquem, por empresa, os dados coletados e trabalhados.

§ 12 As publicações, as pesquisas e os relatórios oficiais a que se refere este artigo
somente serão admitidos como prova se houverem sido realizados com observância de métodos de
avaliação internacionalmente adotados e se referirem a penodo contemporâneo com o de apuração da
base de cálculo do imposto de renda da empresa brasileira.
§ 22 Admitir-se-ão margens de lucro diversas das estabelecidas nos arts. 18 e 19, desde
que o contribuinte as comprove, com base em publicações, pesquisas ou relatórios elaborados de
conformidade com o disposto neste artigo.
§ 32 As publicações técnicas, as pesquisas e os relatórios a que se refere este artigo
poderão ser desqualificados mediante ato do Secretário da Receita Federal, quando considerados
inidôneos ou inconsistentes.

Juros
Art. 22. Os juros pagos ou creditados a pessoa vinculada, quando decorrentes de
contrato não registrado no Banco Central do Brasil, somente serão dedutíveis para fins de determinação
do lucro real até o montante que não exceda ao valor calculado com base na taxa Libor, para depósitos
em dólares dos Estados Unidos da América pelo prazo de seis meses, acrescida de três por cento anuais
a título de spread, proporcionalizados em função do período a que se referirem os juros.

§ 1º No caso de mútuo com pessoa vinculada, a pessoa jurídica mutuante, domiciliada no
Brasil, deverá reconhecer, como receita financeira correspondente à operação, no mínimo o valor
apurado segundo o disposto neste artigo.

§ 2º Para efeito do limite a que se refere este artigo, os juros serão calculados com base
no valor da obrigação ou do direito, expresso na moeda objeto do contrato e convertida em reais pela
taxa de câmbio, divulgada pelo Banco Central do Brasil, para a data do termo final do cálculo dos juros.

§ 3º O valor dos encargos que exceder o limite referido no caput e a diferença de receita
apurada na forma do parágrafo anterior serão adicionados à base de cálculo do imposto de renda devido
pela empresa no Brasil, inclusive ao lucro presumido ou arbitrado.

§ 4º Nos casos de contratos registrados no Banco Central do Brasil, serão admitidos os
juros determinados com base na taxa registrada.

Pessoa Vinculada - Conceito
Art. 23 . Para efeito dos arts. 18 a 22, será considerada vinculada à pessoa jurídica
domiciliada no Brasil :
I - a matriz desta, quando domiciliada no exterior;
11 - a sua filial ou sucursal, domiciliada no exterior;
111 - a pessoa fisica ou jurídica, residente ou domiciliada no exterior, cuja participação
societária no seu capital social a caracterize como sua controladora ou coligada, na forma definida nos
§§ 1º e 2º do art . 243 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976;
IV - a pessoa jurídica domiciliada no exterior que seja caracterizada como sua controlada
ou coligada, na forma definida nos §§ 1º e 2º do art. 243 da Lei nº 6.404, de 1976;
V- a pessoa jurídica domiciliada no exterior, quando esta e a empresa domiciliada no
Brasil estiverem sob controle societário ou administrativo comum ou quando pelo menos dez por cento
do capital social de cada uma pertencer a uma mesma pessoa fisica ou jurídica;
VI - a pessoa fisica ou jurídica, residente ou domiciliada no exterior, que, em conjunto
com a pessoa jurídica domiciliada no Brasil, tiverem participação societária no capital social de uma
terceira pessoa jurídica, cuja soma as caracterizem como controladoras ou coligadas desta, na forma
definida nos §§ l Q e 2Q do art. 243 da Lei nQ 6.404, de 1976;
VII - a pessoa fisica ou jurídica, residente ou domiciliada no exterior, que seja sua
associada, na forma de consórcio ou condomínio, conforme definido na legislação brasileira, em qualquer
empreendimento;

VIII - a pessoa física residente no exterior que for parente ou afim até o terceiro grau,
cônjuge ou companheiro de qualquer de seus diretores ou de seu sócio ou acionista controlador em
participação direta ou indireta;
IX - a pessoa física ou jurídica, residente ou domiciliada no exterior, que goze de
exclusividade, como seu agente, distribuidor ou concessionário, para a compra e venda de bens, serviços
ou direitos;
X - a pessoa física ou jurídica, residente ou domiciliada no exterior, em relação à qual a
pessoa jurídica domiciliada no Brasil goze de exclusividade, como agente, distribuidora ou
concessionária, para a compra e venda de bens, serviços ou direitos.

Países com Tributação Favorecida
Art. 24. As disposições relativas a preços, custos e taxas de juros, constantes dos arts. 18
a 22, aplicam-se, também, às operações efetuadas por pessoa física ou jurídica residente ou domiciliada
no Brasil, com qualquer pessoa física ou jurídica, ainda que não vinculada, residente ou domiciliada em
país que não tribute a renda ou que a tribute a alíquota máxima inferior a vinte por cento.

§ 1º Para efeito do disposto na parte final deste artigo, será considerada a legislação
tributária do referido país, aplicável às pessoas físicas ou às pessoas jurídicas, conforme a natureza do
ente com o qual houver sido praticada a operação.
§ 2º No caso de pessoa física residente no Brasil:
a) o valor apurado segundo os métodos de que trata o art. 18 será considerado como
custo de aquisição para efeito de apuração de ganho de capital na alienação do bem ou direito;
b) o preço relativo ao bem ou direito alienado, para efeito de apuração de ganho de
capital, será o apurado de conformidade com o disposto no art. 19;
c) será considerado como rendimento tributável o preço dos serviços prestados apurado
de conformidade com o disposto no art. 19;
d) serão considerados como rendimento tributável os juros determinados de conformidade
com o art. 22.

Seção VI
Lucro Presumido
Determinação
Art. 25. O lucro presumido será o montante determinado pela soma das seguintes
parcelas:
I - o valor resultante da aplicação dos percentuais de que trata o art. 15 da Lei nº 9.249,
de 1995, sobre a receita bruta defínida pelo art. 31 da Lei nº 8.981, de 1995, auferida no período de
apuração de que trata o art. 1º desta Lei;
11 - 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 pelo
inciso anterior e demais valores determinados nesta Lei, auferidos naquele mesmo período.

Opção
Art. 26. A opção pela tributação com base no lucro presumido será aplicada em relação a
todo o período de atividade da empresa em cada ano-calendário.

§ 12 A opção de que trata este artigo será manifestada com o pagamento da primeira ou
única quota do imposto devido correspondente ao primeiro período de apuração de cada ano-calendário.
§ 22 A pessoa jurídica que houver iniciado atividade a partir do segundo trimestre
manifestará a opção de que trata este artigo com o pagamento da primeira ou única quota do imposto
devido relativa ao período de apuração do início de atividade.
§ 32 A pessoa jurídica que houver pago o imposto com base no lucro presumido e que,
em relação ao mesmo ano-calendário, alterar a opção, passando a ser tributada com base no lucro real,
ficará sujeita ao pagamento de multa e juros moratórios sobre a diferença de imposto paga a menor.
§ 42 A mudança de opção a que se refere o parágrafo anterior somente será admitida
quando formalizada até a entrega da correspondente declaração de rendimentos e antes de iniciado
procedimento de oficio relativo a qualquer dos períodos de apuração do respectivo ano-calendário.
Secão vn
Lucro Arbitrado
Determinação
Art. 27. O lucro arbitrado será o montante determinado pela soma das seguintes parcelas:

I - o valor resultante da aplicação dos percentuais de que trata o art. 16 da Lei n2 9.249,
de 1995, sobre a receita bruta definida pelo art. 31 da Lei nº 8.981 , de 1995, auferida no período de
apuração de que trata o art. 12 desta Lei;
11 - 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 pelo
inciso anterior e demais valores determinados nesta Lei, auferidos naquele mesmo período.

§ 12 Na apuração do lucro arbitrado, quando não conhecida a receita bruta, os
coeficientes de que tratam os incisos II, III e IV do art. 51 da Lei n2 8.981 , de 1995, deverão ser
multiplicados pelo número de meses do periodo de apuração.
§ 22 Na hipótese de utilização das alternativas de cálculo previstas nos incisos V a VIII
do art. 51 da Lei n2 8.981 , de 1995, o lucro arbitrado será o valor resultante da soma dos valores
apurados para cada mês do periodo de apuração.
_
Capítulo 11
,
CONTRmUIçAO SOCIAL SOBRE O LUCRO LIQUIDO
Secão I
Apuração da Base de Cálculo e Pagamento
Normas Aplicáveis
Art. 28 . Aplicam-se à apuração da base de cálculo e ao pagamento da contribuição social
sobre o lucro líquido as normas da legislação vigente e as correspondentes aos arts. 12 a 32 , 5 2 a 14, 17 a
24, 26,55 e 71 , desta Lei.

Empresas sem Escrituração Contábil
Art. 29. A partir de 1º de janeiro de 1997, a base de cálculo da contribuição social sobre
o lucro líquido, devida pelas pessoas juridicas tributadas com base no lucro presumido ou arbitrado e
pelas demais empresas dispensadas de escrituração contábil, corresponderá à soma dos valores:
I - de que trata o art. 20 da Lei nº 9.249, de 1995;
11 - 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 pelo
inciso anterior e demais valores determinados nesta Lei, auferidos naquele mesmo período.

Pagamento Mensal Estimado
Art. 30. A pessoa jurídica que houver optado pelo pagamento do imposto de renda na
forma do art. 2º fica, também, sujeita ao pagamento mensal da contribuição social sobre o lucro líquido,
determinada mediante a aplicação da alíquota a que estiver sujeita sobre a base de cálculo apurada na
forma dos incisos I e 11 do artigo anterior.

Capítulo m
IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
Contribuinte Substituto
Art. 31. O art 35 da Lei nº 4.502, de 30 de novembro de 1964, passa a vigorar com a
seguinte redação :
"Art. 35. . .......... , ... ........ .. ........ .... ... ........ ..... ........................................................... ... ...... .
. .. .. . .. .. ... .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . . . . . . . . .. .. . .. .. .. .. .. . .. .... . . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. . . . . . . . . . . . . .

11 - como contribuinte substituto :
...................... ... .......... ... ....... .......... .... ........ .......... ............... .................................. .. ........ .............

c) o industrial ou equiparado, mediante requerimento, nas operações anteriores,
concomitantes ou posteriores às saídas que promover, nas hipóteses e condições estabelecidas
pela Secretaria da Receita Federal.

§ 1º Nos casos das alíneas "a" e "b" do inciso 11 deste artigo, o pagamento do imposto
não exclui a responsabilidade por infração do contribuinte originário quando este for identificado
e será considerado como efetuado fora do prazo, para todos os efeitos legais.
§ 2º Para implementar o disposto na alínea "c" do inciso 11, a Secretaria da Receita
Federal poderá instituir regime especial de suspensão do imposto."
Capítulo IV
PROCEDIMENTOS DE FISCALIZAÇÃO
Secão I
Suspensão da Imunidade e da Isenção
Art. 32. A suspensão da imunidade tributária, em virtude de falta de observância de
requisitos legais, deve ser procedida de conformidade com o disposto neste artigo.

§ 12 Constatado que entidade beneficiária de imunidade de tributos federais de que trata
o art. 150, VI, c, da Constituição não está observando requisito ou condição previsto nos arts. ~, § 1º, e
14 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), a autoridade fiscal expedirá
notificação, na qual relatará os fatos que determinam a suspensão do beneficio, indicando inclusive a data
da ocorrência da infração.
§ 2º A entidade poderá, no prazo de trinta dias da ciência da notificação, apresentar as
alegações e provas que entender necessárias.

§ 3º O Delegado ou Inspetor da Receita Federal decidirá sobre a procedência das
alegações, expedindo o ato declaratório suspensivo do beneficio, no caso de improcedência, dando, de
sua decisão, ciência à entidade.

§ 4º Será igualmente expedido o ato suspensivo se decorrido o prazo previsto no § 2º
sem qualquer manifestação da parte interessada.
§ 5º A suspensão da imunidade terá como termo inicial a data da prática da infração.
§ 6º Efetivada a suspensão da imunidade:
a) a entidade interessada poderá, no prazo de trinta dias da ciência, apresentar
impugnação ao ato declaratório, a qual será objeto de decisão pela Delegacia da Receita Federal de
Julgamento competente;
b) a autoridade fiscal lavrará auto de infração, se for o caso.

§ 7º A impugnação relativa à suspensão da imunidade obedecerá às demais normas
reguladoras do processo administrativo fiscal.
§ 8º A impugnação e o recurso apresentados pela entidade não terão efeito suspensivo
em relação ao ato declaratório contestado.
§ 9º Caso seja lavrado auto de infração, as impugnações contra o ato declaratório e
contra a exigência de crédito tributário serão reunidas em um único processo, para serem decididas
simultaneamente.

§ 10. Os procedimentos estabelecidos neste artigo aplicam-se, também, às hipóteses de
suspensão de isenções condicionadas, quando a entidade beneficiária estiver descumprindo as condições
ou requisitos impostos pela legislação de regência.
Secão 11
Regimes Especiais de Fiscalização

Art. 33 . A Secretaria da Receita Federal pode determinar regIme especial para
cumprimento de obrigações, pelo sujeito passivo, nas seguintes hipóteses:
I - embaraço à fiscalização, caracterizado pela negativa não justificada de exibição de
livros e documentos em que se assente a escrituração das atividades do sujeito passivo, bem assim pelo
não fornecimento de informações sobre bens, movimentação financeira, negócio ou atividade, próprios
ou de terceiros, quando intimado, e demais hipóteses que autorizam a requisição do auxílio da força
pública, nos termos art. 200 da Lei nº 5.172, de 1966;

16.

&"
11 - resistência à fiscalização, caracterizada pela negativa de acesso ao estabelecimento, ao
domicílio fiscal ou a qualquer outro local onde se desenvolvam as atividades do sujeito passivo, ou se
encontrem bens de sua posse ou propriedade;
111 - evidências de que a pessoa jurídica esteja constituída por interpostas pessoas que não
sejam os verdadeiros sócios ou acionistas, ou o titular, no caso de firma individual;
IV - realização de operações sujeitas à incidência tributária, sem a devida inscrição no
cadastro de contribuintes apropriado;
V - prática reiterada de infração à legislação tributária;
VI - comercialização de mercadorias com evidências de contrabando ou descaminho;
VII - incidência em conduta que enseje representação criminal, nos termos da legislação
que rege os crimes contra a ordem tributária.

§ 1º O regime especial de fiscalização será aplicado em virtude de ato do Secretário da
Receita Federal.

§ 2º O regime especial pode consistir, inclusive, em:
a) manutenção de fiscalização ininterrupta no estabelecimento do sujeito passivo;
b) redução, à metade, dos períodos de apuração e dos prazos de recolhimento dos
tributos;
c) utilização compulsória de
recolhimento diário dos respectivos tributos;

controle

eletrônico

das

operações

realizadas

e

d) exigência de comprovação sistemática do cumprimento das obrigações tributárias;
e) controle especial da impressão e emissão de documentos comerciais e fiscais e da
movimentação financeira .

§ 3º As medidas previstas neste artigo poderão ser aplicadas isolada ou cumulativamente,
por tempo suficiente à normalização do cumprimento das obrigações tributárias.

§ 4º A imposição do regime especial não elide a aplicação de penalidades previstas na
legislação tributária.
§ 5º As infrações cometidas pelo contribuinte durante o período em que estiver
submetido a regime especial de fiscalização serão punidas com a multa de que trata o art. 44, 11.

Seção m
Documentação Fiscal
Acesso à Documentação
Art. 34. São também passíveis de exame os documentos do sujeito passivo, mantidos em
arquivos magnéticos ou assemelhados, encontrados no local da verificação, que tenham relação direta ou
indireta com a atividade por ele exercida.

Retenção de Livros e Documentos
Art. 35 . Os livros e documentos poderão ser examinados fora do estabelecimento do
sUjeIto passivo, desde que lavrado termo escrito de retenção pela autoridade fiscal, em que se
especifiquem a quantidade, espécie, natureza e condições dos livros e documentos retidos.

§ 1º Constituindo os livros ou documentos prova da prática de ilícito penal ou tributário,
os originais retidos não serão devolvidos, extraindo-se cópia para entrega ao interessado.

§ 2º Excetuado o disposto no parágrafo anterior, devem ser devolvidos os originais dos
documentos retidos para exame, mediante recibo .

Lacração de Arquivos
Art. 36. A autoridade fiscal encarregada de diligência ou fiscalização poderá promover a
lacração de móveis, caixas, cofres ou depósitos onde se encontrem arquivos e documentos, toda vez que
ficar caracterizada a resistência ou o embaraço à fiscalização, ou ainda quando as circunstâncias ou a
quantidade de documentos não permitirem sua identificação e conferência no local ou no momento em
que foram encontrados.
Parágrafo único . O sujeito passivo e demais responsáveis serão previamente notificados
para acompanharem o procedimento de rompimento do lacre e identificação dos elementos de interesse
da fiscalização .

Guarda de Documentos
Art. 37. Os comprovantes da escrituração da pessoa jurídica, relativos a fatos que
repercutam em lançamentos contábeis de exercícios futuros, serão conservados até que se opere a
decadência do direito de a Fazenda Pública constituir os créditos tributários relativos a esses exercícios.

Arquivos Magnéticos
Art. 38 . O sujeito passivo usuário de sistema de processamento de dados deverá manter
documentação técnica completa e atualizada do sistema, suficiente para possibilitar a sua auditoria,
facultada a manutenção em meio magnético, sem prejuízo da sua emissão gráfica, quando solicitada.

Extravio de Livros e Documentos
Art. 39. A perda ou extravio dos livros ou documentos implica arbitramento dos valores
das operações a que se referiam, para cálculo dos tributos sobre elas incidentes na forma da legislação
específica, salvo se, feita a comunicação no prazo de trinta dias da data da ocorrência do fato , fo r
possível a reconstituição da escrituração.

Seção IV
Omissão de Receita
Falta de Escrituração de Pagamentos
Art. 40. A falta de escrituração de pagamentos efetuados pela pessoa jurídica, assim
como a manutenção, no passivo, de obrigações cuja exigibilidade não seja comprovada, caracterizam,
também, omissão de receita.

Levantamento Quantitativo por Espécie
Art. 41 . A omissão de receita poderá, também, ser determinada a partir de levantamento
por espécie, das quantidades de matérias-primas e produtos intermediários utilizados no processo
produtivo da pessoa juridica.

§ 12 Para os fins deste artigo, apurar-se-á a diferença, positiva ou negativa, entre a soma
das quantidades de produtos em estoque no início do período com a quantidade de produtos fabricados
com as matérias-primas e produtos intermediários utilizados e a soma das quantidades de produtos cuja
venda houver sido registrada na escrituração contábil da empresa com as quantidades em estoque, no
final do período de apuração, constantes do livro de Inventário.
§ 22 Considera-se receita omitida, nesse caso, o valor resultante da multiplicação das
diferenças de quantidades de produtos ou de matérias-primas e produtos intermediários pelos respectivos
preços médios de venda ou de compra, conforme o caso, em cada período de apuração abrangido pelo
levantamento.
§ 32 Os critérios de apuração de receita omitida de que trata este artigo aplicam-se,
também, às empresas comerciais, relativamente às mercadorias adquiridas para revenda.
Depósitos Bancários
Art. 42 . Caracterizam-se também, como omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição financeira, em relação
aos quais o titular, pessoa fisica ou jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.

§ 12 O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou
recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 22 Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos, submeter-se-ão às
normas de tributação específicas, previstas na legislação vigente à época em que auferidos ou recebidos.
§ 32 Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
a) os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa fisica ou juridica;
b) no caso de pessoa fisica, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de valor
individual igualou inferior a R$ 1.000,00 (mil reais), desde que o seu somatório, dentro do anocalendário, não ultrapasse o valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais).

§ 42 Tratando-se de pessoa fisica, os rendimentos omitidos serão tributados no mês em
que considerados recebidos, com base na tabela progressiva de que trata o art. 32 da Lei n2 9.250, de
1995.
Seção V
Normas sobre o Lançamento de Tributos e Contribuições
Auto de Infração sem Tributo
Art. 43 . Poderá ser formalizada exigência de crédito
exclusivamente a multa ou a juros de mora, isolada ou conjuntamente.

tributário

correspondente

Parágrafo único. Sobre o crédito constituído na fonna deste artigo, não pago no
respectivo vencimento, incidirão juros de mora, calculados à taxa a que se refere o art. 5º, § 3º, a partir
do primeiro dia do mês subseqüente ao vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento e de
um por cento no mês de pagamento.

Multas de Lançamento de Oficio
Art. 44. Nos casos de lançamento de oficio, serão aplicadas as seguintes multas,
calculadas sobre a totalidade ou diferença de tributo ou contribuição :
I - de setenta e cinco por cento, nos casos de falta de pagamento ou recolhimento,
pagamento ou recolhimento após o vencimento do prazo, sem o acréscimo de multa moratória, de falta
de declaração e nos de declaração inexata, excetuada a hipótese do inciso seguinte;
11 - cento e cinqüenta por cento, nos casos de evidente intuito de fraude, definido nos
arts. 71, 72 e 73 da Lei nº 4.502, de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis.

§ 1º As multas de que trata este artigo serão exigidas:
a) juntamente com o tributo ou a contribuição, quando não houverem sido anterionnente
pagos;
b) isoladamente, quando o tributo ou a contribuição houver sido pago após o vencimento
do prazo previsto, mas sem o acréscimo de multa de mora;
c) isoladamente, no caso de pessoa fisica sujeita ao pagamento mensal do imposto (camêleão) na fonna do art . 8º da Lei nº 7.713, de 22 de dezembro de 1988, que deixar de fazê-lo, ainda que
não tenha apurado imposto a pagar na declaração de ajuste;
d) isoladamente, no caso de pessoa juridica sujeita ao pagamento do imposto de renda e
da contribuição social sobre o lucro líquido, na fonna do art . 2º, que deixar de fazê-lo, ainda que tenha
apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição social sobre o lucro líquido, no
ano-calendário correspondente;
e) isoladamente, no caso de tributo ou contribuição social lançado, que não houver sido
pago ou recolhido .

§ 2º Se o contribuinte não atender, no prazo marcado, à intimação para prestar
esclarecimentos, as multas a que se referem os incisos I e 11 do caput passarão a ser de cento e doze
inteiros e cinco décimos por cento e de duzentos e vinte e cinco por cento, respectivamente.

§ 3º Aplicam-se às multas de que trata este artigo as reduções previstas no art. 6º da Lei
nº 8.218, de 29 de agosto de 1991, e no art. 60 da Lei nº 8.383, de 30 de dezembro de 1991.

§ 4º As disposições deste artigo aplicam-se, inclusive, aos contribuintes que derem causa
a ressarcimento indevido de tributo ou contribuição decorrente de qualquer incentivo ou beneficio fiscal.

Art. 45 . O art. 80 da Lei nº 4.502, de 1964, passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 80. A falta de lançamento do valor, total ou parcial, do imposto sobre produtos
industrializados na respectiva nota fiscal, a falta de recolhimento do imposto lançado ou o

recolhimento após vencido o prazo, sem o acréscimo de multa moratória, sujeitará o contribuinte
às seguintes multas de oficio:
I - setenta e cinco por cento do valor do imposto que deixou de ser lançado ou recolhido
ou que houver sido recolhido após o vencimento do prazo sem o acréscimo de multa moratória;
11 - cento e cinqüenta por cento do valor do imposto que deixou de ser lançado ou
recolhido, quando se tratar de infração qualificada.
.... ....... .. ............... .... ...... ... ............ ... .... .... .. .... ............... .. .. .. ... .. .... ................ ....... ... ....... .. ........ ... ."

Art. 46. As muItas de que trata o art. 80 da Lei nQ 4.502, de 1964, passarão a ser de
cento e doze inteiros e cinco décimos por cento e de duzentos e vinte e cinco por cento,
respectivamente, se o contribuinte não atender, no prazo marcado, à intimação para prestar
esclarecimentos.

§ 1Q As multas de que trata este artigo serão exigidas:
a) juntamente com o imposto, quando este não houver sido lançado nem recolhido;
b) isoladamente, nos demais casos.

§ 2Q Aplicam-se às muItas de que trata o art. 80 da Lei nQ 4.502, de 1964, o disposto nos
§§ 3Q e 4Q do art. 44.
Seção VI
Aplicação de Acréscimos de Procedimento Espontâneo
Art. 47. A pessoa fisica ou jurídica submetida à ação fiscal por parte da Secretaria da
Receita Federal poderá pagar, até o vigésimo dia subseqüente à data de recebimento do termo de início
de fiscalização, os tributos e contribuições já lançados, de que for sujeito passivo como contribuinte ou
responsável, com os acréscimos legais aplicáveis nos casos de procedimento espontâneo.

Capítulo V
DISPOSIÇÕES GERAIS
Seção I
Processo Administrativo de Consulta
Art. 48 . No âmbito da Secretaria da Receita Federal, os processos administrativos de
consulta serão solucionados em instância única.

§ 1Q A competência para solucionar a consulta ou declarar sua ineficácia será atribuída:
a) a órgão central da Secretaria da Receita Federal, nos casos de consultas formuladas por
órgão central da administração pública federal ou por entidade representativa de categoria econômica ou
profissional de âmbito nacional;
b) a órgão regional da Secretaria da Receita Federal, nos demais casos.

§ 2Q OS atos normativos expedidos pelas autoridades competentes serão observados
quando da solução da consulta.

§ 32 Não cabe recurso nem pedido de reconsideração da solução da consulta ou do
despacho que declarar sua ineficácia.

§ 4 2 As soluções das consultas serão publicadas através da imprensa oficial, na forma
disposta em ato normativo emitido pela Secretaria da Receita Federal.

§ 52 Havendo diferença de conclusões entre soluções de consultas relativas a uma mesma
matéria, fundada em idêntica norma juridica, cabe recurso especial, sem efeito suspensivo, para o órgão
de que trata a alínea "a" do § 12 .

§ 6 2 O recurso de que trata o parágrafo anterior pode ser interposto pelo destinatário da
solução divergente, no prazo de trinta dias, contados da ciência da solução.

§ 7 2 Cabe, a quem interpuser o recurso, comprovar a existência das soluções divergentes
sobre idênticas situações.

§ 82 O juízo de admissibilidade do recurso será feito pelo órgão que jurisdiciona o
domicílio fiscal do recorrente ou a que estiver subordinado o servidor, na hipótese do parágrafo seguinte,
que solucionou a consulta.

§ 9º Qualquer servidor da administração tributária deverá, a qualquer tempo, formular
representação ao órgão que houver proferido a decisão, encaminhando as soluções divergentes sobre a
mesma matéria, de que tenha conhecimento.

§ 10. O sujeito passivo que tiver conhecimento de solução divergente daquela que esteja
observando em decorrência de resposta a consulta anteriormente formulada, sobre idêntica matéria,
poderá adotar o procedimento previsto no § 52, no prazo de trinta dias contados da respectiva
publicação.

§ 11 . A solução da divergência acarretará, em qualquer hipótese, a edição de ato
específico, uniformizando o entendimento, com imediata ciência ao destinatário da solução reformada,
aplicando-se seus efeitos a partir da data da ciência.

§ 12. Se, após a resposta à consulta, a administração alterar o entendimento nela
expresso, a nova orientação atingirá, apenas, os fatos geradores que ocorram após dado ciência ao
consulente ou após a sua publicação na imprensa oficial.

§ 13. A partir de 12 de janeiro de 1997, cessarão todos os efeitos decorrentes de
consultas não solucionadas definitivamente, ficando assegurado aos consulentes, até 31 de janeiro de
1997:
a) a não instauração de procedimento de fiscalização em relação à matéria consultada;
b) a renovação da consulta anteriormente formulada, à qual serão aplicadas as normas
previstas nesta Lei.

Art. 49. Não se aplicam aos processos de consulta no âmbito da Secretaria da Receita
Federal as disposições dos arts. 54 a 58 do Decreto n2 70.235, de 6 de março de 1972.
Art. 50. Aplicam-se aos processos de consulta relativos à classificação de mercadorias as
disposições dos arts. 46 a 53 do Decreto n2 70.235, de 1972, e do art. 48 desta Lei.

§ 1º O órgão de que trata o art. 48, § 1º, alínea "a", poderá alterar ou refonnar, de oficio,
as decisões proferidas nos processos relativos à classificação de mercadorias.

§ 2º Da alteração ou refonna mencionada no parágrafo anterior, deverá ser dada ciência
ao consulente.

§ 3º Em relação aos atos praticados até a data da ciência ao consulente, nos casos de que
trata o § 1º deste artigo, aplicam-se as conclusões da decisão proferida pelo órgão regional da Secretaria
da Receita Federal.
§ 4º O envio de conclusões decorrentes de decisões proferidas em processos de consulta
sobre classificação de mercadorias, para órgãos do Mercado Comum do Sul - MERCOSUL, será
efetuado exclusivamente pelo órgão de que trata o art. 48, § 1º, alínea "a" .
Seção 11
Normas sobre o Lucro Presumido e Arbitrado
Art. 51. Os juros de que trata o art. 9º da Lei nº 9.249, de 1995, bem assim os
rendimentos e ganhos líquidos decorrentes de quaisquer operações financeiras, serão adicionados ao
lucro presumido ou arbitrado, para efeito de detenninação do imposto de renda devido.
Parágrafo único. O imposto de renda incidente na fonte sobre os rendimentos de que
trata este artigo será considerado como antecipação do devido na declaração de rendimentos.
Art. 52. Na apuração de ganho de capital de pessoa jundica tributada pelo lucro
presumido ou arbitrado, os valores acrescidos em virtude de reavaliação somente poderão ser
computados como parte integrante dos custos de aquisição dos bens e direitos se a empresa comprovar
que os valores acrescidos foram computados na detenninação da base de cálculo do imposto de renda.
Art. 53 . Os valores recuperados, correspondentes a custos e despesas, inclusive com
perdas no recebimento de créditos, deverão ser adicionados ao lucro presumido ou arbitrado para
detenninação da base de cálculo do imposto de renda, salvo se o contribuinte comprovar não os ter
deduzido em penodo anterior no qual tenha se submetido ao regime de tributação com base no lucro real
ou que se refiram a penodo no qual tenha se submetido ao regime de tributação com base no lucro
presumido ou arbitrado.
Art. 54. A pessoa jundica que, até o ano-calendário anterior, houver sido tributada com
base no lucro real, deverá adicionar à base de cálculo do imposto de renda, correspondente ao primeiro
penodo de apuração no qual houver optado pela tributação com base no lucro presumido ou for
tributada com base no lucro arbitrado, os saldos dos valores cuja tributação havia diferido, controlados
na parte 8 do Livro de Apuração do Lucro Real - LALUR.

Seção m
Normas Aplicáveis a Atividades Especiais
Sociedades Civis
Art. 55 . As sociedades civis de prestação de serviços profissionais relativos ao exercício
de profissão legalmente regulamentada de que trata o art. 1º do Decreto-Lei nº 2.397, de 21 de dezembro
de 1987, passam, em relação aos resultados auferidos a partir de 1º de janeiro de 1997, a ser tributadas
pelo imposto de renda de confonnidade com as nonnas aplicáveis às demais pessoas jundicas.

Art. 56. As sociedades CIVIS de prestação de serviços de profissão legalmente
regulamentada passam a contribuir para a seguridade social com base na receita bruta da prestação de
serviços, observadas as normas da Lei Complementar nº 70, de 30 de dezembro de 1991.
Parágrafo único. Para efeito da incidência da contribuição de que trata este artigo, serão
consideradas as receitas auferidas a partir do mês de abril de 1997.

Associações de Poupança e Empréstimo
Art. 57. As Associações de Poupança e Empréstimo pagarão o imposto de renda
correspondente aos rendimentos e ganhos líquidos, auferidos em aplicações financeiras, à alíquota de
quinze por cento, calculada sobre vinte e oito por cento do valor dos referidos rendimentos e ganhos
líquidos.
Parágrafo único . O imposto incidente na forma deste artigo será considerado tributação
definitiva.

Empresas de Factoring
Art. 58 . Fica incluído no art . 36 da Lei nº 8.981 , de 1995, com as alterações da Lei nº
9.065, de 1995, o inciso XV, com a seguinte redação:

" Art. 36 ................... ..... ........ ......... ............ .. ........................ ............ ............ ............. .. ... .. .
..... .. . .. ..... ... . .. .. . .. ... .. . .. . .... .. . .. .. .. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . .. .. . .. . .. . . . . . . . . . . . . . .. . .. . . . .. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . . .. .
XV - 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)."

Art. 59. A partir de 1º de abril de 1997, as empresas de factoring:
I - sujeitar-se-ão à incidência da contribuição social sobre o lucro líquido e da
contribuição para o PISIP ASEP às mesmas alíquotas e à observância das mesmas normas sobre a
determinação da base de cálculo a que estiverem sujeitas as instituições financeiras a que se refere o § 1º
do art . 22 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991 ;
II - ficam excluídas da obrigação de pagar a contribuição para a seguridade socialCOFINS, instituída pela Lei Complementar nº 70, de 1991.

§ 1º A pessoa fisica ou jurídica que alienar, a empresa de factoring, direitos creditórios
com ou sem cláusula de co obrigação, resultantes de vendas a prazo, sujeitam-se à incidência do imposto
sobre operações de crédito, câmbio e seguro ou relativas a títulos e valores mobiliários - IOF às mesmas
alíquotas aplicáveis às operações de financiamento ou empréstimo praticadas pelas instituições
financeiras a que se refere o § 1º do art. 22 da Lei nº 8.212, de 1991.

§ 2º O responsável pela cobrança e recolhimento do I.O.F. , na hipótese do parágrafo
anterior, é a empresa de factoring adquirente do direito creditório.

§ 3º O imposto deverá ser recolhido nos prazos fixados na legislação vigente.

Atividade Florestal
Art. 60. Considera-se, também, como atividade rural o cultivo de florestas que se
destinem ao corte para comercialização, consumo ou industrialização.

Fundos de Investimento e Clubes de Investimento
Art. 61 . Os rendimentos auferidos no resgate de quotas de fundos de investimento ou de
clubes de investimento, de renda fixa e de renda variável, sujeitam-se à incidência do imposto de renda à
mesma alíquota aplicável aos rendimentos das aplicações financeiras de renda fixa.
Parágrafo único. O disposto neste artigo somente se aplica em relação aos rendimentos
produzidos a partir de 1º de janeiro de 1997.

Liquidação Extra-Judicial e Falência
Art. 62. As entidades submetidas aos regimes de liquidação extrajudicial e de falência
sujeitam-se às normas de incidência dos impostos e contribuições de competência da União aplicáveis às
pessoas jurídicas, em relação às operações praticadas durante o período em que perdurarem os
procedimentos para a realização de seu ativo e o pagamento do passivo.

Seção IV
Acréscimos Moratórios
MuItas e Juros
Art. 63 . Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições, cujos
fatos geradores ocorrerem a partir de 1º de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos na legislação
específica, serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de trinta e três centésimos por cento, por
dia de atraso.

§ 1º A multa de que trata este artigo será calculada a partir do primeiro dia subseqüente
ao do vencimento do prazo previsto para o pagamento do tributo ou da contribuição até o dia em que
ocorrer o seu pagamento.

§ 2º O percentual de multa a ser aplicado fica limitado a vinte por cento.
§ 3º Sobre os débitos a que se refere este artigo, incidirão juros de mora calculados à
taxa a que se refere o art. 5º, § 3º, a partir do primeiro dia do mês subseqüente ao vencimento do prazo
até o mês anterior ao do pagamento e de um por cento no mês de pagamento
Pagamento em Quotas -Juros
Art. 64. Os juros a que se referem o art. 14, IH, e o art. 16, ambos da Lei nº 9.250, de
1995, serão calculados à taxa a que se refere o art. 5º, § 3º, a partir do primeiro dia do mês subseqüente
ao previsto para a entrega tempestiva da declaração de rendimentos.
Parágrafo único. As quotas do imposto sobre a propriedade territorial rural a que se
refere a alínea "c" do parágrafo único do art. 14 da Lei nº 8.847, de 28 de janeiro de 1994, serão
acrescidas de juros calculados à taxa a que se refere o art. 5º, § 3º, a partir do primeiro dia do mês

subseqüente àquele em que o contribuinte for notificado até o último dia do mês anterior ao do
pagamento e de um por cento no mês do pagamento.

Débitos com Exigibilidade Suspensa
Art. 65 . Poderão ser quitados com incidência de juros e multa moratórios os débitos
relativos a tributos e contribuições de competência da União, cuja exigibilidade houver sido suspensa na
forma do art. 151 , IV, da Lei nº 5. 172, de 1966, que forem pagos até o décimo dia subseqüente à data da
publicação da decisão judicial que considerar devido o tributo ou contribuição, mesmo que, para prevenir
a decadência, tenham sido constituídos de oficio, com a multa correspondente a essa espécie de
lançamento.

Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se, exclusivamente, aos casos em que a
suspensão da exigibilidade do débito tenha ocorrido antes do início de qualquer procedimento de oficio a
ele relativo.

Seção V
Arrecadação de Tributos e Contribuições
Retenção de Tributos e Contribuições
Art. 66. Os pagamentos efetuados a pessoas jurídicas fornecedoras de bens e prestadoras
de serviços a órgãos, autarquias e fundações da administração pública federal estão sujeitos à incidência,
na fonte, do imposto sobre a renda, da contribuição social sobre o lucro líquido, da contribuição para
seguridade social - COFINS e da contribuição para o PIS/P ASEP.

§ 1º A obrigação pela retenção é do órgão ou entidade que efetuar o pagamento.
§ 2º O valor retido, correspondente a cada tributo ou contribuição, será levado a crédito
da respectiva conta de receita da União.
§ 3º O valor do imposto e das contribuições sociais retido será considerado como
antecipação do que for devido pelo contribuinte em relação ao mesmo imposto e às mesmas
contribuições.
§ 4º O valor retido correspondente ao imposto de renda e a cada contribuição social
somente poderá ser compensado com o que for devido em relação à mesma espécie de imposto ou
contribuição.
§ 5º O imposto de renda a ser retido será determinado mediante a aplicação da alíquota
de quinze por cento sobre o resultado da multiplicação do valor a ser pago pelo percentual de que trata o
art. 15 da Lei nº 9.249, de 1995, aplicável à espécie de receita correspondente ao tipo de bem fornecido
ou de serviço prestado.
§ 6º O valor da contribuição social sobre o lucro líquido, a ser retido, será determinado
mediante a aplicação da alíquota de um por cento, sobre o montante a ser pago.
§ 7º O valor da contribuição para a seguridade social - COFINS, a ser retido, será
determinado mediante a aplicação da alíquota respectiva sobre o montante a ser pago.
§ 8º O valor da contribuição para o PIS/P ASEP, a ser retido, será determinado mediante
a aplicação da alíquota respectiva sobre o montante a ser pago.

Art. 67. O Banco do Brasil S.A. deverá reter, no ato do pagamento ou crédito, a
contribuição para o PISIP ASEP incidente nas transferências correntes da União para suas autarquias e
fundações e para os Estados, Distrito Federal e Municípios, suas autarquias e fundações .

Dispensa de Retenção de Imposto de Renda
Art. 68. Fica dispensada a retenção de imposto de renda, de valor igual ou inferior a R$
10,00 (dez reais), incidente na fonte sobre rendimentos que devam integrar a base de cálculo do imposto
devido na declaração de ajuste anual.

Utilização de DARF
,

Art. 69. E vedada a utilização de Documento de Arrecadação de Receitas Federais para
o pagamento de tributos e contribuições de valor inferior a R$ 10,00 (dez reais).

§ 12 O imposto ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita Federal,
arrecadado sob um determinado código de receita, que, no período de apuração, resultar inferior a R$
10,00 (dez reais), deverá ser adicionado ao imposto ou contribuição de mesmo código, correspondente
aos periodos subseqüentes, até que o total seja igualou superior a R$ 10,00 (dez reais), quando, então,
será pago ou recolhido no prazo estabelecido na legislação para este último periodo de apuração.
§ 22 O critério a que se refere o parágrafo anterior aplica-se, também, ao imposto sobre
operações de crédito, câmbio e seguro e sobre operações relativas a títulos e valores mobiliários - IOF.
Imposto Retido na Fonte - Responsabilidade
Art. 70. É responsável pela retenção e recolhimento do imposto de renda na fonte,
incidente sobre os rendimentos auferidos pelos fundos, sociedades de investimentos e carteiras de que
trata o art. 81 da Lei n2 8.981 , de 1995, a pessoa jurídica que efetuar o pagamento dos rendimentos.

Seção VI
Casos Especiais de Tributação
Multas por Rescisão de Contrato
Art. 71. A multa ou qualquer outra vantagem paga ou creditada por pessoa jurídica,
ainda que a título de indenização, a beneficiária pessoa fisica ou jurídica, inclusive isenta, em virtude de
rescisão de contrato, sujeitam-se à incidência do imposto de renda na fonte à alíquota de quinze por
cento.

§ 12 A responsabilidade pela retenção e recolhimento do imposto de renda é da pessoa
jurídica que efetuar o pagamento ou crédito da multa ou vantagem.
§ 22 O imposto deverá ser retido na data do pagamento ou crédito da multa ou vantagem
e será recolhido no prazo a que se refere o art. 83, I, "d", da Lei n2 8.981, de 1995.
§ 32 O valor da muIta ou vantagem será:
a) computado na apuração da base de cálculo do imposto devido na declaração de ajuste
anual da pessoa fisica;

b) computado como receita, na determinação do lucro real;
c) acrescido ao lucro presumido ou arbitrado, para determinação da base de cálculo do
imposto devido pela pessoa juridica.

§ 42 O imposto retido na fonte, na forma deste artigo, será considerado como
antecipação do devido em cada periodo de apuração, nas hipóteses referidas no parágrafo anterior, ou
como tributação definitiva, no caso de pessoa juridica isenta.
§ 52 O disposto neste artigo não se aplica às indenizações pagas ou creditadas em
conformidade com a legislação trabalhista e àquelas destinadas a reparar danos patrimoniais.
Ganhos em Mercado de Balcão
Art. 72. Sem prejuízo do disposto no art. 74 da Lei nQ 8.981 , de 1995, os ganhos
auferidos por qualquer beneficiário, inclusive pessoa juridica isenta, nas demais operações realizadas em
mercados de liquidação futura, fora de bolsa, serão tributados de acordo com as normas aplicáveis aos
ganhos líquidos auferidos em operações de natureza semelhante realizadas em bolsa.

§ 12 Não se aplica aos ganhos auferidos nas operações de que trata este artigo o disposto
no § l Q do art. 81 da Lei nQ 8.981 , de 1995.

§ 2Q O Poder Executivo poderá estabelecer condições para o reconhecimento de perdas
apuradas nas operações de que trata este artigo.
Remuneração de Direitos
Art. 73 . Estão sujeitas à incidência do imposto na fonte, à alíquota de quinze por cento,
as importâncias pagas, creditadas, entregues, empregadas ou remetidas para o exterior pela aquisição ou
pela remuneração, a qualquer título, de qualquer forma de direito, inclusive à transmissão, através de
rádio ou televisão ou por qualquer outro meio, de quaisquer filmes ou eventos, mesmo os de
competições desportivas das quais faça parte representação brasileira.

Seção VII
Restituição e Compensação de Tributos e Contribuições
Art. 74. Para efeito do disposto no art. 7Q do Decreto-Lei nQ 2.287, de 23 de julho de
1986, a utilização dos créditos do contribuinte e a quitação de seus débitos serão efetuadas em
procedimentos internos à Secretaria da Receita Federal, observado o seguinte:

I - o valor bruto da restituição ou do ressarcimento será debitado à conta do tributo ou da
contribuição a que se referir;
11 - a parcela utilizada para a quitação de débitos do contribuinte ou responsável será
creditada à conta do respectivo tributo ou da respectiva contribuição.
Art. 75 . Observado o disposto no artigo anterior, a Secretaria da Receita Federal,
atendendo a requerimento do contribuinte, poderá autorizar a utilização de créditos a serem a ele
restituídos ou ressarcidos para a quitação de quaisquer tributos e contribuições sob sua administração.

Seção vm
UFIR
Art. 76. A partir de 1º de janeiro de 1997, a atualização do valor da Unidade Fiscal de
Referência - UFIR, de que trata o art. 1º da Lei nº 8.383, de 1991 , com as alterações posteriores, será
efetuada por períodos anuais, em 1º de janeiro.
Parágrafo único. No âmbito da legislação tributária federal, a UFIR será utilizada
exclusivamente para a atualização dos créditos tributários da União, objeto de parcelamento concedido
até 3 1 de dezembro de 1995 .

Seção IX
Competências dos Conselhos de Contribuintes
Art. 77. Fica o Poder Executivo autorizado a alterar as competências relativas às
matérias objeto de julgamento pelos Conselhos de Contribuintes do Ministério da Fazenda.

Seção X
Dispositivo Declarado Inconstitucional
Art. 78 . Fica o Poder Executivo autorizado a disciplinar as hipóteses em que a
administração tributária federal, relativamente aos créditos tributários baseados em dispositivo declarado
inconstitucional por decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal, possa:
I - abster-se de constituí-los;
11 - retificar o seu valor ou declará-los extintos, de oficio, quando houverem sido
constituídos anteriormente, ainda que inscritos em dívida ativa;

111 - formular desistência de ações de execução fiscal já ajuizadas, bem assim deixar de
interpor recursos de decisões judiciais.

Seção XI
Juros sobre o Capital Próprio
Art. 79. O § 1º do art. 9º da Lei nº 9. 249, de 1995, passa a vigorar com a seguinte
redação :

"§ 1º O efetivo pagamento ou crédito dos juros fica condicionado à existência de lucros,
computados antes da dedução dos juros, ou de lucros acumulados e reservas de lucros, em
montante igualou superior ao valor de duas vezes os juros a serem pagos ou creditados."
Seção XII
Alimentação do Trabalhador
Art. 80. O incentivo fiscal instituído pela Lei nº 6.321 , de 14 de abril de 1976, com as
alterações posteriores, poderá, também, ser utilizado nas hipóteses de pagamento de auxílio-alimentação
em moeda corrente.

§ 1º Para efeito de cálculo do valor a ser deduzido do imposto de renda devido, a título
de incentivo fiscal, a despesa mensal com auxílio-alimentação fica limitada a R$ 100,00 (cem reais) por
empregado.

§ 2º Observado o limite fixado no parágrafo anterior, o auxílio-alimentação não se
sujeitará à incidência do imposto de renda na fonte ou na declaração de rendimentos do empregado
beneficiário, nem das contribuições para a previdência social e para o Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço - FGTS, calculadas sobre a folha de pagamentos.

§ 3º O valor pago a título de auxílio-alimentação, que não exceder o limite fixado no
§ 1º, não poderá ser utilizado como base de cálculo de qualquer direito trabalhista reivindicado pelo
empregado.
SeçãoXm
Admissão Temporária

Art. 81. Os bens admitidos temporariamente no País, para utilização econômica, ficam
sUjeItos ao pagamento dos impostos incidentes na importação proporcionalmente ao tempo de sua
permanência em território nacional, nos termos e condições estabelecidos em regulamento.
Capít!llo VI
DISPOSIÇOES FINAIS
Vigência

Art. 82. Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação.
Art. 83 . Revogam-se:
I - o § 2º do art. 97 do Decreto-Lei n2 5.844, de 23 de setembro de 1943, o Decreto-Lei
n2 7.885, de 21 de agosto de 1945, o art . 46 da Lei nº 4.862, de 29 de novembro de 1965 e o art . 56 da
Lei nº 7.713, de 22 de dezembro de 1988;
11 - o Decreto-Lei nº 165, de 13 de fevereiro de 1967;
111 - o § 3º do art. 21 do Decreto-Lei nº 401 , de 30 de dezembro de 1968;
IV - o Decreto-Lei nº 716, de 30 de julho de 1969;
V - o Decreto-Lei nº 815, de 4 de setembro de 1969, o Decreto-Lei nº 1.139, de 21 de
dezembro de 1970, o art. 87 da Lei nº 7.450, de 23 de dezembro de 1985 e os arts. 11 e 12 do
Decreto-Lei nº 2.303 , de 21 de novembro de 1986;
VI - o art. 3º do Decreto-Lei nº 1.118, de 10 de agosto de 1970, o art . 6º do Decreto-Lei
n2 1.189, de 24 de setembro de 1971 e o inciso IX do art. 1º da Lei nº 8.402, de 8 de janeiro de 1992;
VII - o art. 9º do Decreto-Lei nº 1.351 , de 24 de outubro de 1974, o Decreto-Lei nº
1.4 11 , de 31 de julho de 1975 e o Decreto-Lei nº 1. 725, de 7 de dezembro de 1979;
VIII - o art . 9º do Decreto-Lei nº 1.633 , de 9 de agosto de 1978;
IX - o número 4 da alínea "b" do § 1º do art . 35 do Decreto-Lei nº 1. 598, de 26 de
dezembro de 1977, com a redação dada pelo inciso VI do art. 1º do Decreto-Lei nº 1. 730, de 17 de
dezembro de 1979;
X - o Decreto-Lei nº 1.811 , de 27 de outubro de 1980, e o art. 3º da Lei nº 7.132, de 26
de outubro de 1983 ;
XI - o art . 7º do Decreto-Lei n2 1.814, de 28 de novembro de 1980;
XII - o Decreto-Lei nº 2.227, de 16 de janeiro de 1985;
XIII - os arts. 29 e 30 do Decreto-Lei nº 2.341 , de 29 de junho de 1987;
XIV - os arts. 1º e 2º do Decreto-Lei nº 2.397, de 21 de dezembro de 1987;
XV - o art. 8º do Decreto-Lei nº 2.429, de 14 de abril de 1988;
XVI - o inciso 11 do art. 11 do Decreto-Lei nº 2.452, de 29 de julho de 1988;

XVII- o art. 40 da Lei nº 7.799, de 10 de julho de 1989;
XVIII - o art. 22 da Lei nº 8.218, de 29 de agosto de 1991;
XIX - o art. 92 da Lei nº 8.383, de 30 de dezembro de 1991;
XX - o art. 6º da Lei nº 8.661, de 2 de junho de 1993;
XXI - o art. 1º da Lei nº 8.696, de 26 de agosto de 1993;
XXII - o parágrafo único do art. 3º da Lei nº 8.846, de 21 de janeiro de 1994;
XXIII - o art. 33, o § 4º do art. 37 e os arts. 38, 50, 52, 53 e 55, o § 1º do art. 82 e art.
98, todos da Lei nº 8.981, de 20 de janeiro de 1995;
XXIV - o art. 89 da Lei nº 8.981, de 20 de janeiro de 1995, com a redação dada pela Lei
nº 9.065, de 20 de junho de 1995;
XXV - os §§ 4º, 9º e 10 do art. 9º, o § 2º do art. 11, o art. 20 e o § 3º do art. 24, todos da
Lei nº 9.249, de 26 de dezembro de 1995;
XXVI - a partir de 1º de abril de 1997, o art. 40 da Lei nº 8.981, de 1995, com as
alterações introduzidas pela Lei nº 9.065, de 20 de junho de 1995.
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lU

DAS LEIS
"

Art. 61. A iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a qualquer
membro ou comissão da Câmara dos Deputados, do Senado Federal ou do
Congresso Nacional, ao Presidente da República, ao Supremo Tribunal Federal, aos Tribunais Superiores, ao Procurador-Geral da República e aos cidadãos, na forma e nos casos previstos nesta Constituição.
§ 1g São de iniciativa privativa do Presidente da República as leis que:
I - fixem ou modifiquem os efetivos das Forças AImadas;
.
11 - disponham sobre:
' " ', t ' . :., .. . ..
a) criação de cargos, funções ou empregos públicos na administração
direta e autárquica ou aumento de sua remuneração;
b) organização administrativa e judiciária, matéria tributária e orçamentária, serviços públicos e pessoal da administração dos Territórios;
c) servidores públicos da União e Territórios, seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria de civis, reforma e transferên., .
cia de militares para a inatividade;
-- -.-.
'_
'
--d) organização do Ministério Público e da Defensoria Pública da União,
bem como normas gerais para a organização do Ministério Público e da Defensoria Pública dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios;
e) criação, estruturação e atribuições dos Ministérios e órgãos da administração pública.
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§ 22 A iniciativa popular pode ser exercida pela apresentação à Câmara

dos Deputados de projeto de lei subscrito por, no mínimo, um por cento do
eleitorado nacional, distribuído pelo menos por cinco Estados, com não menos
de três décimos por cento dos eleitores de cada um deles.
.-. - . . . -. . -. -. . -- -. - - -- --- ---. -. . --- ----. ---. ----------------- --. --- --. -------- ----. ---. TÍTULO
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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;
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;
b) no mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada a lei que
os instituiu ou aumentou;
IV - utilizar tributo com efeito de confisco;
V - estabelecer limitações ao tráfego de pessoas ou bens por meio de
tributos interestaduais ou intermunicipais, ressalvada a cobrança de pedágio
pela utilização de vias conservadas pelo poder público;
VI - instituir impostos sobre:
a) patrimônio, renda ou serviços, uns dos outros;
b) templos de qualquer culto;
c) patrimônio, renda ou serviços dos partidos políticos, inclusive suas
fundações, das entidades sindicais dos trabalhadores, das instituições de educação e de assistência social, sem fins lucrativos, atendidos os requisitos da lei;
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d) liyros, jornais~ periódicos e o papel destinado a sua impressão.

§ I º A vedação do inciso III, b, não se aplica aos impostos previstos nos
arts. 153 , I, lI, IVe V, e 154, lI.
§ 2º A vedação do inciso VI, a, é extensiva às autarquias e às fundações
instituídas e mantidas pelo poder público, no que se refere ao patrimônio, à
renda e aos serviços vinculados a suas finalidades essenciais ou às delas decorrentes .
§ 3º As vedações do inciso VI, a, e do parágrafo anterior não se aplicam
ao patrimônio, à renda e aos serviços relacionados com exploração de atividades econômicas regidas pelas normas aplicáveis a empreendimentos privados,
ou em que haja contraprestação ou pagamento de preços ou tarifas pelo usuário. nem exoneram o promitente comprador da obrigação de pagar imposto
relatiyamente ao bem imóvel.
§ .+º As vedações expressas no inciso VI, alíneas b e c, compreendem
somente o patrimônio, a renda e os serviços relacionados com as finalidades
essenciais das entidades nelas mencionadas.
§ 5º A lei determinará medidas para que os consumidores sejam esclarecidos acerca dos impostos que incidam sobre mercadorias e serviços.
§ 6º Qualquer subsídio ou isenção, redução de base de cálculo. concessão de crédito presumido, anistia ou remissão relativos a impostos, taxas ou
contribuições só poderá ser concedido mediante lei específica, federal. estadualou municipal, que regule exclusivamente as matérias acima enumeradas ou
o correspondente tributo ou contribuição, sem prejuízo do disposto no art. 155,
§ 2º, XII, g.
§ 7º A lei poderá atribuir a sujeito passivo de obrigação tributária a
condição de responsável pelo pagamento de imposto ou contribuição. cujo fato
gerador deva ocorrer posteriormente, assegurada a imediata e preferencial restituiçào da quantia paga. caso não se realize o fato gerador presumido.
- . . - -- ---- - -- -- ---- - - --------- - - . - - - ---- -- -- - - -- - - --- - - --- - - - - - - - - ----- - -- - -- -- -- - -- - --- - -- - - - -- --- - - -- - --- - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - -- - - - - -- - - - - - - - -- - - - - - - - - ---- - - - - -- -- - -- -- -

'> '

,c '

" L EG iSU C! O
C:T~DA
AN EX AD A
F5!..A
COCROENAÇ~O D[E ESTUDOS L=~iSL.A7IVOS.CaDI"
LEI Nº 8.981, DE 20 DE JAN EIR O DE 1995
Altera a h'Kislação tributária federal e dá olltras providências.
Faço sabe r que o Presi dente da Repú blica . adoto u a Medi tla
Prov isória
n" 812, de 1994. que o Cong resso Naci onal aprov ou, e eu, HUM
BER TO
LUC ENA . Presi uente do Sena do Fede ral. para os efeito s dispo
sto no pará grafo único do mi . 62 ua Cons tituiç ão Fede ral, prom ulgo a segu
inte Lei:

CAP ÍTUL O I

DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. I v. A pali ir do a no-ca lendá rio de 1995 a expre ssiío mone
tárin ua
Uniu ade Fisca l de Refe rênci a - UFIR será fixa por perío dos trime
strais .
§ 111 • O Mini stéri o tia Faze nda divu lgan í a expre ssão mone
tária dn
UFIR trime stral com base no IPCA - Série Espe cial de que trata
o ali. 2"
da I .ci n" IUln . ue 30 de ueze mbro de 1991 .
§ Y O IPCA - Série Espe cial será apur ado a palii r do perío do
de ap uração inici ado em 16 de deze mbro de 1994 e divul gado trime
stral ment e
pela Fund ação Instit uto Brasi leiro de Geog rafia e Estat ística (FIB
G E).
§ 3Q • A expre ssão mone tária dn UFIR refer ente ao prim eiro
trime st re
de 1995 é de R$ 0,6767.
Art. 2~. Para efeit o de ap licaç ão dos limit es. bem como dos
dema is
valor es expre ssos em UFIR na legislnçflo feder a l. a con\"ers.1o
dos vnlor es
em Reais para UFIR ser:í cfetu :\da utiliz:\ nd o-se o v:\lor da lJrIR
vigent e
no trime stre de refer ência .
AI·t. 3~. A base ue c:íku lo e o impo sto de renda uas pesso
as juríd icas
tribu tada s com base no lucro real, presl Imiu o ou arbit rado
. corre spond entes aos perío dos-b ase ence rrado s no ano-c alend :írio de
1994. serão
expre ssos em quan tidad e de UFIR , obser vnda n legis lação então
vigen te.
Art. 4~. O impo sto ue rend a devi do pelas pesso as física s.
corre spond ente ao ano- calen d:íri o ue 1994 . será expr esso em qllan
tid:\d e ue
U FIR. obse rvada a legis lação então vigen te.
Art. 5~. Os débit os de qualq uer natur ez:\ para com a razen da
Nacion:\1
e os deco rrent es de contr ibuiç ões :\rrec ad:\d as pela U nião. const
ituÍu os o u
não. cujos fat os gerad ores ocorr erem até 31 ue ueze mbro ue 1994.
inclu sive
os que foram objet o de p:\rc elam ento. expre ssos em yuan tiuau
e ue UrIR .
serão recon velii dos para Real com base no va lor desta rL'Gld
o para o trimest re do paga ment o.
Parág rafo único . O disp osto neste artig o se aplic a tamb ém
:'IS co ntri buiçõ es socia is arrec adad as pelo Insti tuto Naci onal de Segu
ro Socia l INSS . relati vas a perío uns ue comp etênc ia anter iores a 1~
ue janei ro ue
1995.
Art. 6~. Os tribu tos e contr ibuiç ões sociais. cujos fatos gerad
ores vierem a ocor rer a palii r de 1~ de janei ro ue 1995 . se rão apura uos
em Reai s.

CAP ÍTUL O 11
DO IMPO STO DE RE NDA DAS PESS OAS FÍSIC AS

SEÇ ÃO I
DISI 'OSI ÇÕE S GFR A IS
Art. 7 2 • ; \ par1i r ue 1" de janei ro ue 1995 . a renua l' (lS
provt' ntos de
qualq uer natur eza , inclu sive os renui ment os e ganh os Je capit
al. perce bi uos por pesso as físicas resiJ entes o u domi ciliau as no Bra~il.
se r;io tribu t ados pelo impo sto de renda na form a ua legislação vige nte. co
m as modi ficaçõe s intro duz iuas por est:'l Lei .
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SEÇÃO II
DA INCIDÊ NCIA MEN.'iAL DO IMPOSTO
Art. 89 • (Revogado pela Lei nº 9.250, de 26.12.95)
Art. 99 • (Revogado pela Lei nº 9.250, de 26.12.95)
Art. 10. (Revogado pela Lei nº 9.250, de 26.12.95)

SEÇÃO III
DA DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.

11. (Revogado pela Lei nº
12. (Revogado pela Lei nº
13. (Revogado pela Lei nº
14. (Revogado pela Lei nº
15. (Revogado pela Lei nº
16. (Revogado pela Lei nº
17. (Revogado pela Lei nº
18. (Revogado p ela Lei nº
19. (Revogado pela Lei nº
20. (Revogado pela Lei nº

9.250,
9.250,
9.250,
9.250,
9.250,
9.250,
9.250,
9.250,
9.250,
9.250,

de
de
de
de
de
de
de
de
de
de

26.12.95)
26.12.95)
26.12.95)
26.12.95)
26. /2.95)
26. /2.95)
26.12.95)
26. 12.95)
26.12.95)
26. 12.95)

SEÇÃO IV
TRIRUTAÇÃO DOS GANHOS DE CAI'ITAL IJAS PESSOAS FÍSICAS
Art. 21. O ganho de capital percebido por pessoa física em decorrência
da alienação de bens e direitos de qualquer natureza sujeita·se à incidência
do imposto de renda, à alíquota de quinze por cento.
§ 1Q. O imposto de que trata este artigo deverá ser pago até o último dia
útil do mês subseqüente ao da percepção dos ganhos.
§ 211• Os ganhos a que se refere este artigo serão apurados e tributados
em separado e não integrarão a base de cálculo do imposto de renda na
declaração de ajuste anua l, e o imposto pago não poderá ser deduzido do
devido na declaração.
Art. 22. Na apuração dos ganhos de capital na a liena ção de bens e
direitos será considerado como custo de aquisição:
I - no G1SO de bens c direitos adquiridos :lté 31 de dt'í'.e mhro de I C)94. o
valor em UFIR. apurado na forma da legislação então vigente;
11 - no caso de bens e direitos adquiridos a partir de 1Q de janeiro de
1995. o valor pago convertido em UFIR com base no valor desta fIXado
para o trimestre de aquisição ou de cada pag:lmento, quando se tratar de
p:lgamento parcelado.
Parágrafo único. O custo de aquisição em UFIR será reconvertido para
Reais com base no valor da UFIR. vigente no trimestre em que ocorrer a
alienação.
Art. 23. (Revo~ado pela Lei n!! 9.250, de 26.12.95)

SEÇÃO V
DECLARAÇÃO DE BENS E DIREITOS
Art. 24. A partir do exercício financeiro de 1996, a pessoa física deverá
ap resentar relação pormenorizada de todos os bens e direitos, em Reais .
que , no p<lís ou no exterior, constituam. em 31 de dezembro do anoc:llendário <Interior. se u patrimônio e o de seus dependentes.
P:lnlgrafo único. Os valores dos bens e direitos adquiridos até 31 de
dezembro de 1994. declarados em UFIR. serão reconvertidos para Re:lis.
para efeito de preenchimento da declamção de bens e direitos a partir do
ano-calendário de 1995. exercício de 1996. com base no valor da UFIR
vige nte no primeiro trimestre do ano-calendário de 1995.
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CAPÍTULO 111
DO IMPOSTO DE RENDA DAS PESSOAS JURÍDICAS

SEÇÃO I
NORMAS GERAIS
Art. 25. A pat1ir de F de janeiro de 1995, o imposto de renda das pessoas jurídicas. inclusive das equiparadas. será devido ft medida em que os
rendimentos. ganhos e lucros forem sendo auferidos.
Art. 26. As pessoas jurídicas determinarão o imposto de renda segundo
as regras aplicáveis ao regime de tributação com base no lucro real. presumiuo ou arbitr:lUo.
§ I~. É facultauo lIS socieuaues civis de prestaç:io de serviços rebtivos fts
profissões regulamentadas (aI1. l~ do Decreto-lei n~ 2.397. de 21.12.198 7)
optarem pelo regime de tributação com base no lucro real ou presumido.
§ 2{'. Na hipótese do parágrafo anterior, a opção. de caráter irretratável.
se fará mediante o pag:lmento do imposto correspondente ao mês de janeiro do ano-calendário da opção ou do mês de início da atividade.

SEÇÃO II
DO PAGAMENTO MENSAL DO IMPOSTO
Art. 27. Para efeito de apuraç.10 do imposto de renda, relativo aos fatos
g.eradores ocorridos em cada mês. a pessoa jurídica determinará a base de
cálculo mensalmente. de acordo com as regras previstas nesta Seç.'\o. sem
prejuízo do ajuste previsto no a11. 37.
Art. 28. (Revogado prla Lá 11 1] 9.2-19, dr 26.12.95)
Art. 29. No c.'\so das pessoas jurídicas a que se refere o art. 36. inciso
m. desta Lei, a base de cálculo do imposto será determinada mediante :l
:lplicação do percentual de nove por cento sobre a receita brut:l.
§ 1{'o Poderão ser deduzidas da receita bruta:
a) no caso das instituições financeiras, sociedades corretoras de títulos.
valores mobiliários e c<1mbio. e socied:ldes distribuidoras de títulos e valores mobiliários:
a.l) as despesas incorridas na captação de recursos de terceiros ;
a.2) as despesas com obrigações por refinanciamentos, empréstimos e
repasses de recursos de órgãos e instituições oficiais e do exterior:
a.3) as despesas de cessão de créditos;
a.4) as despesas de câmbio;
a.5) as perdas com títulos e aplicações financeiras de renda ruca;
a.6) as perdas nas operações de renda vari;ível previstas no inciso III do
:lrt. 77:
b) no caso de empresas de seguros privados: o cosseguro e resseguro
cedidos. os valores referentes a cancelamentos e restituições de prêmios e a
parcela dos prêmios destinada à constituição de provisões ou reservas técI1Icas:
c) no caso de entidades de previdência privada abertas e de empresas de
C<1pit.-1Iiz:lção: a parcela das contribuições e prêmios, respectivamente. des tinada à constituição de provisões ou reservas técnicas.
§ 2{'. É vedada a dedução de qualquer despesa administrativa.
Art. 30. As pessoas jurídicas que explorem atividades imobiliárias relativa a loteamento de terrenos, incorporação imobiliária. construç.'\o de prédios destinados à venda. bem como a venda de imóveis construídos ou
adquiridos para revenda. devcrfio considerar como receita bruta o montan-

te efetivamente recebido. relativo às unidadese imobili:írias vendidas.
Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se. inclusive. :lOS casos
de empreitada ou fornecimento contratado nas condições do art. 10 do
Decreto-lei n" 1.598, de 26 de dezembro de 1977. com pessoa jurídica de
direito público, ou empresa sob seu controle. empresa públic..1, sociedade
de economia mista ou sua subsidi:íri:l . (R pdação dada ao paráRrafo p p!a
L ei

11 1]

Q.065. df' 20.06.95)
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Art. :'1. A receita b ru ta das ve nd<ls e serviços compreende o produto
da venda de bens nas operações de conta própria. o preço dos serviços
prestados e o resultado a uferido nas opernções de conta alheia.
Par:lgrafo único. Na receita bruta não se incluem as vendas canceladas,
os descontos incondicionais concedidns c os impostos niío cumulativos
cobrildos destacadamente do comprador ou contratante dos quais o vende dor dos bens ou o prestador dos serviços seja mero depositário.
Art. 32. Os ganhos de capital. demais receitas e os resultados positivos
decorrentes de receitas não abrangidas pelo artigo anterior. serão acrescidos à base de cálculo determinada na forma dos arts. 28 ou 29. para efeito
de incidência do imposto de rendil de que trata esta Seção.
§ I ('. O disposto neste artigo não se aplica aos rendimentos tributados
na forma dos arts. 65, 66. 67. 70, 72. 73 e 74. decorrentes das operações ali
mencionadas. bem como aos lucros. dividendos ou resultado positivo
decorrente da avaliação de investimentos pela equivalência patrimonial.
§ 2°. O ganho de capital nas alienações de bens do ativo permanente e
de aplic..1ções em ouro não tributadas na forma do art. 72 correspondení à
diferença positiva verificada entre o valor da alienaçiío e o respectivo valor
cont:íbil.
Ar!. .U. O imposto de renda. de que Irata esla SCt,,";IO. ser:'1 calcul:ldo
mediante a aplicação da alíquota de vinte e cinco por cento sobre a base de
c..ílculo e pago até o último dia útil do mês subseqüenle ao de ocorrência
dos fatos geradores. (Ri'dação dada ao artiw) {li'la Lei nº 9.065. di'
20.06.95)

ArL 34. Para efeito de pagamento. a pessoa jurídica poderá dedll7.ir. do
imposto apurado no mês. o imposto de renda pago ou retido na fonte
sobre as receitas que integraram a base de c,1kulo correspondente (al1s. 28
ou 29). bem como os incent ivos de dedução do imposto. relativos ao Program:l de Alimentaçfio do Trabalh:ldor. Vale-TranspOl1e. Doações aos
Fundos da Crianç.1 e do Adolescente. Atividades Culturais ou Al1ísticas e
Atividade AudiovisuaL observados os limites e prazos previstos n:l legislaçfio vigente. (Redação dada ao aniKo pela Li'i li'! 1).065. dr 20.06.95)
Art. 35. 1\ pe~soa jurídica poderá suspender ou reduzir o pagamento
do imposto devido em cada mês. desde que demonstre. através de balanços
ou balancetes mensa is, que o va lor acumulado já pago excede o valor do
imposto. inclusive adicional. calculado com base no lucro real do período
em curso.
§ (". Os balanços ou balancetes de que trata este :1I1igo:
a) Je\'er:ío ser levantados com obser.. :incia das leis comerciais e fiscais e
transcritos no livro Di:írio:
b) somente produzirão efeitos para determinação da parcela do imposto
de renda e da contribuiçfio social sobre o lucro devidos no decorrer do
:lIlO-Gllend~rio.

§ 2". Estão dispensadas do pagamento de que traIam os :111$. 28 e 29 as
pessoas jurídicas que, at ravés de balançl) ou balanceies mensais. demonstrem a existência de prejuízos fisc:lis apurados a p;1I1ir do mês de j:lIleiro
do ano -ca lcnd:írio.
§ 3". O pagamento mensal. relativo :H' mês de janeiro do anoc.:llenu:írio. poderá ser efet uado com base em b:llan<;o ou balancete mensal.
desde que neste fique demo nstrado que o imposto uevido no período é
inferior ao c..1lculado com base no disposto nos al15. 28 e 29.
§ 4" O Poder Executivo poderá baixar instruções para a aplic.:H;ão do
disposto neste art igo. (Ri'dação dada aos .§§ 2 '! a .j'! pi'/a Lá fi'! 9.065. di'
20.06.95)

SEÇÃO III
DO REGIME DE TRIBUTAÇÃO COM BASE NO LUCRO REAL
Art. 36. Estão obrigadas ao regime de tribut:lção com base no lucro
real em cada ano-c.1Iendário as pessoas jurídicas:
I - cuja receila total. no ano-calendário anterior. seja superior ao limite
de 12.000.000 de UFIR. ou proporcional ao número de meses do período.
quando inferior a doze meses: (Redação dada ao "raput " (' Inr. I f!i'la Lei
n'! 9.065, de 20.06.95)
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II - constituídas sob a forma de sociedade por ações de capital aberto;
III - cujas atividades sejam de bancos comerciais, bancos de investimentos. bancos de desenvolvimento, caixas econômicas, sociedades de crédito. filUlIlciamento e investimento. sociedades de crédito imobiliário, sociedades corretoras de títulos, va lores mobiliários e câmbio, distribuidoras
de títulos e valores mobiliários, empresas de arrendamento mercantil, cooperativéls de crédito. empresas de seguros privndos e de célpitéllização e
entidéldes de previdência privada aberta;
IV - que se dediquem à compra e à venda, ao loteamento. à incorporação ou à construção de imóveis e à execução. de obras da construção
civil:
V - que tenham sócio ou acionista residente ou domiciliado no exterior;
VI - (Revogado pela Lei nº 9.249, de 26.12.95)
VII - constituídas sob qualquer forma societária, de cujo capital participem entidades da administração pública, direta ou indireta, federal. estadualou municipnl:
VIII - que sejnm filinis , sucursais. agências ou representações, no pélÍS.
de pessoas jurídiC<1s com sede no exterior;
IX - que. élutoriZ:ldas pe la legislnção tributária , queiram usufruir de
benefícios físcais re lativos n isenção ou redução do imposto de rendn :
X - que, no decorrer do ano-ca lendário, tenham suspendido ou reduzido o pagilluento do imposto. na forma do élrt. 35 ; (Redação dada pela L ei
n l} 9.065. dr 20.06.95)
XI - (Rrvogadn prla Lri li !! 9.2-19, dr 2612.95)
XII - (RI'vogado pl'la Lei n!! 9.2-19, de 26.12.95)
XIII - cuja receita decorrente da venda de bens importados seja superio r n cinqüenta por cento da receita bruta da atividade. nos casos em que
e!>tél for superior a 1.200.000 UFIR. (Rrdação dada pela Lei n!! 9.065, de
20.06.95)
Pélrágrafo único. (Revogado pela Ltd nº 9.249, de 26.12. 95)
Art. 37. Sem prejuízo dos paga mentos mensais do imposto. as pessoas
jurídicas obrigadas ao regime de tributação com base no lucro real (art.
36) e as pessoas jurídicas que niio optnrem pelo regime de tributação com
base no lucro presumido (art. 44) deverÍlo, para efeito de determinnç..10 do
snldo de imposto a pagar ou a ser compenséldo. apurar o lucro renl em 31
de dezembro de cnda ano-cn lendário ou na data da extinç..10.
§ l~ . A determinnçiío do lucro real será precedida da apuraçiío do lucro
líquido com observância das disposições da" leis comerciais.
§ 2~. Sobre o lucro real será ap licadél 11 alíquota de 25 %. sem prejuízo
do disposto no aJ1. 39.
§ 3~. Pnra efeito de determinação do saldo do imposto a pélgar ou a ser
compensndo. a pessoa jurídicn poderá deduzir do imposto devido o valor:
a) dos incentivos fiscais de ded uç..10 do imposto. observados os limites e
prazos fixndos nél legislaçiío vigente, bem como o disposto no § 2Q do art.
39:
b) dos incentivos físcais de reduçiío e isenção do impost o. calculados
com base no lucro dn explornção;
c) do imposto de rendn pngo ou retido na fonte . incidentes sobre recei tns computadas na determinação do lucro real ;
d) do imposto de rendn calculado na forma dos arts. 27 n 35 desta Lei.
pago mensalmente.
§ 4~. O imposto de rendn retido na fonte, ou pngo pelo contribuinte.
relntivo n fatos geradores ocorridos a partir de 1" de janeiro de 1995. co rrespondente às receitns computadas na base de C<-lIculo do imposto de ren da dn pessoa jurídic.'1. poderá, pnra efeito de compensação com o imposto
apurildo no encerrnmento do ano-calendá rio. ser atunlízado monetariamente com base na variaçiío da UFIR verificada entre o trimestre sub seqüente ao dil retenção ou pagamento e o trimestre seguinte ao dn compensaçao.
§ 5Q • O disposto no caput somente aIc<1nça as pesso<1s jurídicas que:
a) efetuaram o pag,<1mento do imposto de renda e da contribuiç..'io social
sobre o lucro. devidos no curso do :Ino-calendário. COIl1 bn se n<1S regréls
previstas nos arts. 27 a 34:
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b) demonstrarem. através de balanços ou balancetes mensais (art. 35):
b.l) que o valor pago a menor decorreu da apuração do lucro real e da
base de cálculo da contribuição social sobre o lucro, na forma da legislação
comercial e fiscal; ou
b.2) a existência de prejuízos fiscais. a partir do mês de janeiro do referido ano-calendário. (Redação dada às alíneas "b"pela Lei nº 9.065/95)
§ 6Q• As pessoas jurídicas não enquadradas nas disposições contidas no
§ 5" deverão determinar. mensalmente. o lucro real e a base de cálculo da
contribuição social sobre o lucro, de acordo a legislação comercial e fiscal.
§ 7", Ni! hipótese do parágrafo anterior o imposto e a contribuição social sobre o lucro devidos terão por vencimento o último dia útil do mês subseqüente ao de encerramento do período mensal.
Art. 311. Os valores que devam ser computados na detemlinação do
lucro real serão atualízados monetariamente até a data em que ocorrer a
respectiva adiçáo, exclusão ou compensação, com base no índice utilízado
para correção das demonstrações financeiras.
Art. 39. O lucro real ou arbitrado da pessoa jurídic..'l estará sujeito a um
adicional do imposto de renda à alíquota de:
I - doze por cento sobre a parcela do lucro real que ultrapassar R$
180.000,00 até R$ 780.000,00;
11 - dezoito por cento sobre a parcela do lucro real que ultrapassar R$
780.000,00;

IH - doze por cento sobre a parcela do lucro ;nbitrado que ultr:lpi!ssar
R$ 15.000.00 até R$ 65.000,00;
IV - dezoito por cento sobre a parcela do lucro arbitrado que ultrap:lssar R$ 65 .000,00.
§ 1". Os limites previstos nos incisos I e II serão proporcionais ao
número de meses transcorridos do ano-cnlend:írio. qunndo o período de
apuraç.1o for inferior a doze meses.
§ 2". O valor do ndicional será recolhido integmlmente. niío sendo permitidas quaisquer deduções,
Art. 40. O saldo do imposto apurado em 31 de dezembro será:
I - pngo em quota únic..1 até o último dia útil do mês de março do nno
subseqüente. se positivo;
II - compensado com o imposto a ser p:lgo a partir do mês de abril do
ano subseqüente. se negativo, assegurada a alternativa de requerer. após n
entrega da declaração de rendimentos, a restit uiçáo do montnnte pago a
maIor." (Rrdaçãn dada aos illrisos pela Lei ,,'! Q.Oó5, de 20. OÓ. (5)

Subspção I
Das Alrrra('ões lia Apuração do I ,/u.,.o Rral
Art. 41. Os tributos e contribuições sáo dedutíveis. na determinnçiío do
lucro renl. segundo o regime de competêncin.
§ 1". O disposto neste nrtigo niío se nplic.1 aos tributos e contribuições
cuja exigibilidade esteja suspensa, nos termos dos incisos II a IV L10 nrt.
151 di! Lei n" 5.172. de 25 L1e outubro de 1966. hajn ou não depósito judici al.
§ 2". Na determinação do lucro real. a pessoa jurídicn niío poderá deduzir como custo ou despesa o imposto de renda Je que for sujeito passivo
como contribuinte ou responsável em substituição ao contribuinte.
§ 3". A dedutibilidade, como CllSto ou despesa . de rendimentos pagos
ou crditados a terceiros abra nge o imposto sobre os renLlimentos que o
contribuinte, como fonte pagadora. tiver o L1ever legal de reter e recolher.
aind:l que assuma o ônus do imposto.
§ 4". Os impostos pagos pela pessoa jurídicn na aquisição de bens do
ativo permanente poderáo. a seu critério. ser registrados como CllSto L1e
aquisição ou deduzidos como despesas opemcionais. salvo os pagos na
importaçiío de bens que se acresceráo ao custo L1e aquisiçáo .
§ 5". Niío são dedutí"eis como custo ou despesas operacionais as Illult as
por infrações fiscais . salvo as de naturezn compensat ó ria e as impostas po r
infr:lçôes de que n:1o resultem falta nu insufici€-nci:l L1e p;\gament o de tribu to .
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Art. 42. :\ p:1l1ir de I" de janei ro de 1995. parn efeito de deter
mina r o
lucro real. n lucro líqui do ajust ado pelas adiçô es e exclu sôes
previstns ou
autorizad;l~ pela legis bçiio do impu stn de renda
. pode r;í !>('r redll7.ido el11 .
no m:íxi nw . !rin!;l por cento .
l'ará~r : I!, ) t"Jniul . ,\ p:trc cla dos preju ízos fiscai
s ;lpur ados até 31 ue
ueze mbro de 1994. niio comp ensau a em razfio do dispo sto no
rapu t deste
ar1ig,() pode r:í ~er utiliz aua nos .1nos -cale nu:íri n subse qüen tes .
NOT A: Dispositit'o f'm v(f?or ar; 31. J2.95.
Art. 4~. Poue rão ser regis trada s. como CllstO ou despe sa opera
ciona l. as
impo rtânc ias neces sária s ;'t form açflo ue provisfio paril crédi tos
de liquid nçfio du\'id osa .
§ F. A impor1:lncia dedu tível como provi são pilra crédi tos
de liquid ação d uvido sa será a neces sária a torna r il provi são sufic iente para
abso rver
as perda s que prova velm ente ocor rerão no receb imen to dos
crédi tos existente s ao fim de cada perío do de apur ação do lucro real.
§ 2 Q • O mont ante dos crédi tos refer idos no parág rafo anter ior
abran ge
exclu sivam ente os crédi tos oriu ndos dn explo ração da ativid aue
econ ômic a
da pesso a juríd ica. deco rrent es da vend a de bens nns opera ções
de conta
pn)pr ia. dos selvi ços prest ados e das opera çôes de conta alhei a.
§ 3". Do l110ntante dos crédi tos refer idos no pnr:í grafo anter
ior dever :ín
ser exclu ídos:
a) os prove nient es de vend as com reser va de domí nio. de alienn
çfio fiduciária em garan tia. ou de opera ções com garan tia real:
b) os crédi tos co m pesso a juríd ica de direi to públi co ou empr
esa sob
seu contr ole. empr esa públi ca. socie dade de econ omia mista
ou sua subsi diária :
c) os crédi tos com pesso as juríd icas colig adas, inter ligad as.
contr oladoras e contr olada s ou assoc iadas por qualq uer form a;
d) os crédi tos com admi nistr ador. sócio ou acion ista , titula r ou
com seu
cônju ge ou paren te até o terce iro gfilU. inclu sive os afins:
e) a p;lrccIa dos crédi tos corre spon dente s ?IS recei tas que náo
tenha m
trans itado por conta de resulL1do;
f) o valor dos crédi tos adqu irido s com coob rigaç fio:
g) o valor dos crédi tos cedid os sem coob rigaç ão;
h) o valor corre spon dente ao bem arren dado . no caso de pesso
ils juríd icas que oper am com arren dame nto merc antil;
i) o valor dos crédi tos e direi tos junto a instit uiçõe s finan ceira
s. demai~

instit uiçõe s autor izada s a funci onar pelo Banc o Cent ral do Brasi
l e a socie dade s e fundo s de inves timen tos.
§ 4~. Para efeit o de dete rmin ação do saldo adeq uado
da provi são,
aplic ar-se -iÍ. sobre o mont ante dos crédi tos a que se refer e este
artigo , o
perce ntual obtid o pela redilç ão entre a soma das perda s efetiv
amen te ocorridas nos últim os três anos -cale ndári o, relativns aos crédi tos deco
rrent es do
exerc ício da ativid ade econ ômic a. e a soma dos crédi tos da mesm
a espéc ie
exist entes no IIlIC\O dos anos -cale ndár io corre spon dente s. obser
vill1d o-se
que:
a) para efeito da relaç ão estab eleci da neste parág rafo. não pode
rão ser
comp utad as as perd as rel:tt ivas a crédi tos const ituíd os no
próp rio anoca lendiÍrio :
h) o valor das perda s. relalivils a crédi tos sujei tos à atualizaç.'i
o mone tária . será o cons tante do !>illdo no início do ano-c alend ário consi
derad o.
§ 5°. Além de perce ntage m a que se refer e o § 4 Q • a provi
siío pode rá ser
acres cida:
a) da difer en . . a ent re () mont ante do crédi to hilbil itado e a prop
osta de
liquid a . . úl) pelo conc ordat ário. nos casos de conc ordat a. desde
o mom ento
em que esta for reque rida:
b) de até cinqü enta por cento do crédi to habil itado . nos casos
de fnlência do deve dor. desd e o mom ento de sua decre tação .
§ 6". Nos casos de conc ordat a ou f;)lência do deve dor. não seriío
admi tidos como perda s os crédi tos que niío forem habil itado s. ou que
tivere m a
~ua habil itaçã o denef.'.ada.
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§ 7~. Os prejuízos rea lizados no recebimento de créditos seráo obrigatoriamente debitados à provisão referida neste artigo e o eventual excesso
verificado será debitado a despesas operacionais.
§ 8~. O débito dos prejuízos a que se refere o parágrafo anterior poderá
ser efet uado. independentemente de se terem esgotados os recursos para
sua cobrança, élpÓS o decurso de:
a) um ano de seu vencimento. se em valor inferior a 5 .000 UFIR, por
deveuor:
b) dois anos de seu vencimento. se superior ao limite referido na alínea
a. não podendo exceder a vinte e cinco por cento do lucro real. antes de
computada essa dedução. (Redação dada ao parágrafo peja Lei n 9 9.065, de
20.06.95)

§ 9~. Os prejuízos debitados em prazos inferiores. conforme o caso, aos
estnbelecidos no parágnlfo ante rior. somente seráo dedutíveis qu:mdo houverem sido esgotados os recursos para sua cobrança. (Redação dada ao

parágrafo pela Lei n 9 9.065, de 20. 06.95)
§ 10. Considenllll-se esgotndos os recursos de cobrança quando o credor valer-se de todos os meios legais fi sua disposição.
§ 11. Os débitos a ljue se refere n alínea h do § 8~ nflo alcançam os créuitos referidos nas alíneas a, h, c, d, e e h do § 3~. (Redação dada ao parágrafo pl'la Lei /1 9 9.065, de 20.06. (5)

SEÇÃO IV
DO REGIME DE TRIBUTAÇÃO
COM BASF NO LUCRO f RESUMIDO
Art. 44, As pessoas jurídicas, cuja receita total. no ano-calendário anterior, tenha sido igualou inferior a 12.000.000 de UFIR. poderão optar, por
ocasiflo da entrega da declaração de rendimentos. pelo regime de tributação com base no lucro presumido. (Redação dada pela Lei /1 9 9.065, de
20.06.95)

§ I <'. O limite previsto neste aritgo será proporcionnl ao número de
meses do ano-calendário. no caso de início de atividade.
§ 2t'. Na hipótese deste artigo, o imposto de renda devido. relativo aos
fatos geradores ocorridos em cndn mês (al1s. 27 a 32) será considerado
uefinitivo.
§ 3". (Revogado pela Lei 11 9 9.065, de 20.06.95)
Art. 45. A pessoa jurídica habilitada à opçáo pelo regime de tributaçáo
com base no lucro presumido deverá manter:
I - escrituração contábil nos te rmos da legislação comercial:
II - Livro Registro de Inventário, no qual deveráo constar registrados os
estoques existentes no término do ano-calendário abrangido pelo regime
de tributaçflo simplificada:
III - em boa guarda e ordem, enquanto não decorrido o prazo decadencial 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 pilra escrituração comercial e fiscal.
Parágrafo único. O disposto no inciso I deste nrtigo náo se aplica à pessoa jurídica que, no decorrer do ano-calendário, mantiver livro Caixa, no
qual deverá estar escriturado toda a movimentação financeira , inclusive
bancária.
Art. 46. (Revo~ado pela Lei 11 9 9.249. de 26.12.95)

SEÇÃO V
DO REGIME DE TRIBUTAÇÃO
COM BAI)E NO LUCRO ARBITRADO
Ar'L 47. O lucro ua pessoa jurídica será arbitrauo qU:1I1do:
I - o contribuinte, obrig:ldo à tributaç:ío com hase no lucro real ou sub-

metido ao regime de trihutação de ljue trata (l Decreto-lei n ~ 2.397. de
1987. não mantiver escrit uraçáo 11:l forma das leis comerciais e fiscais . o li
deixar de ei:lhorar as demonstr:l<.:óes finan ce iras exigidas pela le gislação fiscal:

'. . .' .
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II - a escri turaç ão a ljue estiv er obrig .ado o contr ibuin te reveb r evide
n-

tes indíc ios de fraud e ou cont iver vícios. erros ou defic iênci as ljue
a torne m
impr estáv el para:
a) ident ificar a efetiv a movi ment açfio finan ceira . inclu sive b.1nc
íria : ou
b) deter mina r o lucro real.
111 - o contr ibuin te deLxar de apres entar FI autor idade tribut;Íria
os livros
c docu ment os da escritur:\(/\O come rcial e fiscal. ou o livro (·aixa
. na hipCl tese de ljue trata o art. 45. parág rafo único ;
IV - o contr ibuin te optar inde\ 'idam ente pela trihut:\(';:io com b:\se
no
lucw presu mido :
V - o comi ssári o ou repre senta nte da pesso il jurídic.a estra ngeir
a deixa r
de cump rir o dispo sto no § I" do art. 76 da Lei n" 3.470. de 28
de nove m bro de 1958:
VI - o contr ibuin te nfio apres entar os ilrqui vos ou sistem as na form
a e
prazo previ stos nos ilrt~. 11 a 13 dil Lei n" 8.218. de 29 de agost
o de 1991.
com as alter açõe s intro du7.i das pelo ar!. 62 da Lei n" IUIB
. de 30 de
deze mbro de 1991;
VI I - o contr ibuin te nfio mant iver. em boa orde m e segu ndo as norm
as
contá beis recom enda das, livro Razfi o ou ficha s utiliz auos para
resum ir e
totali7.ar. por conta ou subc onta . os lança ment os efetu ados no
Di:írio.
§ l". ()u:ll ldo conh l'ciua a recei ta bruta . o contr ibuin te
pode r:'\ efetu ar o
paga ment o uo imp\l sto de renda cOlT espon uentl ' com ba~e nas
regras pre vistas nesta Seção .
§ 2". Na hipót ese do par:íg rafo anter ior:
a) a apura çfio do impo sto de renda com base no lucro arbit rado
abran gerú todo o ano-c alend ário. asseg urada a tribu taç:ío com base
no lucro real
relati va aos mese s nfio subm etido s ao arbit rame nto. se a pesso
a juríd ica
dispu ser de escri t uraç ão exigi da pela legis laçiio come rcial
e fi~cal ljue
uemo nstre () lucro real uos perío dos não abran gido por aljlll'la
moda lidau e
de tribll taçfio . obse rvauo o dispo sto no § .'l" do art. :'7:
b) () impo sto apur ado com base no lucro real. na form a da alíne
a anter i or. terá por venc imen to o últim o dia útil do mês ~uh~eqül'nte
ao de en cerrame nto do refer ido perío do.
ArL
Ar ..

~H,

~I).

(R/'l'of?odo /,('/(/1-1'1'

/l O

1).2·)9. di' 2ó. 12. ()5)

As pesso as juríJ icas que se dedic all'll I :'\ \'\'lId a dc illlú\'('i~
(,Ollstlllíd(l~ llll :\(llIlIir idos para reven da . ao
l\llt':\IIll'lIt\l dl' !t'ITl'nos l' :'\
illcn rpllr: uJ\o de prt'd ios l'llI cOIIJ nlllíl lio tcr:'ttl ~eus 11I1'l'
ns :\lbitraJo~
dl'dll l.indo -sc ua recei ta bruta o custo do imúv el dl'vid alllen te
comp rovad o.
I'ar:í grafo único . () lucro arbitr <ldt) será tribu tado na propo
rçfio da
recei ta receb ida ou cujo receb imen to estej a previ sto para o prúp
rio mês.
Are 50. !\ sncie d:lde civil de prest aç:ío de serviçt1s rl'Jat
ivos a profis~:-\o
regul amen tada . subm etida ou não ao regim e de tribut aç.'io Je
que trata o
Decr eto-l ei n" 2.397. Je 1987. terá o seu lucro arbit rado Jedu
zindo -se da
recei ta bruta mens al os custo s e despe sas devid amen te cOlll prova
uos.
P;u:í grafo único . No caso de socie dade civil de prest aç;ío de
servi ços
relati vos a profi~s.'io regul amen t:ld:l . subm etid:l ao regim e ue
tribu taç:-\o de
que trata () Decr eto-l ei n" 2.397. de 1987. o lucro arbit r:\do fic:\r:
í sujei to :'\
incid ência do impo sto de renJa calcu lado com base na tabel
a pnlgrl's~i\ ' : \
mens al. e n:l Jecla raçüo de renJi ment os .
ArL 51. O lucro arbit rado das pesso as juríJ icas. quan do
n;\o conh ecida
a recei ta bruta . será deter mina uo atrav és de proce uimc nto Je
ofício. ml'ui ante a utilizaçfio de uma das ~eguintes altern ativa s de c:íJculo:
I - 1.5 (um inteir o e cinco décim os) uo lucro re:1I refer ente
ao últim o
perío do em ljue pesso<l juríd ica mant eve escri tur:lç ão de :lcor do
COIll as leis
come rci:li s e fiscais . atual iz:luo mone taria ment e :
II - 0.04 (qua tro centé simo s) da soma dos villor es do ativo
circu lante .
realiz ável a longo prazo e perm :lI1ente. exist entes no últim o b.1lan
ço patri moni al conh ecido . atu<llizado mone taria ment e:
III - 0,07 (sete centé simo s) do valor do capit al. inclu sive a sua
corre çã o
mon etári a cont abili zada como reser va de capit al. cons tante
Jo últim o
balan ço patri moni al conh ecido 011 regis traJo nos atns de const
itui ç:ío ou
:t1teral;:\O da socie dade . atual izado llIon etari:llllen te :
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IV - 0.05 (cinco ce ntési mos) uo valor uo patrimônio líquiuo constante
do últ imo bala nço patrimonial conhecido. atualizado monetariamente;
V - 0.4 (quatro uécilllos) UO valor uas compras ue mercadori:ls cfetu:ldas
no mês;
VI - 0.4 (quatro décimos) da soma, em cada mês. uos valores da folha
de p:lgamento dos empreg:ldos e d:ls compras de matérias -priI1l:ls. produtos intermediários e materiais de embalagem;
VII - 0.8 (oito décimos) da soma dos valores devidos no mês a empregados;
VIII - 0.9 (nove décimos) do valor mensal do aluguel devido.
§ 1~. As alternativas previstas nos incisos V. VI e VII . a critério da autoridade lançadora, poderão ter sua aplicação limitada, respectivamente. à
atividades comerciais, industriais e de prestação de serviços e, no caso de
empresas com atividade mista. ser adotados isoladamente em cad:l ativid:lde.
§ 2<'. Para os efeitos da aplicação do disposto no inciso I. quando o
lucro real for decorrente de período-base anual. o valor que servirá de base
ao arbitmmento será proporcional ao número de meses do período -base
considerado.
§ 3" . P:lra dlculo da atlw lização monetária a que se referem os incisos
deste artigo. seriio adotauos índices utilizados para fins de correção monet;Íria d:ls demonstrações financeims, tornando-se como termo inicial a data
do encerramento do período-base utilizauo. e. como termo final. o mês a
que se referir o arbitramento.
Ar!. 52. Seriío acrescidos ao lucro :ubitrado:
I - o ganho de capital. ucmais receitas e os resultados positivos decorrentes das receitas não compreendidas 110 art. 48 desta Lei;
II - as parce las dos va lores controlados na parte " B" do Livro de Apuração do Lucro Re:ll - I.ALUR. q ue deveriam ter sido adicion:ldas ao lucro
real.
Parágr:lfo único. Na hipótese do inciso I, a não comprovação dos custos
pel:l pessoa juríuica implicará adição integral da receita ao lucro arbitrado.
Ar!. 5~. Sobre o lucro arbitrado mensalmente incidirá imposto de renda ?l alíquota de 2.'i % sem prejuízo da incidência do adicional previsto nos
incisos III e IV do art. 39 desta Lei.
§ I~ . Poderão ser deduzidos do imposto apurado na forma deste ar1 igo
o imposto de renda pago ou retido na fontc, ressalvado o disposto no ;1/1.
76. e os incentivos de dedução do imposto relativos ao Programa ue Alimentaçiío do Traba lhador. Vale-Tmnsporte. Doações aos Fundos d:l Crianç:l e do Adolescente. I\tivid:ldes Culturais ou Artísticas e Atividade
Audiovisual. observados o!> limites c prazos previstos 11:l legislação vigente,
bem como o disposto no § 2<' do art. 39.
§ 2". O imposto de rend:l de que trata este artigo deverá ser pago até o
último di:l útil do mês subseqüente :lO de ocorrênci:l dos fatos geradores. ,.
(Rp.dação dos §.9 dada pela Lei 11 9 9.065, de 20.06.95)
Art. 54. (RevoRado pela Lá n'l 9.2.J9. df' 26.12.95)
Art. 55. O lucro arbitrado na forma do art. 51 constituirá também base

de ciÍkulo da contribuiçiio soó:l1 sobre o lucro. de que trata a Lei n" 7.689.
de 15 de dezembro de 191{1:S.
SEçAo VI
/),-1 nF('f ",1/0-1 (>i () I J/-. m '. N f)/ M F N H)S n / Is I'FSSOAS }{!I?Íf)/CAS

Art. 56. As pessoas jurídicas dever;-w apresentar. até o último dia útil
do mês de março, declaraçiio de rendimentos demonstrando os resultados
auferidos no :lno-calendário :lnterior. (Rl'dação dada prla L r i /l 9 9.065. dr
20.06. 95)
§ 1" . A declaraçiío de rendi mentos ser;í e ntregue na un idade loc.'\l da

Secretaria da Receita Federal que jurisdicionar o declarante ou nos est:lbelecimentos banc.-lrios :lutorizados. localizados na mesma jurisdição.
§ 2". No caso de encerramento de atividades. :l declaraç.'io de rendimentos deverá ser entregue até o último dia útil do mês subseqüente ao d:l
ext inç[io.
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§ 3". No C:150 de pesso:1s juríd icas tribu tadas com base no
lucro real, a
decla ração de rendi ment os ser:i apres entad a em meio s magn
ético s, ressalvado o dispo slo no p;lr;í grafo anter ior.
§ 4~ . Fic:1 o Mini stro d:1 F:1ze nda autor izado a alter ar o
prazo par:1
apres ent:1 ç;ío da declar;lç:'ío. dentr o do exerc ído fin:1nceiro. de
acord o com
os critér ios que e~tabelecer.

CAP ÍTUL O IV
DA CON TRJB UIÇA O SOC IAL SOB RE O LUC RO
Art. 57. Aplic am-s e fi Cont ribui ção Socia l sobre o Lucr o (Lei
n" 7.689.
de 1988) as mesm:1S norm as de apur ação e de paga ment o
estab eleci das
para () impm to de rend:1 das pesso as juríd icas, inclu sive no que
se refer e :10
dispo~l() no a11 . 3K. mant idas a base de c:ílcu lo
e as alíqu ouls previ stas na
kgisl aç;ío em vigor . com as altem ções introduzid:1S por esta Lei.
§ 1"~o l'ar;1 efeit o de paga ment o mens al. a base de dku lo
da contr ibuiç; ío socia l ser<Í () valor corre spon dente a dez por cento do soma
tório :
a) da recei ta bruta mens al:
b) das dema is recei tas e ganh os de capit al;
c) dos ganh os líqui dos obtid os em oper açõe s realiz adas nos
merc ados
de renda vilriúvel:
d) dos rendi ment os prod uzido s por aplic.:.ções finan ceim s de
rend:1 fIXa .
§ 2". No caso das pesso as juríd icas de que trata o incis o III do
art. 36, a
base de cálcu lo da contr ibuiç .'io soda l corre spon ded ao valor
deco rrent e
d:1 ap lic..ç.'io do perce nt ual de nove por cento sobre ól recei ta
brut:\ óljust:1d:1. quan do for o caso. pelo valor das dedu ções previ st:\s
no art. 29 .
(Rp.dação dada ao "rapu t" e § 2º pela Lá nº 9.065, dp. 20.06
.95)
§ 3". A pesso :\ juríd ica que deten nin:\ r o impo sto de renda
a ser pago
em cad:\ mês com b:\se no lucro real (art. 35), dever ú efetu ar
o p:\ga ment o
da contr ibuiç iío soda l sobre o lucro . calcu lando -a com base
no lucro líqui do ajust ndo apur: \do em cnd:\ mês.
§ 4". No c:\so de pesso a juríd ica subm etida :\0 regim e de tribut
:\çilo com
base no lucro real. a contr ibuiç iío deter mina d:1 na form a dos
§§ I" a 3" ser;í
dedu zid:\ da l'Ontribuiç.'io apura d:\ no ence rram ento do perío
do de apüra çao.
Art. 5H. P:\r:\ efeit o de deter min:\ ç.'io da base de cálcu lo da
contr ibuiç; ío social sobrc (l IUlTo . o lucro líqui do :\just :\do pode rá
ser reduz ido
por compcn~;\(.::ío da hasl' de cílnll o negat iva. apura da em
perío dos -base
;lIIll' riorcs CIll . no milximo. trinta por cento .
NUI /!: IJisflllsiti\'() em \'IRo" até 3 /./2.95.
Art. 59. A conlr ibui\:;ío soci;)1 sobre o lucro das socie d:\de s
civis. submetid as :\0 regim c de tribu taçflo de que trata o ali. I~ do Decr
eto-l ei n"
2.397. de 1987. dever :i ser paga :\té o últim o dia útil do mês
de j:\nei ro de
cada ano -cale nd:ir io.

CAP íTUL O V
DA TRlUll'L\~:Ao DO IMPO STO DE REN DA NA FON TE
Ar\. 60. ESt:"IO sujci tas ao desco nto do impo sto de rcnda na
fonte . ;1 :díljuota de cinco por ccnto . as impo l1finc ias pag.as its pesso as juríd
icas:
I - éI título de juros e de inden izaçõ es por lucro s cessa ntes. deco
rrent es
de sente nça judic ial:
11 - (Rf'I'ogado pf'la Lá n!! 9.2-19. df' 26.12.95)
Par:i grafo único . () impo sto desc onta do na form<l deste
<lrtigo serú
deduz ido do impo sto devid o :\pur ado no ence rram ento do perío
do -base .
Art. 61. riGI suje it o :\ incid ência do impo sto de renda exclu
siv:\m ente
n:\ fonte . :\ alíqu ot:\ dc 35 %. todo p;)g.amento efetu ado pebs pesso
as juríd iGIS a bene ti ci:í rio n;í () ident ifiC:ldo. ressa lvadn
o dispo sto em norm :\s espeC1:11S .
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§ 1". A incidência prevista no caput ap lica-se. também. <lOS p<lgamentos
efetuados ou aos recursos entregues a terceiros ou sócios. acionist<ls ou
titular. cOlltahilizados ou niio, quando niio for comprovada a operaçiio ou a
Sua causa, bem co mo :\ hipótese de que trata o § 2". dll art . 74 da I .ei n'IUH~. de 19<
1( .
§ 2". ('unsidera-sc vencido (I imposto de relida na lúntc 11(1 dia do pa g:lmento da referida impOlt;1ncia.
§ 3". O rendimento de que trat" este altigo será co nsiderado líquido.
cabendo o re"ju st"mcnto do respecitvo rendimcnto bruto sobre (l qual
reca irá o imposto .
Art. 62. A partir de 1<' de j:meiro de 1995. a alíquota do imposto de
renda na fonte de que trata o art. 44 da Lei nO 8.541. de 1992. será de 35 %.
Art. 63. Os prêmio distribuídos sob a form<l de bens e serviços. <ltr<lvés
de concursos e sorteios de qualquer espécie. estão sujeitos à incid ê ncia d o
imposto. à alíquota de vinte por cento, exclusiv<llnente na fonte. (Rf'dação
do "rapw " dada pf'la l ,ei n g 9.065, d(' 20.06.95)
§ 1°. O imposto dc quc trata cste aliigo incidir:í sobre o valor de mercado do prêmio. n:l data d<l distribuição, e se rá p"go até o terceiro dia útil d"
scmana subseqüente :lO da distribuição .
§ 2". Compete à pCSSO<l jurídic:l que proceder à distribuição de prêmios.
efetu:lr o p<lgamento do imposto correspo ndente. não se aplicando o reajustamento da base de cálculo.
§ 3". O disposto neste artigo não se aplica (lOS prêmios em dinheiro. que
continuam sujeitos à tribut:lção na forma do art. 14 da Le i n" 4506. de 30
de novembro de 1964.
Art. 64. O <IIt. 45 da Lei n" 8.541. de 1992. pass:l a ter a seguinte redação:
NOTA: Alterações insPn'das diretam ente no tf'xto da Lf'i 8.5./// 92

CAPÍTULO VI
DA TRJBUTA<;ÁO DAS O PERA<;ÚES FINANCEIRAS
SEÇÃO I
DO MERCADO DE RENDA FIXA
Art. 65. O rendimento produzido por :lplicaçiio financeira dc renda
flX:l. auferido por qU:llquer beneficiário. inclusive pesso<l jurídica isenta. :l
partir de 1<' de janeiro de 1995. sujeita-se à incidência do imposto de renda
na fonte à illíquota de dez por cento.
§ 1°. A base de cálculo do imposto é constituídil pelil diferença positiv<l
entre o valor da alienação. líquido do imposto sobre operações de crédito,
câmbio e seguro. e sobre operações relativas a títulos ou valores mobiliários - IOF. de que trat" a Lei n" 8.894. de 21 de junho de 1994 e o valor da
"plicação financeira.
§ 2°. Para fins de incidênci<l do imposto de renda nil fonte. a alienação
compreende qualquer fornw de transmissão da propriedade. bcm como a
liquidação, resgate, cessão ou rep:lctuilç.'ío do título ou aplicação.
§ 3". Os rendimentos periódicos produzidos por título ou apliü1ç.'ío.
bem como qualq ucr rem unerilç:'ío adicional aos rendimentos prefIxados,
se r:'ío submetidos n incidênci" do imposto dc renda na fonte por ocasião de
sua percepç.'ío.
§ 4<'. O disposto neste :lrtigo aplica-se também:
a) ns operilções conjugadils 4ue permitam a obtenç.1o de rendimentos
predeterminados. realil.ildas nas bolsas dc vnlorcs. dc mcrcado rias. de futuros e assemelhadas. bem como no mcrcado de bale-Ia;
b) ?ts operações de tranferência de dívidns realizad:lS com instituiç.'ío
finilnceira . demais instituições autoriz:ld"s iI funcion a r pelo Ba nco Ce ntral
do Brasil ou com pesso<l jurídic" n:'ío-financeira:
c) :lOS rendimentos auferidos pela entregil de recursos a pessoil jurídica,
so b qUillquer fo rma e a qu"lquer título . independentemente de se r o u não
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a fonte pllga dora instituiç.'ío autor izadl l a funci onar pelo Banc
o Cent ral do
Brasil.
§ 5~. Em re lllção às opera ções de que trata m as IIlíneas "a"
e " b " do §
4~. a base de cálcu lo do impo sto será:
a) o resul tado posit ivo aufer ido no ence rrllm ento ou liqui dação
dlls oper:u.;óes conju gnda s :
b) a difer ença posit iva entre o vlllor da dívidll e o valor entre
gue à pessoa juríd icn respo nsáve l pelo pngll ment o da obrig nçfio . acres cidn
do respe ctivo impo sto de rend:'! retido .
§ 6~. Fica () Pode r Exec utivo autor izado a baixa r norm as com
vistas a
defin ir as carac teríst icas das opern ções de que trata m as alíne
as "a " e " b "
do § 4~ .
§ 7~. O impo sto de que trata este artig o será retido :
:'!) po r ocasi ão do receb imen to dos recur sos desti nado s ao paga
ment o
de dívid as. no caso de que trata li alíne a '''b '' do § 4~.
b) por ocnsi ão do paga ment o dos rendi ment os. ou dn lllienllçiio
do título ou da IIplicaçiío. nos dema is casos .
§ 8~. É respo nsáv el peln reten ção do impo sto a pesso a juríd
ica que
receb er os recur sos. no caso de opera çôes de trans ferên cin de
dívid as. e li
pesso a juríd ica que efetu ar o pag.:lI11ento do rendi ment o. nos dema
is casos .
Art. 66. Nns aplic açóes em fundo s de renda fixa . inclu sive em Fund
o de
Aplic nçiio Finan ceira - FAF. resgn tadas a p:1rtir de I" de janei
ro de 1995. :1
base de dIcu lo do impo sto sobre a rend a na fonte será cons
tituíd a peln
difer ença posit iva entre o valor do resgn te. líqui do de IOF.
e
valor de
:1quisiçiío da quot:'!.
Parág rnfo único . O impo sto. caIcu bdo ?l alíqu ota de dez por cento
. será
retid o pelo admi nistr ador do fundo nn datn do resga te .
Art. 67. As :1plicações finan ceira s de que trata m os arts. 65, 66
e 70,
exist entes em 31 de deze mbro de 1994. terão os respe ctivo s
rendi ment os
apro priad os pro-rata lnnp ore nté nque b data e tribu tados nos
term os da
legis lação à époc a vigen te.
§ F. O impo sto apur ado nos term os deste nrtig o será adici onad
o àque le
devid o por ocasi ão da alie nação ou resgn te do título ou aplic ação
.
§ 2" . Para efeito s de npura çiio dn base de dlcu lo do impo sto
quan do da
alien nçiío ou resga te. o valor dos rendi ment os. aprop rindo nos
term os deste
al1 igo. será acres cido ao valor de aquis ição da IIplic ação finan ceira
.
§ 3~. O valor de aquis ição exist ente em 31 de deze mbro de
1994, expre sso em quan tidnd e de UFIR . se rá conv ertid o em Renl. pelo
vnlor de R$
0.6767.
§ 4Q • Exclu em-s e do dispo sto neste artig o as aplic ações em
Fund o de
Aplic ação Finan ceira - FAF exist entes em 31 de deze mbro
de 1994, cujo
valor de aquis ição será npur ndo com base no valor da quot
a na refer ida
data .
§ 5('. Os rendi ment os das nplic ações finan ceira s de que trata
este artig o,
prod uzido s a p:uti r de 1~ de janei ro de 1995, pode rão ser
exclu ídos do
lucro real, para efeito de incid ência do adici onal do impo sto
de rendn de
que tmtn o art. 39.
§ 6('. A fncu ldade previ sta no pnrág mfo anter ior não se aplic
l aos rendi ment os das aplic açúes finan ceira s :llIfe ridos por instit uição finan
ceira . socieda de corre tora de título s e valor es mobi liário s. socie dade distri
buido ras
de título s e valor es mobi liário s. socie dnde s de segur o. previ dênci
ll e capiL1lizaç ão.
Art. 68. São isent os do impo sto de renda :
I - os rendi ment os aufer idos pelas carte ims dos fundo s de rendn
ftxa;
1/ - os rendi ment os aufer idos nos resga tes de quota s de fundo
s de investimen tos. de titula ridad e de fundo s cujos recur sos sejam aplic
ndos na aquisiç.'ío de quot as de fundo s de inves timen tos:
1/1 - os rendi ment os ilufe ridos por pesso n físicn em conta s
de depó sitos
ue poup ança . de depó sitos espec iais remu nerad os - DFR c sobre
os jur(l~
prod uz idos por letras hipo tedri as.
Art. 69. f'icam revo g:1das as isenç ões previ stas na kg.isl:t~ :ío do
impo sto
de renda sobre os rendi ment os aufcrid(l~ por pesso as juríd icas
em c o nta~
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de depó sitos de poup ança , de depó sitos espec iais remu nemd os
- DER e
sobre os juros prod uzido s por letras hipot ecári as.
Parág rafo único . O impo sto devido sobre os rendi ment os de que
trat a
este miig o será retid o por ocasi ão de crédi to ou paga ment o do rendi
ment o.
Art. 70. As opera ções de mútu o e de comp ra vincu lada à reven
da, no
merc ado secun dário , tendo por objet o ouro , ativo financeiro, conti
nuam
equip arada s às opera ções de renda fixa para fins de incidência do
impo sto
de rend a na fonte .
§ 1~'. Co nstitui fato gerad or do impo sto:
a) na opera ção tlc mútu o , o paga ment o ou C1'édito do rentl imcn
to ao
mut uantc :
b) nil operaç:ío tle comp ra vincubtl:1 ;1 rcventla . a opcraçrlo tle reven
tla
tio ouro .
§ 2('. A bnse de C:1lculo do impo sto será constit uída:
n) na opera ção de mútu o , pelo valor do rendi ment o pago o u credi
tatlo
:1O mutu ante:
b) na opera ção de comp ra vincul<lda à reventla, pel:l difer ençn posit
iva
entre o valor de reventla e o de comp m do ouro .
§ 3('. A base de cálcu lo do impo sto, em Reais , na oper ação
de mútu o,
quan do o rendi ment o for fixado em quan tidad e de o uro, será apur
ada com
base no preço médi o verif icado 110 merc ado à vista da bolsa em
que ocorrer o maio r volum e de opera ções com ouro , na data d<l liqui dação
do contrato , acres cida do impo sto de renda retid o na fonte.
§ 4('. No caso tle pesso a juríd icn tribu tada com base 110 lucro
real deverão ser ainda obser vauo s que:
a) iI difer ença positivil entre o villor ue merc ado, na dnta do mútu
o, e o
custo de aquis ição uo auto será inclu ída pelo mutu ante na apur
ação do
ganh o Iíquitlo de que trata o art. 72:
b) as altera ções no preço do ouro dura nte o uecu rso uo prazo do
contmto ue mútu o , em relaç ão ao preço verif icado na uata tle realiz
ilção do
contm to, ser;'o recon hecid as pelo mutu ante e pelo mutu :í rio como
receita
ou desp esa, segu ndo o regim e de comp etênc ia;
c) pam efeito tio dispo sto na alíne a " b " será cons iucm do o preço
médi o
uo ouro verificado no merc ado il vista da bolsa cm que ocor rer
ti maio r
vo lume de opera ções. na data do registro dil varia ção .
§ .'i~. O impo sto de re nda na fonte será Glku latlo aplicantlo-se
a alíqu o ta previ sl a 110 a11. 65.
§ (," , I:i('a o P"dl' r Fxeclltivo a ll toriz ado a haixal lIorlllas
rOIll vistas a
dt'lil lir as cllal' ll'lisl i('as da (l lll'l':u,":i" dl' ('(llIIpl:' \'illn llada ;', n'Vl'
lIlla dl'
qllc trata l'ste al1igo .
Art. 71. Fica tlispc nsada iI reten ção tio impo sto de relida na fOllte
sobre
rendi ment os de aplic ações fi na nceir as de rend a fLxa ou de renua
variável
quan do o bene ficiár io do rend imen to decla rar à fonte pagadorél,
por escrito, sua condiç:ío de entid nde imulle. (Rrdo ção dada 111'10 Lei n 9
9.065, dI'.

20.06.95)

SEÇ ÃO II
DO MER CAD O DF REN DA VA RIA VFl .
Art. 72. Os ganh os líqui dos aufer idos, a parti r de 1(' de janei
ro de 1995,

por q ualql ler benefici:í rio, ind IIsive pesso a j uríd ica iscnt a, em
oper: lçües
re:l lizatl as nas bolsa s de véllores , de merc atlor ias, tle futuros
e assem eIhélda s, serão atrib utado s pelo impo sto de rend: l na form a da
legislação
vigente, com :lS éI!ter:lções intro duzid as por esta Lei.
§ 1('. A illíquota do impo sto será de tlez por cenln. aplid
vel sobre os
g:lnhos líquidos apuri ldos mens alme nte.
§ 2('. Os custo s de aquisiç.."io dos ativos objet o das opera ções
de que tm ta este ilrtigo serão:
iI) cons idera dos pela médi a pond eréld a dos
custos unit:irios:
b) conv ertid os em Real pelo villor de R$ 0,6767, no caso de ntivo
s existente s em 31 de deze mbro de 1994, expressos em qU:lntidilde de UFIR
.
§ 3Q • O dispo sto neste artig o ap lica-se tamb ém:
a) aos ganh os líqui dos aufer idos por qUillquer benefici;lrio. na alien
ação
de ouro . ativo financeiro . fora de b()ls:l;
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b) aos ganhos IíquiJos auferiJos pelas pess(las jurídicas na alil'n;u;;í(l de
par1icipações societ:írias, fora Je bolsa.
§ 4~. As perdas apuradns nas operações de que trata este artigo poderão
ser compensndas com os ganhos líquidos nuferidos nos meses subseqüentes, em operações da mesma natureza.
§ 5('. As perdas incorridas em operações iniciaJas e encerrndas no mes mo dia (day-trade). somente poderão ser compensadas com os ganhos
auferidos em operações da mesma espécie (d.ay-trade) .
§ 6('. O ganho líquido mensal correspondente a operações d.ay-trade:
a) integrará a base de dlculo do imposto de que trata este artigo ;
b) não poderá ser compensado com perdas incorridns em operações de
espécie distinta.
§ 7". O disposto nos §§ 4" e 5 Q ilplicil-se, inclusive. às perdas existentes
em 31 de dezembro de 1994.
§ 8('. Ficam isentos do imposto de renda os ganhos líquidos auferidos
por pessoa física em operações no mercado à vista de ações nas bolsas de
valores e em opemções com ouro, ativo financeiro, cujo valor das alienações reillizadns em cada mês seja igualou inferior a 5.000.00 UFIR. para o
conjunto de ações e para o ouro. ativo financeiro , respectivamente.
Art. n. O rendimento auferido no resgate de quota de fundo de ações,
de commodities. de investimento no exterior. clube de investimento e
outros fundos da espécie, por qualquer beneficiário, inclusive pessoa jurídica isenta. sujeita-se n incidência do imposto de renda na fonte à alíquota
de dez por cento.
§ I". ;\ base de cálculo do imposto é constituída pela diferença positiva
entre o valor de resgate. líquido de IOF, e o valor de aquisição da quota .
§ 2('. Os ganhos líquidos previstos nos nrts. 72 e 74 e os rendimentos
produzidos por nplicações financeiras de renda fIXa auferidos pelas carteiras dos fundos e clubes de que tmtn este nrtigo sáo isentos de imposto de
renda.
§ 3('. O imposto de que tratil este artigo será retido pelo administrador
do fundo ou clube na data do resgate.
§ 4('. As aplicações nos fundos e clubes de que trata este artigo, existentes em 31 de dezembro de 1994. terão os respectivos rendimentos ilpropriados pro-rata tempore até aquela data.
§ 5('. No resgate de quotas. existentes em 31 de dezembro de 1994. deverão ser observados os seguintes procedimentos:
a) se o valor de nquisiçilo da aplicação, calculado segundo o disposto no
§ 2(' do art. 67. for inferior ao valor de resgate. o imposto devido será acrescido do imposto apurado nos termos daquele artigo:
b) em qualquer outro caso. a base de cálculo do imposto no resgate das
quotas será a diferença positiva entre o valor de resgate. líquido do IOF, e
o valor original de aquisição. aplicando-se a alíquota vigente em 31 de
dezembro de 1994.
§ 6('. Para efeito da apuração prevista nn alínea "b" do § 5('. o valor originnl de aquisição em 31 de dezembro de 1994, expresso em quantidade de
UFIR. será conver1ido em Real pelo valor de R$ 0.6767.
§ 7('. Os rendimentos produzidos a partir de 1<' de janeiro de 1995. referentes a aplicações existentes em 31 de dezembro de 1994 nos fundos e clubes de que trata este artigo, poderão ser excluídos do lucro real para efeito
ue incidência do auicional uo imposto de renua ue que trata o art . 39.
Ar!. 74. Ficam sujeitos ;1 incidência do imposto de renda na fonte . ;'1 alí quota cle uez 1'('1' (;l'nt(l. os rcndimcntos allfcriuos cm operaçúcs cle .'iwap.
§ l". A base de c;ílculo uo imposto das opernções de que trata este artigo ser<Í o resultado positivo auferido na liquidação do contrato de swap.
§ 2<'. O imposto será retido pela pessoa jurídica que efetuar o pagamento do rendimento. na data da liquidação do respectivo contrato.
§ 3<'. Somente será admitido o reconhecimento de perdas em operações
de swap registradas nos termos da legislação vigente.
Art. 75. Ressalvado o disposto no § 3° do art. 74, fica o Poder Executivo
autorizado a permitir a compensação dos resultados apurados nas opera-
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ções de que tratam os arts. 73 e 74, definindo as condições para a sua realização.

SEÇÃO III
DAS DISPOSIÇÕES COMUNS A TRIBUTAÇÃO
DAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS

Art. 76. O imposto de renda retido na fonte sobre os rendimentos de
aplicações financeiras de renda fixa e de renda variável. ou pago sobre os
ganhos líquidos mensais. será: (Redação dada ao "capur" pela Lei n l! 9.065,
de 20.06.95)
I - deduzido do aputado no encerramento do período ou na data da
extinção. no caso de pesso<l jurídica submetida ao regime de tributação
com base no lucro re<ll;
II - definitivo, no caso de pessoa jurídica não submetida ao regime de
tributação com base no lucro real, inclusive isenta, e de pessoa flSica .
§ 1{'o No caso de sociedade civil de prestação de serviços, submetida ao
regime de tributaçúo de que trata o art. I{' do Decreto-lei n Q 2.397. de 1987,
o imposto poder:l ser compensado com o imposto retido por ocasião do
pagamento dos rendimentos aos sócios beneficiários.
§ 2{'. Os rendimentos de aplicações financeiras de renda fixa e de renda
variável e os ganhos líquidos produzidos a p<lrtir de 1Q de janeiro de 1995
integrarão o lucro real.
§ 3 Q• As perd:!s incorridas em operações iniciadas e encerr<ld<ls no mesmo dia (day-trade), realizadas em mercado de rend<l fixa ou de rend:! vilriável. não seráo dedutíveis na apuraçi\o do lucro real.
§ 4{'. Ressillvado o disposto no parágrnfo ilnterior. as perdas apur:!das
nas opemções de que tratam os a ris. 72 a 74 somente serão dedutíveis na
determínaçúo do lucro real até o limite dos ganhos auferidos em operaçôes
previsL1s naqueles artigos.
§ 5Q • Na hipótese do § 4 Q• a parcela das perd<ls adicionadas poderá. nos
anos-calendário subseqüentes, ser excluída n<l determinação do lucro real.
até o limite correspondente à diferença positiv<l apur<ld<l em cada ano.
entre os ganhos e perd<ls decorren tes das operaçôes realizadas. (Rrdação
dada prla Lei nl! 9.065, dp. 20.06.95)
§ 6{'. Fica reduzida:! zero a alíquota do IOr incidente sobre operações
com títulos e v:!lores mibili:lrios de renda fl.X<I e de rend:! vari:lvel.
§ 7{'. O disposto no § 6{' náo e lide :! faculdade do Poder Executivo allemr <I alíquotil daquele imposto, conforme previsto no § 1" do <lrt. 153 da
Constituição Federal e no par:ígrafo único do art . I" da lei n" X.X94. de 21
de junho de 1994.
Arl. 77. () regime L1e tributação previsto neste Capítulo núo se aplica
aos rendimentos ou ganhos IíquiLlos:
I - em aplic<lções financeims de renda fLXél de titularidaLle L1e instituição
financeira. inclusive socied:!de de seguro, previdência e c:!pita lização . socied:!de corretor:! de títulos, valores mobiliários e ci\mhio. sociedade distribuidora de títulos e valores mobili:írios ou socieLlade L1e arrendamento
mercantil: (Rrdação dada ao "rapul" r inciso I prla L pi n l! 9.065, dr
20.06.95)
II - nas operações de mútuo realizad:ls entre pesso;ls jurídicas controladoras. controlad;ls. coligadas ou interligadas. cxceto se a mlltll:íria for insti tuição autorizada a funcionar pelo Banco Centrnl do Brasil:
111 - n:lS operaçôes de renda varinvel realiz;ldas em bolsa . no mcrc;ldo
dc balcão organizado. autoriz.:ldo pelo órgão competente. ou através de
fundos de investimento . para a cal1eira própria Lias cntiLlaLles citadas no
inciso I: (Rrdação dada ao illriso pela Lri nº 9.249, d p. 26./2.95)
IV - na alienaç.10 de part.icipações societnrias permanentes em sociedades coligad:ls e controladas, e de p:lrt icipações societ:í rias que permanecer<lm no ativo d:l pessoa jurídica até o término do ano -calcndnrio seguinte
ao de suas aquisições:
V - em operaçôes de cobertura (hrdge ) re:llizadas em bolsas L1e valores.
de mercadori<ls e de fut uros ou no merc:ldo de bale-lO.
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§ F. Pilra efeito do disposto no inciso V, consideram-se de cobertur:l
(hrdKp.) as operações destinadas. exclusivamente. ~I proteçiío contra risco s
inerentes ils osci\:lções de preços ou de ta.X:lS. qU:lndo o objeto do contrato
negociado:
:l) estiver relacionado as atividades operacionais dóI pessoa jurírica:
b) Jcstinar -se ?I prnteç:ío Je direitos ou obrigaç(-les Ja pessoa jurídica .
§ 2" . () Poder I:x('c utivo poJeróí Jcfinir requisitos adicionais para a
raract('1 i/.açao das opcraçúcs Je que trata o par:ígrafo anterior. bem con1(1
estabelecer proceJimentos para registro e apuraçiío dos ajustes Ji;íri (l~
incorriJos nessas operações.
§ 3~. Os rendimentos e ganhos liquidos de que trata este artigo Jeveriío
compor a base de cálculo prevista nos arts. 28 ou 29 e o lucro re:l!.
§ 4~. P:lra as associações de poupança e empréstimo. os rendimentos e
ganhos líquidos auferidos nas aplicações financeiras seriio tribut:lJ os de
forma definitiva. à alíquota de vinte e cinco por cento sobre a base de dlculo prevista no art. 29." (Rp.dação dada ao .9 .J'l, pda 1-ri nO 9.0ó5, df'
20.06.95)

SEÇÃO IV
nA TRIBUTAÇÃO DAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS RFAULADAS
I'()H RFSmFN1'F:S ou [)()MICIUADOS NO FXIFRW!?
Ar!. 711. Os resiJentes ali Jomiciliados no exterior sujeitam-se ?ls mes-

mas normas de tributilç.10 pelo imposto Je renda . previstas p;ua os residen tes ou domiciliados no país, em relação aos:
I - rendimentos decorrentes de aplicações fin:ll1ceiras de renda fIXa:
II - ganhos líquidos auferidos em operações re:lliz:ld:ls em bolsas de
valores, de mercadorias, de futuros e assemelhados;
III - rendimentos obtidos em ilplicações em fundos de renda fIX:l e de
renda vari:\vel e em clubes de investimentos.
Parágrafo único . Sujeit:lm-se à tributaç;ío pelo imposto de renda. nos
termos dos arts. 80 a 82. os rendimentos e ganhos de capital decorrentes
de :lplicações financeirils. auferidos por funJos . sociedades Je investimento
e carteiras de valores mobili;írios de que p:lJ1icipelll, exclusivamente. pes soas físicas ou jurídicas. fundos ou outras entiJaJes Je investimento coleti vo residentes. domicili:ldos ou com sede no exterior.
Art. 79. O investimento estrangeiro nos merc.1dos financeiros e de
valores mobili:\TÍos somente poderá ser realizado no país por intermédio
de representante legal. previamente design:ldo dentre as instituições autorizad:ls pelo Poder Executivo :l prestilr tal serviço e que será respons:\vel, nos
termos do art . l28 do Código Tributário Nacional (Lei nO 5.172. de 25 de
outubro de 1966), pelo cumprimento das obrigações tributArias decorrentes
das operações que realizar por conta e ordem do represent.1do.
§ F. O representante legal não será responsável pela retençiio e recolhimento Jo imposto Je renJa na fonte sobre apliC<H;ões financeiras quando,
nos termos da legislação pertinente tnl responsabilidade for atribuída a terceIro.
§ 2~. O Poder Executivo poderá excluir detemlinadas categori:ls de
investidores da obrigiltoriedade prevista neste artigo.
Ar!. 110. Sujeitilm-se ;'I tributação pelo imposto de renda. ~ alíquota de
Jez por cento. os rendimentos e ganhos de capitill auferidos no resgate
pelo quotista. quando distribuídos, sob qualquer forma e qUillquer título,
por fundos em condomínio. :l que se refere o art . 50 da Lei n~ 4.728, de 14
de julho Je 1965. constituídos na forma prescrita pelo Conselho MonetArio
Nacionill e milntidos com recursos provenientes de conversiio de débitos
externos brasileiros. e Je que participem. exclusivamente. pessoas físicas ou
jurídicas. fundos ou outms entidildes de investimentos coletivos. residentes .
domiciliaJos. 011 com sede no exterior.
§ I". A base de cálculo do imposto é constituída pela diferença positiva
entre o valor de resgilte e (1 custo de aquisiç;ío da quota.
§ 2~. Os rendimentos e ganhos de capital auferidos pelas carteims dos
funJos de que tmta este artigo. são isentos de imposto de rend:l.
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Art. 81. Ficam sujeitos ao impo sto de renda na fonte. à alíqu ota
de dez
por cento . os rendi ment os auferidos:
I - pelas entid ades menc ion:ld :ls nos arts . 1" e 2" do Dec.:reto-L
ei n"
2.285. de 23 de julho de 1986:
11 - pelas socied:ldes de inves timen to a que se refer e o art. 49 da
Lei n"
4.728. de 1965 . de que parti cipem . exc1usiv:lmente. investidor
es estr:mgelros:
III - pelas c:lrteiras de valor es mobiliários. inclusive vinculadas
à emissão. no exterior. de certific:ldos repreSenl:ltivos de :lções. m:mtidrls.
exclusivrlmente, por investidores estra ngeir os.
§ 1". Os ganh os de capit•.'lI fic.'lm exclu ídos da incid ência do
impo sto de
rend:l quan do :luferidos e distri buído s. sob qual quer form a e a
qUéllquer
título. inclusive em deco rrênc ia de liqui daçã o parci al ou total do
investiment o pelos fundos. socie dade s ou carte iras refer idos no capu t deste
artigo.
§ 2". Para os efeitos deste artigo. consi deram -se:
:l) rendi ment os: qU:lisquer valor es que cons titua m remu neraç ão de
capital aplicado. inclusive :lquela prod uzida por tít ulos de renda variá
vel. tais
como juros . prêm ios. comissões, ágio. deság io e part icipações nos
lucros,
bem como os resul tados posit ivos rluferidos em rlplicações nos
fundos e
clubes de inves timen to de que trata o art . 73;
b) grlnhos de C:lpitrll. os resul tados positivos auferidos:
b.l) nas opera çúes realizadas em holsa s de valores. de mercadori
as, de
futuros e assem elhad as. com l'xn-çiio das opera ç(ll's conju gada s de
lJue traIa a alíne a "a" do § 4" do ;111. li." :
b.2) n:lS opera çúes com ouro . ativo financeiro. fora de bolsa .
§ 3". A b:lse de cálcu lo do impo sto de renda sobre os rendi
ment os auferidos pel:ls entid ades de que trata este artig o será apura da:
a) de acord o com os critér ios previstos nos arts. 65 a 67 no caso de
aplicações de renda fixa:
b) de rlcordo com o trat:\Inento previ sto no § 3Q do art. 65 no C:lSO
de
rendi ment os perió dicos ;
c) pelo valor do respe ctivo rend imen to ou resul tado posit ivo
. nos
demrlis casos.
§ 4 Q • Na :lpur:lção do impo sto de que trata este artigo seráo
indedutíveis
os prejuÍzos apura dos em opem ções de rend a fixa e de rend:l variá
vel.
§ 5". O dispo sto nesle rlrtigo rllc:\I1ç.1, exclusivilmente, :lS entid
:ldes que
atend erem às norm:lS e cond ições estab eleci das pelo Cons elho Mon
etári o
Nacional, não se aplic.1ndo, entre t:lnto . :lOS fundo s em cond omín
io referidos no :l11. 80.
§ 6". Os divid endo s e as boni ficaç ões em dinhe iro estilo
sujeitas ao
Impo sto de Rendrl à alíquot:l de quinz e por cento .
Art. 82. O impo sto de renda na fonte sobre os rendi ment os aufer
idos
pelas entid ades de que trata o art. 81, será devid o por ocasi ão
da cessão,
resgate, repacturlção ou liqui dação de cadil oper ação de rend a fixa,
ou do
receb imen to ou crédi to, o que prim eiro ocor rer, de outro s rendi
ment os,
inclusive divid endo s e bonif icaçõ es em dinh eiro.
§ 1Q. O impo sto será retid o pela instituiç.'io admi nistr adora
do fundo,
sociedilde de inves timen to ou carte ira. e pelo banc o custo diant
e, no caso
de certificrldos repre senla tivos de ilções , send o cons idera do como
exclusivo
de fonte .
§ 2". Os divid endo s que forem atrib uídos ils ações integ rante
s do patri môni o do fundo. socie dilde ou carte ira, seráo regis tmdo s. na dat..1
em que
as açõe s forem cotad as sem os respe ctivo s direi tos (ex-d ivide
ndos ), em
conta repre sent: ltiva de rend imen tos a receb er, em contr apart ida
à diminuiç.'io de idênt ico valor da parce la do ativo corre spon dente às
ações às
qUilis se vinculam, acom panh ados de trans ferên cia pam a recei
ta de dividend os de igurll valor ri débil o drl contrl de resul tado de v:lriaçiio
da crlrtei ra de ações.
§ 3". Os rendi ment os subm etido s à sistem ática de tribu tação
de que tr:lta este artigo não se sujei tam a nova incidência do impo sto de renda
quan do distribuídos.
§ 4". O impo sto deve rá ser pago até o terce iro dia li! il da
sema na subseqü ente riO da ocorr ência dos fillos gerad ores.
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DOS PRA ZOS DE REC OUII !\1EN TO
Art. 83. Em relnç ão nos fat os gerad ores cujn ocorr ência ~e verif
iquc a
pnl1ir de F de janei ro de 1995, os pagn ment os de impo sto de
rendn retid o
na fonte , do impo sto sobre opera ções de crédi to. câmb io e segu
ro e sobre
opera ções relati vas a título s e valor es mobi liário s e da contr ibuiç
ão para o
Prog ramn de Intcg rnçfi o Socia l - PIS/ PAS EP deve rão ser efetu
:ldos nos
segui ntes pwzos:
I - Impo sto de Rend a Retid o na Font e - IRRF :
a) :lté o últim o di:l útil Jo mês subs eqüe nte ao de ocor rê ncia
do falo
gerad or o u na dat:l da reme ssa, quan do esta for efetu ada antes
. no C.1S0 de
lucro de filiais. sucur sais. agênc ias ou repre senta çÍles . no país.
de pcsso as
juríd icas com sede no exter ior;
b) na data da ocorr ência do fato gerad or. no caso dos demn is
rendi men·
tos atrib uídos a resid entes ou domi ciliad os no exter ior:
c) até o últim o dia útil do mês subs eqüe nte ao da Jistri buiçã o
autol ll:lli ca dos lucro s, no caso de pesso il juríd ica subm etidn ao regim
c de tribu ta ç.10 de que trata o art. 1(' do Decr eto-l ei n(' 2.397, de 1987;
d) até o terce iro din útil da sema na subs eqüe nte à de ocor
rência dos
fatos gerad ores, nos dema is <:':1S0S;
11 - Impo sto sobr e Oper açõe s de C rédit o, Câ mbio e Segu ro
e sobre
Oper nçõe s relati vns a Títul os e Vnlo res Mobi liário s:
a) até o tecei ro dia útil dn sema na subse qüen te à de ocorr ência
dos fntos
gerad ores, no cnso de aquis ição de ouro , ntivo finan ceiro :
b) até o terce iro dia útil da sema na subse qüen te :\ de cobra nça
ou rcgis t ro contá bil do impo sto, nos demn is cnsos:
III - Cont ribui ção pnw o Prog wmn de Integ raç:ío Socia l e pnra
o Progrnm:l de Form ação do Patri môni o do Servi dor Públi co (PIS /PAS
EP): até
o últim o din úti l da quinz ena subse qüen te no mês dc ocorr ência
dos fntos
gerad ores.

(:,\PÍ TUL O VIII
DAS PENA LIDA DES
E I)()S A( ~ RI;: S( : II\1() S !\1()R ATÚ RU)S
Art. I'-t. Os tribu tos e contr ihuiç Ílcs socia is arrec adad os pela
Secre taria
d:l Rece ita Fcde ral. cujos fatos gerad ores viere m a ocor rer a parti
r de 1<' J e
janei ro de 1995. não pago s nos prazo s previ stos na legis lnção
tribu t:üia
se rão acres cidos de:
I - juros de mora . equi valen tes à taxn médi a mens al de cnptn
çfio do
Teso uro Nnci onal realti va à Dívid a Mobi liária Fede ral Inter na:
II - multa de mora aplic lda da segu inte form a :
a) dez por cento . se o paga ment o se verif icnr no próp rio mês
do ve nci·
m ent a;
b) vinte por cento . qunn do o paga ment o ocor rer no mês segui
nt e ao do
venc imen to;
c) trinta por cento , qU:lI ldo o paga ment o for cfetu aJo a parti r
do segun do mês subse qüen tc ao do ve ncim ento.
§ F. Os juros de mora inciJ irão n pal1i r do prim eiro Jia
do mês subseqü ente ao Jo venc imen to, e a mult a de morno a parti r do
prim eiro diél
após o venc imen to do débit o.
§ 21). O perce ntuél l dos juros de mora relati vo ao mês em que
o pagélme nto estiv er send o efetu ado será de 1%.
§ 31). Em nenh uma hipót ese os juros de mora previ stos no incis
o I deste
artigo , pode rão ser infer iores à taxn de juros estab elcci dl\ no
I\rt. 161 , § F,
da Lei n" 5.172, de 25 de outu bro de 1966, no art. 59 da Lei
n(' 8.383. de
1991, e no nrt. 3" da Lei n(' 8.620, de 05 de jl\nei ro de 1993.
§ 4<', Os juros de mora de que tmta o incis o I deste él rtigo.
serão ap lica dos tamb ém :lS contr ibuiç ões sociais arrecéldéldas pe lo I NSS
e aos débit os

,
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p:lra com (l p:ltrimônio imobili:írio. qU:lIldo nfio recolhid'ls nos pra7.OS pre vistos na Icgislaçfio específic;1.
§ 5~ . E m relaçiio aos débitos referidos no ali . .1 ~ desta Lei incidir;lO, a
p:lrtir de F de janeiro de 199.1. juros de mora de um por cento ao mêscalend:írio ou fraçfio .
§ 6~. O disposto no § 2~ aplica-se, inclusive, às hipóteses de pagamento
parcelado de tributos e contribuições sociais, previstos nesta Lei.
§ 7~. A Secretaria do Tesouro Nacional divulgaril mensalmente :l taxa a
que se refere o inciso I deste artigo.
Art. 85. O produto da arrecadaçáo dos juros de mora, no que diz respeito aos tributos e contribuições. exceto as contribuições arrecadadas pelo
INSS. integra os recursos referidos nos arts. 3~, parilgrafo único. 411 e 511 , §
1~ , da Lei n" 7.711, de 22 de dezembro de 1988. e no art. 69 da Lei n ll
8.383. de 1991, até o limite de juros previstos no art. 161. § 1~, da Lei n Q
5.172. de 25 de outubro de 1966.
Art. 86. Às pessoas físicas ou jurídicas que efetuarem pagamentos com
retenção do imposto de renda na fonte. deveráo fornecer à pessoa fiSica ou
jurídica beneficiilria. até o dia 31 de j:lneiro, documento comprobatório,
em duas vi:ls. com indicação da natureza e do montante do pagamento, das
deduções e do imposto de renda retido no a no-calendário anterior. quando
for o caso.
§ F. No documento de que trata este artigo, o imposto retido na fonte,
as deduções e os rendimentos. deverão ser informados por seus valores em
Reais.
§ 2". As pessoas físicas ou jurídicas que deix:lrem de fornecer :lOS bene
ficj:írios. dent ro do prazo. ou fornecerem com inexatidão. o documento a
que se refere este artigo, ficarão sujeitas :lO pag:lmento de multa de
cinqüenta UFIR por documento.
§ 3". A fonte pagadora que prestar informação falsa sobre rendimentos
pagos, deduções ou imposto retido na fonte, seril aplicada multa de trezentos por cento sobre o valor que for indevidamente utilizilvel, como redução
do imposto de renda a pagar ou aumento do imposto a restituir ou compensilr. independentemente de outras pen:llidades :ldministriltivas ou crimllla IS.
§ 4". Na mesmil penalidade incorreril aq uele que se beneficiilr da inform:lção. sabendo ou devendo s:lber da sua falsidade.
Art. 87. Aplicar-se-ão às microempresas, as mesmas penalidades previstas Ili\ legislação do imposto de renda para as demais pessoas jurídicas.
Art. 88. A falta de apresentaçfio da decbração de rendimentos ou a sua
apresentação fora do prazo fIXado . sujeitaril a pessoa física ou jurídica:
I - à multa de mora de um por cento ao mês o u fraçá o sobre o imposto
de renda devido. ainda que integralmente pago;
11 - à multa de duzentas UFIR a oito mil UFIR, no caso de declaração
de que náo resulte imposto devido.
§ l~ . O valor mínimo a ser aplic:ldo sed:
a) de duzentas UFIR, para as pessoas físicas ;
b) de quinhentas UFIR, para as pessoas jurídicas.
§ 2". A náo regul:uizaç.'io no prazo previsto na intimaçáo. ou em caso
de reincidência . acarretar:l o agravamento da multa em cem por cento
sobre o valor anteriormente aplic:ldo.
§ J". As rl'dlll;Úes previstas no :111. 6" da lei n" 8.2 18. de 29 de agosto
de 1')'11 ,. :lI1 . (,O da lei li " K.Jln . de 1'1'11 li:!" ~l' aplicalll :' IS Illultas plevistas lIe1>te :1I1igll.
§ 4" . (Rr'vof(ado "da Lá ,,9 Q.065, dr' 20.0ó.95)
Art. 119. Serão aplicadas llluIt:lS de mil U FI R e de duzentas UFIR. por
mês o u fmção de atraso. às pessoas jurídicas, cuja escrituraç.''io no Diário
ou Livro C:lixa (art . 45. parágrafo único) , respectivamente, contiver atraso
superior a noventa dias, contado a partir do último mês escriturado.
§ l ~ . O prazo previsto neste artigo náo beneficia as pessoas jurídicas
que se valerem das regms de redução ou suspensão dos tributos de que trata o art . 35 .
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§ 2~. A não -regu lariza ç.ío no prazo previ sto na intim ação ac.:ur
etará o
agrav amen to da mult.."! em cem por cento sobre o valor anter iorm
ente aplicado , sem preju ízo do dispo sto no art. 47. (Redação dada ao
"cap w" e §§

pP.!a Lei nº 9.065, de 20.06.95)

Art. 90. O nrt. 14 da Lei n" 8.847, de 28 de janei ro de 1994,
com a
redllç ão dada pelo élrt. 6~ da Lei nO 8.850, de 28 de jnnei ro de
1994. passa n
vigor ar com a segui nte rednç ão:
"Art . 14. O valor do ITR deve rá ser pago até o últim o dia útil
do
mês subs eqüe nte àque le em que o cont ribui nte for notif
icado .

(Redação dada pela Lei nº 9. 065, de 20.06.95)

Parág rnfo único . À opçã o do contr ibuin te o impo sto pode rá
ser
parce lado em até três quot..'ts iguai s, mens ais e suces sivas , obse
rvado
segui nte:
a) nenh uma quot a será infer ior a RS 35.00 e o impo sto de
valor
infer ior a RS 70,00 será pago de uma só vez:
b) a prim eira quot a deve rá ser paga até o últim o dia útil do
mês
subse qiien te àque le em que o contr ibuin te for notific.."!do ;
c) as dema is quota s. acres cidas de juros equiv alent es à taxa médi
a
mens al Je ca ptaçã o do Teso uro Nacio n:ll rebti vn à Dívid n Mobi
liári: l
Fede ral Inter na. ve ncerã o no últim o diél útil de cada mês:
d) é facul tado ao contr ibuin te antec ipnr, total ou parci alme nte,
o
pagn ment () do impo sto ou das quotélS. "

°
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CAPÍTULO IX
DO PARCELAMENTO DE DÉBITOS
Art. 91. O parce lame nto dos débit os de qualq ue néltu reza pnrn
com :l
Faze nda Nélcional, éluto rizad o pelo art. 11 do Decr eto-l ei nO
352. de 17 de
junh o de 1968, com n redél ção dadél pelo Decr eto-l ei nO 623. de
11 de junh o
de 1969, pelo incis o lI. do élrt. 10 do Decr eto-l ei nO 2.049. de
01 de ngost o
de 1983, e pelo inciso lI. do élrt. 11 do Decr eto-l ei nO2.052. de
03 de ngost o
de 1983, com as mod ifica ções que lhes forélm introd uzidé
ls. pode rá ser
éluto rizad o em élté trintn prest açõe s mens ais.
Parág rafo único . O débit o que for objet o de pnrc ebme nto.
nos term os
deste nrtigo . será cons olidn do nn datél d:l conc essão e terá o segui
nte tr:lt:lment a:
él) se autor izado em até quinz e presté lções :
él.l) o mont :lnte élpur ado nél conso lid:lç ão será divid ido pelo
núme ro de
prest ações conc edida s;
a .2) o v:llor de cada parce la mens éll, por ocasi fio do pélga ment
o. ser:í
acres cido de juros equiv alent es à tax:l médi :l mens al de c:lpt: lção
do Teso uro Naci onal rebti v:l à Dívid a Mobi liária Fede ml Internél. caku
l:ldo s a pélrtir da dat:l do defer imen to até o mês anter ior :la do paga ment
o. e de um
por cento rel:lt ivam ente ao mês em que o pag:l ment o estiv er
send o efetu ndo ; (Redação dada à alínea pela Lei nº 9.065, de 20.06. 95)
b) se autor izado em Jllélis de quinz e prest açõe s mens :lis:
b.l) o mont..·mte apur ado na consolidaÇ<ío será acres cido de enc:l
rgo :ldicionéll. corre spon dente ao núme ro de mese s que exce der a quinz
e , ca\cu \:ldo à razão de dois por cento ao mês, e divid ido pelo núme ro
de prest :\(;ões
conc edida s;
b.2) sobre o valor de cad:l prest élção incid iriío. élindél . os juros
de que
traIa a :llíne:l "él.2 '· deste artig o.
Art. 92. Os débit os venc idos élté 31 de o utubr o de 1994. pode
riio ser
p;uce l:ldos em até sessentél prest açõe s, desd e que os pedid os
seja m npresenta dos na unida de dél Secre tariél da Rece it:l Fede ral da jurisd
ição do contribu inte :lté 31 de març o de 1995.
Parág rafo único . Sobr e os débit os pluce lados nos term os deste
a rtigo.
não incid irá o enca rgo adici onal de que tra ta :l alíne: l " b .I "
do pélrá grafo
único do art . 91.
Art. 93. Não será conc edid o parc elam ento de débit os rebti
vos no
impo sto de renda . qmm do este for deco rrent e da realiz nção de
lucro intl:lcioná rio na forll1:l do al1. 31 da Lei n" 8.541. de 1992. o u devid
o mens al ment e n:l form a Jo al1 . 27 dest:l Lei .
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Art. 9~. A pari ir de 15 de janei ro de 1995, a falta de paga ment
o de
qualq uer prest ação de débit o objet o de parce lame nto . defer ido
anter iorment e ?l publ icaçã o destn Lei. impl icnrá imed iata rescisão do
parce la ment o.

CAP ÍTUL O X
DAS DISP OSIÇ ÓES FINAIS
Art. 95. As empr esas indus triais titula res de Progr:lI11ns Espe
ciais de
Exportaç."io aprov ados até 03 de junh o de 1993. pela Com issão
pnra Concessã o de Bene ficios Fiscais a Prog rama s Espe cinis de Expo rtaçã
o - BEF IEX, pode rão comp ensa r o preju ízo fiscal verif icado em um perío
do-b ase
com o lucro real deter mina do nos seis anos-c.1Iendário subse qüen
tes. independ entem ente da distr ibuiç ão de lucro s ou divid endo s a seus
sócio s ou
acionistas. (Redação dada pela Lei nº 9.065, de 20.06. 95)
Art. 96. A opç."io de que traL1 o § 4{' do art . 31 da Lei n{' 8.541.
de 1992.
relativo ao impo sto incid ente sobre o lucro inOncionário acum ulado
realizado no mês de deze mbro de 1994. será mani festa da pelo paga ment
o até o
venc imen to da 1a quot a ou quot a únic.1 do respectivo tribu to.
Art. 97. A falta ou insuf iciên cia de paga ment o do impo sto de
renda e
da contr ibuiç ão socia l sobre o lucro está sujei ta aos acrés cimo s
legnis previstos na legislação tribu tária federal.
Parág rafo único. No caso de lança ment o de oficio , no deco rrer
do ano calen dário , será obse rvad a a form a de apura ção da base de
cálcu lo do
impo sto adota da pela pesso a juríd ica.
Art. 98. Para efeito do dispo sto no § 3{' do art. 66 da Lei n{' 8.383
, de
1991, a correÇ<10 mone tária será calcu lada com base na varia ção
da UFIR ,
verific.1dn entre o trime stre subs eqüe nte ao do paga ment o indev
ido ou a
maio r de tribu tos, contr ibuiç ões federais. inclusive previdencÍilrias
. e receitas patrim oniai s. e o trime stre da compensaç..10 ou restituiç..10.
Art. 99. No caso de lança ment o de oficio , as pena lidad es previ
stas na
legislaÇ<10 tribu tária federal. expre ssas em UFIR . serão recon verti
das para
Reais . quan do aplic adas a infra ções come tidas a parti r de I{' de
jnnei ro de
1995.
Art. 100. Pode rão ser exclu ídos do lucro líqui do, parn deter mina
ção do
lucro real e da base de cálcu lo da cont ribui ção socia l sobre
o lucro . os
juros reais prod uzido s por Nota s do Teso uro Naci onal - NTN
. emit idas
para troca comp ulsór ia no :lmbi to do Prog rama Naci onal de Priva
tizaç ão PND .
Pará grafo único . O valo r exclu ído será contr olado na parte
" B" do
Livro de Apur ação do Lucr o Real - LAL UR, e comp utad o na
deten ninação do lucro real e da contr ibuiç ão socia l sobre o lucro no perío
do do
seu receb imen to.
Art. 101. Fio\ acres centa do no § 4° ao art. 24 do Decr eto-le i n{'
1.598,
de 26 de deze mbro de 1977:
"Art. 24 . ................................. .......................... .......................... ...............
§ 4{'. A reserva de reava liaçã o relativa a parti cipaç ões socie tárias
vincu ladas ao Fund o Naci onal de Dese statiz ação (art. 9{' da Lei
nO
8.031. de 12 de abríl de 1990), pode rá. quan do da conc lusão da
operação de vend a. ser estor nada em contr apart ida da conta de inves
timent os .. ,
Art. 102. O dispo sto nos nrts. 100 e 101 aplic.1-se. inclusive. em
relaç ão
ao ano -cale ndári o de 1994.
Art. 103. As pesso as juríd icas que explo rarem ativid ade come
rcial de
vend as de prod utos e servi ços, pode rão prom over depre ciaçã o
acele rada
dos equip amen tos Emis sores de Cupo m Fiscal - ECF novos. que
viere m a
ser ad4u irido s no perío do comp reend ido entre 1Q de janei ro de
1995 a 31
de deze mbro de 1995.
§ 1{'. A depre ciaçã o acele rada de que trata este artig o será
calcu lada
pela aplic ação da taxa de depre ciaçã o usua lmen te admi tidn. sem
preju ízo
dn depre ciaçã o norm al.
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§ 2~.

o totlll llcumullldo da depreciação. inclusive a normal. niio poderá

ultm passa r o custo de aquisição do bem.
§ 3~. O disposto neste artigo some nte alcan ça os equip amen
tos:
a) que ident ifiqu em no cupo m fiscal emit ido os prod utos ou servi
ços
vendidos; e
b) cuja utiliz ação tenh a sido auto rizad a pelo órgão comp etent
e dos
Estados. do Distrito Fede ral ou dos Municípios.
Art. 104. (Revo~ado pela L ei nº 9.065, de 20.06.95)
Art. 105. (Revo gado pela Lei nº 9.065, de 20.06.95)
Art. 106. Fica o Pode r Executivo autor izado a alter ar a forma de
fixação da taxa de dimb io. para cálcu lo dos impostos incid entes na
impo rtação. de que trata o parág rafo único do art. 24 do Decr eto-l ei n ll
37, de 18
de nove mbro de 1966. com a redaç ão dada pelo art. 1Q da Lei nQ
7.683. de
02 de deze mbro de 1988.
Art. 107. (RevORado p('la L ei nº 9.065. de 20.06.95)
Art. 108. O art. 4~ da Lei n ~ 7.965 . de 22 de deze mbro de 1989. passa
a
vigo nu com a seguinte redação:
"Ar!. 4". Os prod utos nacionais ou nacionalizados. que entra rem
na Área de Livre Com ércio de Tnba tinga . estar ão isento s do Impo
sto
sobre Prod utos Indu strial izado s. qU:lI1do desti nado s ils finalidade
s
mencionadas no capU! do art. 3~.
§ I". ficam asseg urada s a manu tençã o e a utilizaçiio dos
créditos
do Imposto sobre Prod utos Indu stria lizad os relativos às matériasprimns. prod utos inter medi ários e mate iral de emba lagem empr egados na indu stria lizaç ão dos prod ut os entra dos na Área de Livre
Com ércio de Taba tinga .
§ 2~. Estão excluídos dos bene fício s fiscais de que trata este
artigo
os prod utos abnixo menc ionad os. comp reend idos nos capítulos e/ou
nas posições indicadas na Nom encla tura Brasileira de Merc adori
as,
aprov ada peln Reso lução n Q 75. de 22 de abril de 1988. do Com
itê
Brnsileiro de Nom encla tura, com alterllções poste riore s:
a) nrmns e munições: capít ulo 93 ;
b) veículos de passa geiro s: posiç:ío 8703 do capít ulo 87, exceto
a mbuliincia s. ca rros funernrios, carro s celulares e jipes ;
c) bebidas alcoólic.1s: posições 2203 a 2206 e 2208 (exceto 2208. 10
e 2208. 90.01 00) do c.1pítulo 22;
d) prod utos de perfu mari a e de touca dor. prepa rados e prep arações cosméticas: posições 3303 a 3307 do capítulo 33;
e) fumo e seus deriv ados : capít ulo 24. "
Art. 109. O llrt. 6Q da Lei n l ' 8.210 . de 19 de julho de 1991. passa a
vigorar com a seguinte redaçilo:
"A rt . 6Q • OS prod utos nacionais ou nacionalizados , que entra rem
na Área de Livre Comércio, estar ão isentos do Impo sto sobre Prod
utos Indu strializados. quan do desti nado s ils finalidades menc ionad
as
no capU! do art. 411 •
§ I~ . Ficllm assegurlldas a manu tençã o e a utilizllção dos crédi
tos
do Impo sto sobr e Prod utos Indu stri a lizad os relativo às mlltériasprim as. prod utos inter medi ários e mate rial de emba lagem empr egad os n:l indu strial iz:lçã o dos prod utos entrl ldos na Área de Livre
Co mércio.
§ 2~. Estão excluídos dos benefícios fiscais de que trata este
artigo
os prod ut os abaixo, comp reend idos nos capítulos e/ou nas posiç
ões
indicadas da Nom encla tura Brasileira de Merc adori as. aprov ada pela
Reso lução n ~ 75. de 22 de abril de 1988. do Co mitê Bras ileito
de
No menc bt ura. COIll altera ções poste rior('s:
! - :ullla s e muni ções: capít ulo 93:
II - veÍCulos de passageiros: posiçfio 8703 Jo capít ul n K7. exceto
alllbulfincias. ca rros funerários. cn rros ce lulares e jipes:
lI! - hebid:l s alcoó licas : posiç õ('s 2201 a 2206 e 220K (exce to
22 0K.10 l' 220K .90.0 1(0) do capít ulo 22:
IV - prod utos de perfu mari a e de to ucador. prepa rados e prep ar;l..;ões cos méticas: posiçôes 3301 a 3307 Jo ca pitulo :n:
\ ' - fum o e se us deriv ados : C; lp ít ulo 2-l."
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Ar t. 11 O. O :111. 7~ da s Le is
n''s 8.2 'i6. de 25 de no ve mb ro
de 1991. e
8.857. de 08 de ma n;o de 1994.
pa ssa m a vig ora r co m a seg uin
te reda(,Jio :
"A rt. 7~. Os pro du tos na cio na
is ou na cio na liz ad os. qu e en tra
rem
na Ár ea de Liv re Co mé rci o. est
arã o ise nto s do Im po sto sob re
Pro du tos Ind ust ria liz ad os. qu an do
de sti na do s ~s fin ali da de s me
nc ion ad as
no captlt do ,ut. 4~ .
§ I" . Fic am ass eg ura da s a ma
nu ten ç:i o e a utili7.:I<./l o dm cré
dito~
do Im po sto so br c Pr od uto s
Ind us tri ali z:l do s rel ati vo il~ mat
éria~
pri ma s. pro du tos int erm ed i:ír
ios e ma ter ial de em ha l:lg em
em pre ga do s na ind us tri ali za çii o do s
pr od uto s en tra do s na Ar ea
dc Liv re
Co mé rci o.
§ 2~ . Est.'io ex clu ído s do s be ne fíc
ios fiscais de qu e tra ta est e art
ig.o
os pro du t os aba ixo . co mp ree nd
ido s no s cap ítu los e / ou nas po
siç õe s
ind ica das na No me nc lat ura Br
asi lei ra de Me rca do riil s. apr ov
adi l pel il
Re sol uç ão n~ 75. de 22 de ilb
ril de 191:iX. Jn Cn mi tê Br asi
lei ro de
No me nc lat ura . co m alt era çõ es
po ste rio res :
I - arm as e mu niç úe s: cap ítu lo
93:
11 - veí c ulo s de pa ssa ge iro s:
po siç iio 8703 do cap ítu lo 1107.
eXL'l'ln
am bu l:ln cia s . car ros fun er: írio s.
car ros celulare~ e jip es:
IJI - be bid as alc oú lic as: pos
i<,' õe s 2203 a 2206 e 220K (ex
ce to
220K.10 e 2208.90.0100) do cap
ítu lo 22 :
IV - pro du tos de per fum ari :1 e
de tou cad or. pre pa rad os e pre
p:l ra <,:úes l'll sm éli cas : po siç õe s 330 3
a 330 7 do cap ítu lp 3.1:
V - fum o e seu s de riv ad os: cap
itu lo 24 ."
Ar t. 11I. O a11. 14 do De cre
to- lei n" 1.593 . de 21 de de ze mb
m dc 1977.
pas sa a vig ora r co m :1 seg uin te
rcd aç: io :
"1\ 11 . 14. Os cig arr os apr
eendido~ po r inf raç :ío
dc qu e de co rra
pe na de pe rdi me nto . ou qu e
sej am de cla rad os ab an do na dm
. ~er:ín
inc ine rad os ap ós o en ce rra me
nto do pro ces so ad mi nis tra tiv
o fi~cal.
Pa r:lg raf o ún ico . ric a ve da da
qu alq ue r ou tra des tin :lç ;lo : IO~
c iga rros de qu e t 1':1t a est e ali igo . "
Ar !. 112. O :111. 4" da Le i n"
7.9 44 . de 20 de de 7.c mb ro de 191
'<). pa~sa :1
vig ora r co m a seg uin te red aç: io:
" 1\11 ..t". Os va lor es da Ta xa
de l · i~cali/:I<JIIl . cxpre ~~ os elll
LF IR .
S:ill (IS cll n\I :ln tes na tabeJ:a ane
xa po r f;lix :ls de exi!!l;nci:1 de
l';ilriI111',nill I.íq uid , ' . dev idl ls em cad a
I ril11e\ire . de aC lIrd " ClI l11 .. lip(
1 de ati vid:I Lk .I .. e~f;iI)elccil11ent(l. ap
ura do s co nfo rm e Il~ \eg uin les
cri lt-r ios :
I - un ida de da l'eL ln: uJl ll (I :st
adl ls (' I>i str itll Fe dn al) l' llI
qll e o
esl ab ele cim en lo ten ha ma tri z
- Co lun a 1\ : e
II - po r un ida de da feJ era ç:i
o em qu e o esl ab ele cim cn lo
op ere
ad ici on alm en te - Co lun a B.
§ 1". Pa ra efe ito do en qu ad
ram en to na s faixas dc I'a lrim
tlll io
Líq uid o exi gid o. o est <lb ele cim
ent o dev er; ) co nsi de rar sua M:
lrg em de
So lvê nci a. 1:11 qu al est ab ele cid
a em res o luç :io pr(lp ria do Co
me lh o
Na cio na l dc Se gu ros Pri va do s
- CN SP .
§ 2". Ex clu siv am en te co m a
fin ali da de da ap ura ça o da T:
L'(; 1 de
Fiscali7.aç:ío. en qu an to o Co ns
elh o Na cin na l dc Se gu r"s Pri
vad os CN SP n:í o de fin ir a exi gêl lci
a l' a for ma de cíl cll l" da Ma
rgel11 de
So lvê nci a p:l ra a rea liz aç; lo da
s opera<,:ll es de seg uro de vid a
ind ivi du aI. pre vid ênc ia pri va da e capita
liza~·iio . dc "er :í ser \ll ll1
adn C0l110 va lor
do Pa t rilll ô nio Líq uid o ex igi
do pa ra tai s np cra çú es () eq uiv
ale nle .1
oit o po r ce nl" do sa ld" tot
al da s res pe cti va s re~crvas e
pro\'l~ oes
ma 1em ;'t ica s.
Ar t. 1 U. (!?/TofÇado pt' la Le i nº
9.065. df' 20 .06 95 )
Ar t. 114. O luc ro int lilc ion flr io
,!C um ula do ex ist en te e m 3 1 de
de zem bro de 199 4. con tin u< l su bm eti
do ao s cri tér ios de rea li zaç :ío
pre vis tos na
Le i n<' 7.799. de \O dc jul ho de
1989, ob sel va do o di~pn~to no
art . 32 da Le i
n" 8.5 4 1. de 1992.
Ar !. 115. O dis po sto no s art s.
48 a 51, 53. 55 e 56 . da 1'.ledida
Pro vis ória 11" 785. de 23 de de ze mb ro
de L994. apl ica -se som en te aos
fat os ge rad ores oc orr ido s até 31 de de ze mh
ro de 1994.
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Art. 116. Est:1 Lei enlr;! em vigor na uata ue sua puhli cu.;:u). produ/in uo efeitos a pal1ir ue 1~ ue janeiro ue 199).
Ar\. 117. Revogam-se as disposições em cO lllr;írio e. espe cifica mente:
I - os ;1I-tS . 12 e 21. e o par;ígrafo único do ;111 _ ,12 da lei 11 " ,~ _ 541. de 21
de deze mbro de 1992:
II - o par:ígmfo único do ali . 44 e (} ali . 47 ua Le i n ~ IU83. de 30 de
dezembro de 1991 :
111 - ali. R" do ))':creto-Iei n" 2.287. ue 23 de julho de 19156:
IV - o § 3c do :u1. 3Q da Lei n Q 8.847. de 28 de janeiro de 1994;
V - o art. 5 C dll Lei n C 8.850. de 28 de janeiro de 1994:
VI - o art. 6C UIl Lei n C 7.965. de 22 de dezembro de 1989.
Senado Federal. em 20 de janeiro de 1995.
Senlldor HUMB ERTO LUCENA - Presidente
(DOU 23_U1.95)

ANEXO

Tahela a que se refere o art. 4 2 da Lei n 2 7.944. de 20.12.89
Em UFIR
Tipo de Instituição/
Faixas de Plltrimilnio Líquido Exigido
A

Seguro do Rllmo Vida
- Abaixo de 5.UOO.OUO
- Entre 5.000.000 e 20.000.000
- Entrc 20.000.000 e lUO _OOO_OOO
- Acima de 100_000.000
Seguro dos R.'lmo s Elementares
- Abaixo de ).000.000
- E ntre 5.000.000 e 20.000.000
- Entrc 20.000.000 e 100.000.000
- Acima dc 100.000.000
Tudos os Rllmos de Seguros
- Abaixo de 5.000.000
- Entre 5.000.000 e 20.000.000
- E ntre 20_000.000 e 100.000_000
- Acima de 100.000.000
Previdrncill Privada Ahl'rta
- Abaixo de 5_000.000
- Entre 5.000.000 e 20.000.000
- E ntre 20_000.000 e 100.000.000
- Acima de 100_000_000
Capitalização
- Abaixo de 5.000.000
- Entre 5.000.000 e 20.000.000
- E ntre 20.000.000 c 100.000 _000
- Acima de 100_000_000

B

7.000
14_000
28.000
56.000

350
700
1AOO
2.800

7.000
14.000
28.000
56_000

350
700
lAOO
2.800

14.000
28.000
56.000
112_000

700
1.400
2.800
5.600

7.000
14_000
28_000
56.000

350
700
1.400
2.800

7.000
14_000
28.000
56.000

350
700
1.400
2.800
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LEI Nº 9.249, DE 26 DE DEZEMBRO DE 1995.
Altera a legislação do imposto de renda das pessoas juridicas. bem como
da ('ontribuição social sobre o lucro líquido, e dá outras providências.

o Presidente da República
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte
..
Lei:
Art. 19 • As bases de cálculo e o valor dos tributos e contribuições federais serão expressos em Reais.
Art. 29 • O imposto de renda das pessoas jurídicas e a contribuiçáo social
sobre o lucro líquido serão determinados segundo as normas da legislação
vigente, com as alterações desta Lei.
Art. 39 • A :llí4uota do imposto de renda das pessoas jurídicas é de quinze por cento.
§ l~ . A parcela do lucro real. presumido ou arbitrado. :lpurado anualmente . que exceder a R$ 240.000.00 (duzentos e 4u:uenta mil reais) ,
sujeita-se?! incidência de adicional de imposto de renda il alíquota de dez
por cento.
§ 2~. O limite previsto no parágrafo anterior será proporcional ao número de meses transcorridos. quando o período de apuração for inferior a
doze meses.
§ 3~ . O disposto neste artigo aplica-se, inclusive, ?l pessoa jurídica que
explore atividade rural de que trata a Lei nO 8.023. de 12 de abril de 1990.
§ 4~. O valor do adicional será recolhido integralmente. não sendo permitidas quaisquer deduções.
Art . 4~ . Fica revogada a correç.'ío monetária das demonstrações financeiras de que tratam a Lei nl.' 7.799. de 10 de julho de 1989, e o art. 1~ da Lei
n~ 8.200. de 28 de junho de 1991.
Parágrafo único. Fica vedada a utilização de qualquer sistema de correção monetária de demonstrações financeiras, inclusive para fins societários.
Art. 5°. O inciso IV do art. 187 da Lei nO 6.404, de 15 de dezembro de
1976, passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 187 ................................................................................................... .
IV - o lucro ou prejuízo operacional. as receitas e despesas náo
operaCIOnaIS;
~

Art. 6°. Os valores controlados na parte " B" do Livro de Apuraç.'ío do
Lucro Real, existentes em 31 de dezembro de 1995, somente serão corrigidos monetariamente até essa data, observada a legislaç.'ío então vigente,
ainda que venham a ser adicionados, excluídos ou compensados em
períodos-base posteriores.
Parágrafo único. A correção dos valores referidos neste artigo será efetuada tomando-se por base o valor da UFIR vigente em l° de janeiro de
1996.

Art. 7°. O saldo do lucro inflacionário acumulado, remanescente em 31
de dezembro de 1995, corrigido monetariamente até essa data, será realizado de acordo com as regras da legislação então vigente.
§ 1°. Para fins do cálculo do lucro inflacionário realizado nos períodosbase posteriores, os valores dos ativos que estavam sujeitos a correção
monetária, existentes em 31 de dezembro de 1995, deverão ser registrados
destacadamente na contabilidade da pessoa jurídica.
§ 2°. O disposto no parágrafo único do art. 6° aplic.:'\-se à correção dos
valores de que trata este artigo.
§ 3°. A opção da pessoa jurídica, o lucro inflacionário acumulado existente em 31 de dezembro de 1995, corrigido moneL,riamente até essa data,
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com base no parág rafo único do art. 6", pode rá ser cons idera do realiz
ado
integralmente e tribu tado à alíqu ota de dez por cento.
§ 4". A opçã o de que trata o parág rafo anter ior, que deverá ser
feita até
31 de deze mbro de 1996. será irretratável e manifestada através
do pagament o do impo sto em cota única , pode ndo alcan çar tamb ém o
saldo do
lucro inflacionário a realizar relativo à opçã o prevista no art. 31 da
Lei nO
8.541, de 23 de deze mbro de 1992.
§ 5°. O impo sto de que trata o § 30 será cons idera do como de tribu
taçáo
exclusiva.
Art. 8°, Perm anec em em vigor as norm as aplicáveis às contr apart idas
de
variações mone tária s dos direi tos de crédi to e das obrig açõe s do
contribuint e em função da taxa de c."imbio ou de índices ou coeficientes
aplicáveis por disposição legal ou contr atual .
Art. 9°. A pessoa juridica pode rá dedu zir, para efeitos da apura ção
do
lucro real , os juros pago s ou cred itado s individualizada ment e
a titula r,
sócios ou acionistas, a título de remu neraç ão do capit al próp rio, calcu
lados
sobre as conta s do patri môni o líquido e limitados à variação, pro
rata dia,
da Taxa de Juros de Longo Prazo - TJLP .
§ 1°. O efetivo paga ment o ou crédi to dos juros fica cond icion
ado à existência de lucros, comp utado s antes da dedu ção dos juros, ou de lucro
s acumulados. em mont ante igua lou supe rior ao valor de duas vezes os
juros a
serem pago s ou creditados.
§ 2". Os juros ficarão sujeitos à incidência do impo sto de renda
na fonte
à alíquot.'\ de quinz e por cento, na data do paga ment o ou crédi to
ao bene ficiário.
§ 3°. O impo sto retido na fonte será cons idera do:
I - antec ipaçã o do devid o na declaraç.'lo de rendi ment os, no caso
de
beneficiário pessoa jurídica tribu tada com base no lucro real;
11 - tribu tação definitiva. no caso de beneficiário pessoa flSica ou pesso
a
jurídica não tribu tada com base no lucro real, inclusive isenta, ressa
lvado o
disposto no § 4":
§ 4° . No caso de bene ficiá rio pess oa juríd ica tribu tada com
base no
lucro presu mido ou arbit rado. os juros de que trata este artigo serão
adicionad os à base de cálculo de incidência do adici onal previsto no §
IOdo art.

3".

§ 5". No caso de bene ficiár io socie dade civil de prest ação de
serviços,

subm etida ao regime de tributaç.'lo de que trata o art . 1Q do Decr
eto-l ei nO
2.397 , de 21 de deze mbro de 1987, o impo sto pode rá ser comp ensad
o com
o retid o por ocasi ão do paga ment o dos rend imen tos aos sócios
benefici ários .
§ 6°. No caso de bene ficiá rio pess oa jurídic.:'\ tribu tada com
base no
lucro real o impo sto de que trata o § 2° pode rá ainda ser comp ensad
o com
o retido por ocasião do paga ment o ou crédi to de juros a título de
remu ne ração de capital próp rio a seu titula r, sócios ou acionistas.
§ 7°. O valor dos juros pagos ou credi tados pela pesso a jurídi
c.'\, a título
de remuneraç.-'lo do capital próp rio, pode rá ser impu tado ao valor
dos dividend os de que trata o art. 202 da Lei n 6.404. de 15 de deze mbro
de 1976,
sem preju ízo do disposto no § 2°.
§ 8". Para os fins de cálculo da remu neraç ão prevista neste
artigo , não
será cons idera do o valor de reserva de reavaliação de bens ou direi
tos da
pessoa jurídica, exceto se esta for adici onad a na deter mina ção da
base de
cálculo do impo sto de renda e da contr ibuiç ão social sobre o lucro
líquido.
§ 9\1. A opçã o da pesso a juríd ica, o valor dos juros a que se
refere este
artigo pode rá ser incor pora do ao capital social ou mant ido em
conta de
reserva desti nada a aume nto de c<'\pital, garan tida sua dedu tibili dade
desde
que o imposto de que trata o § 2", assum ido pela pesso a jurídica, seja
recolhido no prazo de 15 dias conta dos a parti r da data do ence rram
ento do
perío do-b ase em que tenh a ocor rido a dedu ção dos referidos juros
, não
send o reajustável a base de cálculo nem dedutível o imposto pago
para fins
de apura ção do lucro real e da base de cálculo da contr ibuiç ão socia
l sobre
o lucro líquido.
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§ 10. O valor da remu neraç ão dedu zida, inclu sive na form a do
parág rafo
anter ior, deve rá ser adici onad o ao lucro líqui do para deter mina
ção da base
de cálcu lo da contr ibuiç ão socia l sobre o lucro líqui do.
Art. 10. Os lucro s ou divid endo s calcu lados com base nos resul tados
•
apur ados a parti r do mês de janei ro de 1996, pago s ou credi
tados pelas
pesso as juríd icas tribu tadas com base no lucro rea~ presu mido
ou arbit rado, não ficar ão sujei tos à incid ência do impo sto de rend a na
fonte nem
integ rarão a base de cálcu lo do impo sto de rend a do bene ficiár
io, pesso a
flSica ou juríd ica, domi ciliad o no País ou no exter ior.
Parág rafo único . No caso de quota s ou açõe s distri buída s em
deco rrência de aume nto de capit al por incor poraç ão de lucro s apur ados
a parti r do
mês de janei ro de 1996, ou de reser vas cons tituíd as com esses lucro
s, o custo de aquis ição será igual à parce la do lucro ou reser va capit
aliza do, que
corre spon der ao sócio ou acion ista.
~. 11. Os rendi ment os prod uzido s por aplic ação
finan ceira de rend a
fixa, aufer idos por qual quer bene ficiár io, inclu sive pesso a juríd
ica isent a,
sujei tam-s e à incid ência do impo sto de rend a à alíqu ota de quinz
e por cento.
§ 1Q. OS rendi ment os de que trata este artig o serão apro priad
os pro rata
temp ore até 31 de deze mbro de 1995 e tribu tados , no que se refer
e à parce la relati va a 1995, nos term os da legis lação então vigen te.
§ 2°. No caso de bene ficiá rio pess oa juríd ica tribu tada com
base no
lucro presu mido ou arbit rado. os rendi ment os de que trata este
artig o. bem
como os rend imen tos de rend a variá vel e os ganh os líqui dos
obtid os em
bolsns, serão adici onad os à base de cálcu lo de incid ência do adici
onal previsto no § 1" do art. 3°.
§ 3". O dispo sto neste artig o não elide as regra s previst.1s nos
arts. 76 e
77 da lei n" 8.981 , de 20 de janei ro de 1995.
Art. 12. O incis o III do art. 77 da lei n'" 8.981. de 20 de janei ro
de 1995.
p:lssa a vigor ar com a segu inte redaç ão:
NOTA: Alteração insen'da direla mPnI i' no fi'Xto da Lá n(} 8.981/95

Art. n. P:lra efeito de apuraç.'io do lucro real e da base de cálcu
lo da
contr ibuiç .'io socia l sobre o lucro líqui do, são veda das as segui
ntes dedu ções. indep ende ntem ente do dispo sto no art. 47 da Lei n" 4.506
. de 30 de
nove mbro de 1964:
I - de qual quer provis[IO, excet o as cons tituíd as para o paga
ment o de
férias de empr egad os e de décim o-ter ceiro salár io :I de que trata
o :lrt. 43
d:l lei nO H.981. de 20 de j:lnei ro de 1995, com as alter: lçôes da
lei nO 9.065.
de 20 de junh o de 1995, e as provi sões técni cas das comp anhi: ls
de segu ro e
de capit :lliza ção , bem com o d:ls entid ades de previ dênci :l
priva da cuj:l
const ituiçã o é exigid:l pela legisl:lção espec i:ll :I el:ls aplic ável.
11 - das cont r:lpre staçõ es de :lrren dame nto merc antil e do alugu
el de
bens móve is ou imóveis. excet o quan do rebd on:ld os intrin sec:l
ment e com
a prod ução ou come rciali zaç50 dos bens e servi ços
III - de desp esas de depre ciaç.' io, amor tizaç. 'io. manu tenç5 0. rep:lr
o. conserva ção. impo stos , taxas , segu ros e quai sque r outro s g:lsto
s com bens
móveis ou imóv eis. excet o se intrin secam ente rebc iona dos com
a produ ç.'io
ou come rcial izaçã o dos bens e servi ços:
.I V - das desp esas com alim entaç ão de sócio s, acion istas e
admi nistrado res:
V - das contr ibuiç ões n50 comp ulsór ias. excet o as desti nada s
a custe :lr
se/!uros e plano s de saúd e. e bene fício s comp leme nt:Hes assem
elh:ld os :Ias
da previ dênc ia sacia \. instit uídos em favor dos empr egad os e
dirig entes da
pesso a juríd ica;
VI - das doaç ões. excet o as refer idas no § 2°:
\'11 - das desp esas com brind es.
§ 1" . Admitir-se-~o como dedu tíveis as despe sas com ;llime
ntaç.'io forne cida pela pesso a juríd ica. indis tintam ente. a todos os seus empr
egad os.
§ 2". Pode r50 ser dedu zidas as segui ntes doaç ões:
I - as de que tr:lta a lei n" 8.313 de 23 de deze mbro de 1991:
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I I - ;"lS efet uad;"ls :IS in ~ t it uições de ensino . e pesquis;"l cuj;"l cri;"lção tenha
sido autoriZ;"l d;"l p o r lei federal e que preenchilm os requisi tos dos incisos I
c 11 do :111. 213 da Constituiç:'io federal. até o limite de um e meio por cento do lucro llper:lcion:l!. :lntes de computild;"l sua deduç:'io e ;"l de que trata
() inci ~() seguinte :
lIJ . as ooaçôes. até o limite de d o is por cento do lucro operrtcionrtl drt
pessoa jurídica. :lIltes de computada iI sua dedução. efeturtoas a entidrtdes
ci\'is. legalmente constituídrts no Brasil sem fins lucrativos. que prestem serviços gratuitos em beneficio de empregados da pessort jurídica doadora. e
I l'~ pectiv os oependentes . ou em benefício da comunidade onde atuem .
obse lvrtdas as seguintes regras:
a) as doações. qUilndo em dinheiro. se rã o feitas medi a nte crédito em
l'Clnt:l co rrente bancáriil diretilmente em nome da entidade beneficiáriil;
b) rt pessort jurídica doadora manterá em arquivo. à dispos ição da fiscalizaç1'io. declara(/lo segundo modelo aprovado pela Secretaria da Receit.1
Federal, fornecida peb entidade beneficiária, em que e~ta se compromete
a aplicar integralmente os recursos recebidos na realização de seus objetivos soc iais. com identitic.1ç:ío da pessoa fisic.1 responsáve l pelo seu cumpri ment o. e a niio distribuir lucros. bonificações ou vantagens a dirigentes.
mrtntenedores ou associados. sob nenhuma forma ou pretexto:
c) a ent idade civil beneficiária deverá ser reconhecida de utilidade
pú b lica por ato formal de órgiio competente da Uniiio.
Art. 14. Para efeito de apuraç..10 do lucro real. fic.1 vedada iI exclusão. d o
lucro líquido do exercício. do valor do lucro da exploraç..10 de atividades
monopolizadas de que tratam o § 2(.' do art. 2(.' da Lei n (.' 6.264. de 18 de
novembro de 1975 . e o § 2° do art. 19 do Decreto -lei n(.' 1.598, de 26 de
oezembro de 1977. com a redaçiio dad;"l pelo Decreto-lei n(.' L 730. de 17 de
outubro de 1979.
Art. lS. A base de c.ílculo do imposto, em c.-1da mês, se rá determinada
medbnte a aplic.1ç.1o do percentual de oito por cento sobre a receita brut.1
auferida mensalmente. observado o disposto nos arts. 10 a 35 da Lei n (.'
H.981, de 20 de janeiro de 1995.
§ I" . Nas seguintes atividades. o percentual de que trata este artigo será
I - um inteiro e seis décimos por cento. pilra a atividade de revenda.
para consumo, de combustível derivado de petró leo. álcool etílico carburante e gás natural :
11 - dezesseis por cento:
a) para a atividade de prestaç.1o de serviços de transpo rte . exceto o de
carga, para o qual se aplic.-1rá o percentual previsto no C.1pUt deste artigo ;
b) pilra as pessoas jurídicas a que se refere o inciso III d o art . 36 da Lei
Q
n 8.981. de 20 de janeiro de 1995 . obse rvado ( l disposto nos §§ 10 e 2 0 do
art . 29 da referida Lei:
UI - trinta e dois por cento, para as atividades de:
a) prestaç.'io de serviços em geral, exceto a de serviços hospitalares :
b) intermediaçiio de negócios:
c) administraçiio. 10caç1'io ou cess:ío de hens imóveis . múve is e direitos
de qUil lquer natureza:
d) prestação cumulativa e contínua de selvi<.;os de assessoria creditícia.
mercadológica . gestiio de crédito. seleçiio de riscos. administraç:'io de contas iI pagrtr e a receber. compra de direitos creditórios resultantes de vendas merc.1ntis a prazo ou de prestação de se rvi<.;os (factoring) .
§ 2(.' No caso de atividades diversifica das se r:1 aplicadl) o perce ntual corresp o ndente a cad:l atividade .
§ 3(.' I\s receitas IHo\'enientes de atividaue in ce nt iV:lda n;ío cn mporiio a
base de c:ílculo tio impostll. na proporç.1 o 0 0 beneficio a que a pessoa jurídic.1 . submetid;"l ao regime de tributaç.'io com base no lucro rea l. fiz er jus.
Ar!. 16. O lucro :u'bitrado das ressoas jurídicas ser:l o ete rminado mediante a aplica<.;1'io, sobre a receita brut a. quando co nhecida . dos percentua is
fLxad os no art . 15, acrescidos de vinte por cento.
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Parágrafo único. No caso das instituições a que se refere o inciso III do
art. 36 da Lei n~ 8.981. de 20 de janeiro de 1995. o pen:entuill para determinação do lucro arbitrado será de qUilrenta e cinco por cento.
Art. 17. Para os fins de apuraç.'io do ganho de capital. as pessoas flSicas e
as pessoils jurídicils não tributadas com base no lucro real ohservarão os
seguintes procedimentos:
I - triltando-se de bens e direitos cuja aquisição tenhil ocorrido até o
final de 1995. o custo de aquisição poderá ser corrigido monetariamente
até 31 de dezembro desse ano. tomando-se por base o valor da UFIR
vigente em 1" de janeiro de 1996. não se lhe aplicando qualquer correç.'io
monetária a partir dessa data:
11 - tratando-sc de bens e direitos adquiridos :lpÓS 31 dc dezembro de
1995. ao custo de aquisiç.'io dos bens e direitos não será :ltribuíd:l ljualquer
correção monetária.
Art. 18. O ganho de C<1pital auferido por residcnte ou domiciliado no exterior será apurado e trihutado de acordo com as regras aplidvcis aos rcsidentes no País.
Art. 19. A part ir de 1~ de janeiro de 1996. a alíquota da contribuiç..'io
soci:ll sobre o lucro líquido. de quc trata a lei n" 7.689 de 15 dc dezembro
de 1988. passa a ser de oito por cento.
Parágrafo único. O disposto neste artigo não se :lpliC<1 às instituições a
que se refere o § 1" do art. 22 da Lei nl1 8.212. de 24 de julho dc 1991. para
as quais a alíquota da contribuição soci:ll scrá de dezoito por cento.
Art. 20. A partir de 1" de janeiro de 1996. a base de cálculo da contribuição social sobre o lucro líquido, devida pclas pessoas jurídicas que efetuarem o p:lgamcnto mcns:ll :l que se referem os arl~ . 27 e 29 a 34 da lei n"
8.981. de 20 de janeiro de 1995. e pelas pessoas jurídicas de~obrigadas de
escrituração contábil. corresponderá a doze por ccnto da receita bruta. na
forma definid:l n:l legisl:lção vigente. auferid:l em cad:l mês do anocalendário.
Art. 21. A pessoa jurídic:l que tiver parte ou todo o seu patrimônio
absorvido em virt ude de incorporação. fusão ou cisão devcrá levantar
balanço específico para esse fim. no qual os hens c dircitos serflo avaliados
pelo valor conL:-ibil ou de mercado.
§ 1Q. O balanço a que se refere este artigo dever:l ser levantado :lté trinta
dias antes do evento.
§ 2". No caso de pessoa jurídica tributada com base no lucro presumido
ou arbitrado, que optar pela avaliação a valor de merC<1do. :l diferença
entre cste e o custo de aquisição. diminuído dos enC<1rgos de depreciação,
amortização ou exaust.'io, será considerada ganho dc C<1pital. ljue deverá ser
adicion:ldo à base de cálculo do imposto de renda devido e da cont ribuiç.'io
social sobre o lucro líquido.
§ 3". Pam efeito do disposto no parágrafo anterior. os enc.1rgos serão
considerados incorridos. ainda que não tenham sido registr:ldos contabilmente.
§ 4". A pessoa jurídica incorporada. fusionada ou cindid:l deverá apresentar declaração de rendimentos correspondente :la período transcorrido
durante o ano-calendário, em seu próprio nome. :lté o último dia útil do
mês su~seqüente ao do evento.
Art. 22. Os bens e direitos do ativo da pessoa jurídica, que forem entregues ao titular ou a sócio ou acionist:l. a título de devoluç.'io de sua participação no capital social. poderão ser avaliados pelo valor contábil ou de
mercado.
§ 1". No caso de a devoluç.'io realizar-se pelo valor de mercado. a diferença entre este e o valor contábil dos bens ou direitos entregues será considerada ganho de capiL11, que será computado nos resultados da pessoa
jurídic."\ tributada com base no lucro real ou na base de c<-ilculo do imposto
de renda e da contribuiç..'io social sobre o lucro líquido devidos pela pessoa
jurídic.1 tributada com base no lucro presumido ou arbitrado .
.
§ 2<'. Par:l o titular. sócio ou acionista, pessoa jurídica. os bens ou direitos recebidos e m devoluç.'io de sua participaçáo no capit al serão registra-
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dos pelo valor contábil da participação ou pelo valor de mercado. conforme ilvilliado pela pessoa jurídica que esteja devolvendo capital.
§ 3". Para o titulilr. sócio ou ilcionista, pessoa fisica. os bens ou direitos
recebidos em devolução de sua participação no capital serão informados.
na decbraç..'io de bens correspondente à decl:uação de rendimentos do respectivo ano-base. pelo valor contábil ou de mercado. conforme avaliado
pela pessoa jurídica.
§ 4". A diferenç.1 entre o valor de mercado e o valor constante da declarnçfío de bens, no <:.'ISO de pessoa fisiGl. ou o valor contábil, no caso de pessoa jurídica, náo será computada. pelo titular, sócio ou acionisl.l. na base
de dlculo do imposto de renda ou da contribuiçiio social sobre o lucro
líquido.
Art. D, As pessoas fisiGls poderão transferir a pessoas jurídic1S. a título
de integralizaçfío de capital. bens e direitos pelo v<llor constante da respec tiva declaraçfío
de bens ou pelo valor de merc1do.
,
§ 1~. Se a entrega for feita pelo valor constante da declaração de bens. as
pessoas fisic1s deverão lançar nesta declilração as ações ou quotas subscrit.as pelo mesmo valor dos bens ou direitos transferidos, não se aplicando o
disposto no art. 60 do Decreto-lei n~ 1.598. de 26 de dezembro de 1977. e
no art. 20. lI. do Decreto-lei n~ 2.065. de 26 de outubro de 1983.
§ 2<.' . Se a transferência não se fizer pelo valor constante da declaraçfío
de bens a diferenç..1 a maior será tributável como ganho de Glpil.ll.
Art. 24. Verificada a omissiio de receita, a autoridade
, tributária determinará o valor do imposto e do adicional a serem lançados de acordo com o
regime de tributaç..'io a que estiver submetida a pessoa jurídica no períodobilse a que corresponder iI omissfío.
§ 1". No C:1SU de pessoa juridica com iltividades diversificadas tributadas
com base no lucro presumido ou arbitrndo. náo sendo possível iI identifi c1ç.'io da atividade <I que se refere iI receita omitida. esta será ildicionilda
?tquela a que corresponder o percentual milis elevildo.
§ 2<.' . O valor dil receita omitida será considerado na detemünaç..'io da
base de C:1lculo pilra o Iilnçilmento da contribuição social sobre o lucro
líquido. dil contribuição para iI seguridade social - COFINS e da contribuição para os Programa'i de Integlilç..'io Social - PIS. e de Formaçfío do
Patrim il nio do Servidor Público - PIS/PASEP.
§ 3<.'. Na hipótese deste ilrtigo, a receita de lanç..1mento de oficio sed de
trezentos por cento sobre iI totalidade óu diferença dos tributos e contribuições L1evidos. observado o disposto no § 1~ do art. 4<.' da Lei n<.' 8.218. de
29 de agosto de 1991.
Art. 25. Os lucros, rendimentos e ganhos de capital iluferidos no exterior
serfío l'omputaLlos na determinaç.'ío do lucro reill dils pessoas jurídicas correspondentes ao balanço levantando em 31 de dezembro de cadil ano .
§ 1". Os rendimentos e ganhos de capital auferidos no exterior serão
computados na ilpuraçiío do lucro líquido dils pessoas jurídicas com observ:'\ncia do seguinte:
I - os rendimentos e ganhos L1e Glpital seriío convertidos em Reilis de
acordo com a taxil de cfimbio, para venda, na dilta em que forem contabilizados no Brasil;
II - caso iI moeda em que for auferido o rendimento ou ganho de capital
não tiver cotaçiío no Brasil. será ela convertida em dólares norteiIIneric1nos e, em seguida, em Reilis;
§ 2~ . Os lucros auferidos por filiais, sucursais ou controladas, no exterior, de pessoas jurídicas domiciliadas no Brasil serão computados nil apuraç.'i o do lucro real com observância do seguinte:
I - as filiais. sucursais e controlildas deverão demonstrar a apuração dos
lucros que auferirem em c1dil um de seus exercícios fiscais, segundo as
nomlas da legislação brasileira;
II - os lucros a que se refere o inciso I serão adicionildos ao lucro líquido Lia nwtriz ou controladora, na proporção de sua participilção aciomíria,
para apuraç..'io do lucro real;
III - se a pessoa jurídica se extinguir no curso do exercício, deverá ildicionar ao seu lucro líquido os lucros auferidos por filiais. sucursilis o u controbd as. até a data do balanço de encerramento ;

••

, \

~

" L EG iSU C': 'O
c rril DA ANE"{ACA F=~
CO CR DE NÃ Ç:' O Dt: ES TU DO S L5G iSI. .AT IVO S.C aDI "
IV - as demo nstra ções financeiras das filiais, sucursais e contr olada
s que
emba sarem as demo nstra ções em Reai s deve rão ser mant idas no
Brasil
pelo prazo previsto no art. 173 da Lei nl.' 5 172, de 25 de outu bro de
1966.
§ 311 • Os lucros aufer idos no exter ior por coligadas de pessoas
juridicas
domiciliadas no Brasil serão comp utado s na apura ção do lucro
real com
observância do seguinte:
I - os lucros realizados pela coligada serão adici onad os ao lucro líqui
do,
na prop orção da parti cipaç ão da pessoa jurídica no capital da colig
ada:
II - os lucros a serem comp utado s na apura ção do lucro real são os
apurado s no balan ço ou balil nços levan tado s pela colig adil no curso
do
perío do-b ase da pessoa jurídica:
111 - se a pessoa jurídica se extinguir no curso do exercício, deverá adici
onar ao seu lucro líquido. para apura çiio do lucro real. sua parti
cipaç.ío
nos lucros da coligada apura dos por estil em balilnços levilntados até
a dilta
do balanço de ence rram ento da pesso a jurídic..1:
IV - a pessoa jurídica deveréÍ cons ervar em seu pode r cópia das demo
nstrações finilnceiras dil coligada.
§ 41.'. Os lucros a que se refer em os §§ 21.' e 31.' seriio convertidos
em Reais
pelil taxa de câmbio, para venda. do dia das demo nstra ções financeira
s em
que tenha m sido apura dos os lucros da filial. SUCUrsill. controladil
ou coligada .
§ 5 Q OS preju ízos e perd as deco rrent es das oper açõe s refer
idas neste
artigo não seriio comp ensad os com lucros auferidos no Brasil.
§ 6 Q OS resul tado s da avali ação dos inves time ntos no exter
ior, pelo
méto do dil equivalência patrimonial, continuariio a ter o trata ment
o previsto na legislaçfio vigente. sem preju ízo do disposto nos §§ 11.'. 21.' e 31.'.
Art. 26. A pessoa jurídica pode rá compensilr o impo sto de rendil
incidente. no exterior. sobre os lucros, rendi ment os e ganhos de capit
al computad os no lucro real. ate o limite do impo sto de renda incidente,
no Brasil, sobre os referidos lucros, rendi ment os ou ganhos de capital.
§ 1Q. Pam efeito de deter mina ção do limite fL'<ado no c..1pUt.
o imposto
incidente, no Brasil, corre spon dente aos lucros. rendi ment os ou ganh
os de
capital iluferidos no exterior, será proporcionill ao total do imposto
e ildicional devidos pela pessoa jurídica no Brasil.
§ 21.'. Para fins de comp ensa ção. o docu ment o reliltivo ao impo
sto de
rendil incidente no exter ior deverá ser recon hecid o pelo respectivo
órgiio
arrecadildor e pelo Consulildo da Embaixadil Brasileira no país em
que for
devido o imposto.
§ 31.' O imposto de renda a ser comp ensa do ser:l convertido em
quantidade de Reais. de acord o com a taxa de dmb io. para venda, na
data em
que o imposto foi pago : caso a moed a em que o imposto foi pago
não tiver
cotaç.ío no Brilsil. será ela convertidil em dólares norte -ame rican
os e, em
seguidil. em Reais.
Art. 27. As pessoas jurídic.-lS que tiverem lucros. rendi ment os
ou gilnhos
de cilpitill oriun dos do exter ior estão obrig adas ilO regime de tribu
taç.ío
com bilse no lucro real.
Art. 28. A alíqu ota do impo sto de rendil de que tratam o art.
77 da Lei
Q
n 3..470. de 28 de nove mbro de 1958 e o art. 100 do Decreto-lei Q
n 5.844,
de 23 de setem bro de 1943, com as modificações poste riorm ente
introduzidas, passa. a parti r de 11.' de janei ro de 1996, a ser de quinze por cento
.
Art. 29. Os limites a que se refer em os arts. 36. I e 44. da Lei nl.'
8,981 , de
20 de janei ro. com a redaç ão dada pela Lei nQ 9.065 , de 20 de
junh o de
1995. passam a ser de R$ 12.000.000,00 (doze milhões de reais) .
Art. 30. Os valor es cons tante s da legis lação tributária, expre
ssos em
quan tidad e de UFIR , serão conv ertid os em Reais pelo valor da
UFIR
vigente em 1 I.' de jilneiro de 1996.
Art. 31. Os prejuízos não opera ciona is. apura dos pelas pessoas
jurídic..lS,
a parti r de 11.' de janei ro de 1996. some nte pode rão ser comp ensad
os com
lucros de mesma natureza, obse rvado o limite previsto no art. 15 da
Lei nl!
9.065 . de 20 de junh o de 1995.
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Art. 32. (VET ADO )
Art. 33. (VET ADO )
Art. 34. Extingue-se a punib ilida de dos crim es definidos na Lei nO
8.137,
de 27 de deze mbro de 1990. e na Lei nt' 4.729 . de 14 de julho
de 1965.
quan do o agente prom over o paga ment o do tribu to ou contr ibuiç
ão social.
inclusive acessórios. antes do receb imen to da denú ncia.
§ l° (VET ADO )
§ 2° (VET ADO )
Art. 35. Esta Lei entra em vigor na data de sua publi cação . prod
uzind o
efeitos a p:u1ir de 1t' de janei ro de 1996.
Art. 36. Ficam revogadas as dispo siçõe s em contr ário, espec ialme
nte:
I - o Decr eto-le i nt' 1.215 , de 4 de maio de 1972. obser vado o dispo
sto no
art. 178 da Lei nt' 5.172. de 25 de outu bro de 1966;
11 - os arts . 2t' a 19 da Lei nt' 7.799 , de 10 de julho de 1989:
III - os arts . 9t' e 12 da Lei nt' 8.023. de 12 de abril de 1990:
IV - os arts. 43 e 44 da Lei nt' 8.541, de 23 de deze mbro de 1992;
V - o art. 28 e os incisos VI. XI e XII e o parág rafo único do art.
36. os
arts. 46. 48 e 54. e o inciso 11 do art. 60, todo s da Lei nt' 8.981,
de 20 de
janei ro de 1995. altera da pela Lei nt' 9.065 . de 20 de junh o de 1995.
e o art .
10 da Lei nt' 9.063, de 20 de junh o de 1995.
Bras ília, 26 de deze mbro de 1995: 174° da Indep endê ncia e 1070
da
Repú blica .
FER NAN DO HEN RIQU E CAR DOS O
Pedr o PuIlen Paren te
(DO U 27.12.95)

LEI N? 6.404, DE IS DE DEZEMBRO DE 1976 (*)
Dispõe sobre as sociedades por ações .
.
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SOC IED AD ES COL IGA DA S, CON TRO LAD ORA S E
CON TRO LAD AS

Seção I
Info rma ções no Rela tório da Adm inis traç ão
Art. 243. O rela tóri o anu al da adm inis traç ão deve rela cion ar
os inve stim ento s da
com pan hia em soci edad es coli gada s e con trol adas e men cion ar
as mod ifica ções oco rridas dura nte o exer cício .
§ I? São coli gada s as soci edad es qua ndo uma part icip a, com
lOa,7o (dez por cento) ou mai s, do capi tal da outr a, sem con trol á-la .
§ 2? Con side ra-s e con trol ada a soci edad e na qua l a con
trol ado ra, dire tam ente
ou atra vés de outr as con trol adas , é titul ar de dire itos de sóci
o que lhe asse gure m, de
mod o perm anen te, prep ond erân cia nas deli bera ções soci ais e o
pod er de eleger a mai oria dos adm inis trad ores .
§ 3? A com pan hia abe rta divu lgar á as info rma ções adic iona
is, sobr e coli gada s e
con trol adas , que fore m exig idas pela Com issã o de Valores Mob
iliár ios.
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LEI NQ 4.502 NOVE]4BRO DE

DE

3<l

DE

1964

Dispõe s3bre o Impôsto de Consumo
e reorganiza a DireWria de Rendas
Internas .
. _ .....

-----_ ...... -_ ...... _ ..... _--_ ..... -_ ... _--_ .. - ...

_------

~

TÍTULO 11

Dos Contribuintes e dDs Responsáv,eis
Tributários

capítulo I
DOs Contribuintes

Art. 34. É contribuinte do Impôsto
do Consumo tôda pessoa natural ou
jurídica de , direito público ou privado que, por mjel<ão c!ireta ou pr:-r
substituição, seja ' obrigada a<l pagamento do tributo.
Art. 35. São obrigados ao paga.mento do impôsto :
I Como contribuinte originárlO:
a) o produtor, inclus!ve os que the
são equiparados pCl( art. 4<:1 - com
relação aos produtos Gributados que
real ou fictamente, saírem ' de seu
estabelecimento, observadas as exceções previstas nas alíneas "a" e "b"
do inciso II do art. 59.
b) o importador e o arrematante de
prOdutos de procedência estrangeira
- com relação aos produtos tributados que importarem ou arrematarem
11 - coni~ contrIbUinte substituto:
(J ;'
a) o tr.ansponador -- cem relaç20
aos produto,s t.ributados que tran3portar deê6comp emhados da docuillentação comprobatória de sua proce- ,
, dência;
b) qualquer possuidor - cOm relação aos produ tos tribu1:tados, cUJa
posse mantiver para fins de venda ou
industrialização, nas mesmas -condIções da e.Imea anterior .
•
Parágrato únicti. Nos casos c!as alfneas "a" e "b d{ Inciso I1 dêste
artigo, o. pagamento do impôsto n~o
e~clui a responsabillctade por intraçao do contrIbUinte originário quando
êste ,fôr identificado e será considerado como efetuado fora do prazo,
para todos os efeitos legais.

. ., ,
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TíTULO In
Das Obrigações Acessór1as

•

Da Rotulagem, Marcação e Contrôle
aos Proàuws

Art. 43. O fabricante é ob ~·!ga·ào a
rotular ou marcar seUs produtos e o.s
volumes que os · aco'llou..c.lJIna.re.m, em
lug.a.r visivel, indicando a. sua firma
ou a sua ma.rca fabril reg s,tra·da, a
sltuP.ção da fábrica p rodu tor'a <1o-calidade. rua e núm,e'f'O) a expreSlSão
"IndúSltr!:a' Bmsileira' e outro~;; dizeres que forem necessários à identifí.ca.ção e a.o contrôle fiscaJ d-o proQ:uto,
na forma do regulamento.
§ 19 Os .prod u tos tsen t.os oon ter ão
a.inda, em cal~acteres visíve;s, a expressão - "Isento do Impôsto de
Cons'u~o" e a marcação do preço
de venda no va.r ejo quando a isenção
decorrer dessa circunstância; as amostras de produtos farma,c êuticos, conteráo a expl'essão "Am06'tra Gr.atis".
§ 29 As indicações dêslte artigo e de
seu § 19 serão feitas pelos processos que o regulamento estabelecer,
em cada unidtade do próprio produto
ou, se houver impossibiliu>3.de ou lill propriedade, no recipiente, envoltório
ou embalao'em
o
•
§ 39 O
reacündicionadoir indicará
ainda o nome do Estado ou do p ais
produtor, conforme o p roduto seja
nacional ou estrangeiro.
§ 49 A rotulagem ou marcação será
feA·a a,I1te~ da saíd:1 do proauto do
l'iespect~vo eS1
tahelecirnenbo pl"OdUtOlf .
Art. 44. Os rótulos de produt0.3 fabricad.os no Brasil se.rão es·c:ritos exclusivamente em idioma nacionaL
excetuados ap,enas Os nomes dDos produtos e outras expressões que não tenham correlSpOUldênc.La. em português,
desde que cOll.stituam, aquêles nomes,
marcas regüiltra,das no Departamento
Nacional da Propried,aode Industrial.
parágrafO único. O disposto neste
a.rtigo não se aplioa aos rótul.oo de
produtos especificamente destinados
à exportação, desde que contenham,
em língua nacional e estra.ngei.nl., em
luga,r destacado e em c.airalc ter,es bem
visíveds, a i.ndic1ação de ter sido o produto fabrioca-do no Bl'asU.
o

00

I

o
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Art. 45. E' piVoibido:
I - importllir, fabricar, pos",utlI', aplicar, vender ou expôr à venda, r6tulOIS, etiquetas, cápsulas ou invólucros que se prestem a indicar, como
estrang,eilro, produto nacional, ou vic,e -vensa;
Il - importa0:- prócLuto estrang-e!1To
com rótulo eSClri1to, no todo ou em
pe.rte, em _ lingua . português,a , _sem
menci<maJr o país de origem;
lir - empreg·alI' rótulo que indique
fals,amente a prooedência ou a qualidade do produto;
IV - - adquirilI', possuir, vender ou
expor à venda produto robuLado, etiquet3"do ou embaJado oos condiçôes
dos números anterior·es.
Art. 46. O regulamento poderá determinar, ou autoriz.air que o Ministério da Fazenda, pelo seu órgão
C'ompetenJte, determine .a rotu1ag€m,
marcação ou numeraçálo, pelos importadores, arrematantes, comerciantes ou repalI'tições fazendárias, de
produtos estli3.lIlgetros cujo contrôle
entenda, necEssário, bem como pl~es
crever, para estabelecimentos produtores e comerci,a nte", de det.erminados
produtos n.ac:ona:s, sd.stema diferente
de rotuLagem, etiquetagem obrigatoriedade de numenação ou aplicação de
sêlo especi.al que poslSibiUte o ~,eu cO'ntrôl,e qu~..ntita.tivo.
§ 19 O sêlo espec;al de que trata êste artigo será de emis~áo ' oficial e sua
disüibu~çáo aos
contribl1Í:ntes será
feita gratuitamente. medt,8.nt.e ns c,J. Utelas e formalidades que o regulamento estabE,>lecea:.
- eLo pro-'
§ 29 A faltra de numeraçao
duto ou de aplicaçã·o do sêl0 esop::cial,
.ou o UStO do .sêl0 impréprio ou .?.p lica- ·,
do em desRcôrdo com as norm8s regulamenta.i·é'".:;, impürta,rfl em ~onsjde
rar ....se c-omo . não identificado, com o
descri,to n03 documenbolS LIS-calis, o
produto rE~1H3>ctivO .

. ~------------------------------------------~.
TÍTULO

rv

Das Infrações ' e das pena1idaàa
~---

...

- .. __ ...... -- ...... - -- --- ... ----- -_ ...... __ ... -_ .. _ ... -- . -_ ... _Capítulo I[
Das Penalidades

..... . ................ . ... .........

_------ .. -- .......... - .... - .. -_ ........

,

•
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Seção II
Da Aplicaçã:J e Graduação
das Penalidades
.................................. -- ...... __ ......... -_ ... __ ............... -- ...... -

Art. 71. Sonega.ção é tôda aÇOO ou
omissão dolo.sa tendente a I.mpecür ou
retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por par·t e da autnfidade
azendária:
I - da ocorrência do fato gerador
da obrigação tributária prin·::)1pa.i, sua
natureza ou circunstâncias ma t.e:riais;

n: -

das condições pessoa.ls 01E' oon. tribuinte, suscetíveis de afeoo..r a ol)riação ' tributária .t>rincipal ~u o crédito tributário correspondente.
Art. 72. Fraude é tôda ação ou
-omissão dolosa tendente a tmpedi:r oU
etardar, total ou parcialmente. a
ocorrência do fato gerador da obriga_
·ão tributária principal, ou li excluir
u modificar a.s suas carrãr';lieristicas
ssenciais , de modo a reduzi'" o montün te do impôs.to devido, :>u a evi·tar
)li diferir o s,eu pagamento.
Art. 73 . . Conluio é o ajuSlr.e doloso
entre duas ou mais pessoas naturais
. Ou jurídicas. vlsla ndo q,ualquer dos'
:e feito3 referidos nos arts. 71 e 72.
------------------------------------------~

Seç;lo TIl
Das Multas

Art. SO. A falta do lançamento do
valor total ou parcial do impôsto na
nota fiscal ou de seu recolhimento ao
órgão arrecadador cDmpetente , no
prazo e na forma legais, sujeitará o
contribuinte às seguintes multas:
multa de uma a três vêzes o
valor do impôsto que deixou de ser
lançado ou recolhtdo, não inferior à
prevista no art. 84 para a classe de
capital do contribuinte, no ::;roau c.o:responden te;
\
II - mulLa de quatro a seis v{zes
o valor do impôsto 'que dei xo u de ser
lançado ou recolhido, não inferior ao
grau máximo da prevista nó art . 84
para 8, classe de c,3,pital do contribuinte, quando apurada a exist.ência
de sonegação, fraude ou conluio.
§ 19 Nas mesmas penas incorrem:
I
os fabricantes de produtos
iSentos que não emitirem ou emitirem
I -

,
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de fo~ma k:egl,llar, as notas fiscais a
que sao obrlgHdoo',
II , - Os remetentes que, nos casos
pr~v~tos no artigo 54 deixarem de
emItIr
't·
,
~~ ~:r:: .l.rem
de
fO~11la irre--- .... - ...... _-- ....

........ '... ..

- .......... ... .. ... . .. .. . .. .. .. ... . ... .. .. ... .. ... .. .. .. .. - ..... _- .....
DECRETO-LEI

N9

NOVEMBRO

.. .. .. ... ..

... ...

.. .. .. .. .. . .. ..

... ...

-

3 /l - DE,18 DE
DE 1966

Dispõe sôbre nova denominação
Impôsto de Consumo, alteTa a
n 9 4.502, de 30 de novembro
1964, extingue diversas taxas e
outras providências.

do
Lei
de
dá

o

Presidente da República, usândo
da atribuição que lhe confere o art1go
31, parágrafo único, do Ato Institucional n 9 2, de 27 de outubro de 1965,
decreta:
Art. 19 O Impõsto de Consumo. <le
que tra ta a Lei n 9 4.502, dê 30 de
nuvembro de W64, passa a denominar-se Innpôsto sôbre Produtos Industrializados .
.Art. 29 A Lei n~1 4.502, de 30 <le no.
vembro de 1964, passa a vigorar com
as seguintes alterações:
AI ter ação 22~ - Os incisos I e n
. do art. 80 passam a ter a seguinte
redação:
.
multa básica de 50% (cin ..
quen ta por cen tO) do valor do
impôsto que, devidamente lançado, não tlver sido reCOlhIdo antes
de decorridos 90 (novent~) dias
do término do prazo regulamen ..
tar;
II mult,a básica
de 100%
(cem por cento) do valor do impôsto que deixou de ser lançado
ou que, devidamente lançaao, delxou de ser recolhido, decorrido!!
mais de 90 (noventa) dias do término do prazo regulamentar;
III multa básica de 150%
(cento e cinquenta por cento) do
valor do impôsto que deixou de
ser lançado ou recolh1do, quando
se tratar de infração qualificada,
observado o disposto no artigo
"I -

86" . .

..

. - . . . . - --- -- - - - - - - -- - -- - - - --- - -- - - -- - - - -

. - - - - - ---- - --- - -- - - -- - - -- --- - - -- - - - . . -- --
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DECRETO-LEI N? l.687, DE 18 DE JULHO DE 1979

Dispõe sobre cobrança da Dívida Ativa da União e dá outras providências.

Art. 5? As multas previstas nos artigos 80 e 81 da Lei n? 4.502, de 3Q de novembro
de 1964, com a redação dada pelo artigo 2?, alterações 22~ e 23~, do Decreto-lei n? 34, de
18 de novembro de 1966, serão reduzidas para 5% (cinco por cento), se o débito relativo
ao imposto sobre produtos industrializados houver sido declarado em documento insti·
.... ..... ............................ -_ ... _- ................ - ............. ------ . -- . ----- ................................ - .... - - ... .... . . .. . .. . .. .. .. .. .. . .. . .. .. .. .. .. .. .. . .. .. . .. ... . ... . .. . .. ... .. .. .. ... ... ... .. .. ... ... . . .. ... .. .. .. .. .. .. .. .. ... .. .. ... .. .. .. ... . ... .. .. ... . .. ... .. ... .. ... . .. .. ... ... . .. . ... .. . .

. .. .. .. ..

.. .

. .. ..

LEI Nº 8.218, DE 29 DE AGOSTO DE 1991
Dispõe sobre impostos e contribuições federais, disciplina a utilização
de cruzados novos e dá outras providências

,

CAPITUI ,O 11
DO PAGAMENTO DE IMPOSTOS
E CONTRIBUlÇÓES
li .. - .. - - - - ................... __ ............. __ ..... __ ... _ _ _ _ _ _ .. ___

o.

..

_

.....

_o.. ____ .... _..

o.

_

..

_

.....

___

_

Art. 6°. Será concedida redução de cinqüenta por cento da multa de

lançamento de oficio, ao contribuinte que, notificado, efetuar o pagamento
do débito no prazo legal de impugnação.
Parágrafo único - Se houver impugnação tempestiva, a redução será de
trinta por cento se o pagamento do débito for efetuado dentro de trinta
dias da ciência da decisão de primeira instância.
..

-

--- ................ . . .. .. .. .. .. ... ... .. .. .. .. . . ... . . . . . ... . .. .. .. ... ... .. .. ... ... .. .. ... ... .. .. .. ... ... .. .. .. .. .. .. ... ... .. .. . .. ... .. .

CAPÍTULO V
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
E TRANSITÓRIAS

-_ ....................................................................................................................................................... .

.. ... ...

Art. 22. A despesa operacional relativa às gratificações pagas aos
empregadores, seja qual for a designação que tiverem, excluído o 131.' salário, náo poderá exceder à importância anual de Cr$ 100.000.00 para cada
um dos beneficiados.
.. .. ... .. .. ... . .. .. ... . .. . .. .. . .. .. . .. .. .. .. ... . .. .. .. .. ... ... .. .. ... .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. . .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. ...
Art. 32. O inciso 111 do art. 80 da Lei nl.' 4.502, de 30 de novembro de

1964, na redação que lhe foi dada pela alteração 22 1 do art. 21.' do Decretolei nl.' 34, de 18 de novembro de 1966, passa a vigorar com a seguinte redação:
"111 - multa básica de trezentos por cento do valor do imposto que
deixou de ser lançado ou recolhido, quando se tratar de infração qualificada, observado o disposto no art. 86. "
_ ... --_ ... _----_ .... _ ........ _ ... - . _ ... _ ........... -- ... - ............... _- ...........
................ . .. . .. ...... ..
.... .... .............. _--- . .. --- ........ ---- ... --- ......... __ .......... _--- .... _- .............. . ...... _~
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;

LEI N? 5.172, DE 25 DE OUTUBRO DE 1966
Dispõe sobre o sistema tributário nacional e institui normas gerais de direito tributário aplicáveis à União, Estados e Municípios .
......... .... ..................... _--- .... ..... .... .......... . ...................... -....... - .. --_ .............. ..... .

LIVRO PRIMEIRO

•

~

SISTEMA TRIBUTÁRIO NACIONAL
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... .. .. .. .. . . .. . .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. . .. .

11
COMPETÊNCIA TRIBUTÁRIA
..... -- ......................................... -........... - .......... _--TÍTULO

CAPÍTULO

II

LIMITAÇÕES DA COMPETÊNCIA TRIBUTÁRIA
• Vide arts. 150 a 152 da Constituição Federal de 1988.

Seção I
Disposições Gerais
Art. 9? É vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:
........ _--------- ........ -- .................. .... . .. _-- ............... _--_ .... _---- ..... .... __ .. __ ....... -- ....... .
. § I? O disposto no inciso IV não exclui a atribuição, por lei, às entidades nele re-

fendas, da condição de responsáveis pelos tributos que lhes caiba reter na fonte, e não
as dispensa da prática de atos, previstos em lei, assecuratórios do cumprimento de obrigações tributárias por terceiros .

....... ............. - .. _ .. _ .... _ ...... -- ...... -............... -- .... _-_ . _ .. _ ................ . . .... ........................... ... . . . ".
Seção Il
Disposições Especiais
... _ ...... ............ - .. -... -_ ..... -_ ... __ ._--

Art. 14. O disposto na alínea c do inciso IV do art. 9? é subordinado à observância dos seguintes requisitos pelas entidades nele referidas :
- .. . . . . . .. ... ... ... . . ... ... ... ... . . ... ... ... ... ... ... .. . . . . . . . .. .. . .. - . . .. .. . -- ... .. -... ... ... .. ... ... ... ... --... ... . . .. ... -... -... ... - -- ... -- ... .. . - . ... ... ... .. . . .
§ I? Na falta de cumprimento do disposto neste artigo, ou no § I? do art. 9?, a
autoridade competente pode suspender a aplicação do benefício.
. ... ... ... . .. . ... ... -.. - .. ... - -- ... -... ... .. .. ... ... ... ... ... . .. ... .. .. ... .. ... ... ... ... ... .. ... .. . ... ... .. - .. ... . .. .. .. .. .. .. .. -.. .. ... .. -.. - .. -. .. -- .. ... ... .. .. ... ... .. .. . ... .. .. ... ... . .
~

LIVRO SEGUNDO
NORMAS GERAIS DE DIREITO TRillUTÁRIO
.-_ .......... _ ........ _ .... _ ..... _-----_ .... - ......... --- ...... .... __ .. _-_._ ------- -- ---

111
CRÉDITO TRIBUTÁRIO
. . .. .. . .. ... -... ... .. .. .. .. .. - .. ... ... ... .. .. -- . .. .. .. .. ... . .. .
TÍTULO

...

...

.'
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"

CAPÍTULO

IH

SUSPENSÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
Seção I
Disposições Gerais
Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
I - moratória;
H - o depósito do seu montante integral;

• o Provimento n.o 16,

de 3 de março de 1993, do Tribunal Regional Federal, 1.0 Região, dispõe
sobre os depósitos voluntários facultativos destinados à suspensão da exigibilidade do crédito
tributário e assemelhados (DJU de 10-3-1993).
• Vide Súmula 112 do STJ.

IH - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo
tributário administrativo;
IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança.
Parágrafo único. O disposto neste artigo não dispensa o cumprimento das obrigações acessórias dependentes da obrigação principal cujo crédito seja suspenso, ou dela conseqüentes .

.................. __ .- .. -- ........................ __ ............ _- ......... _-- .. _-_ .. -.. _-----------_ .... _-_ .. -_ ...........

~_._-

.... -

TíTULO IV

ADMINISTRAÇÃO ' TRIBUTÁRIA
I

CAPÍTULO

FISCALIZAÇÃO
.. .. .. .. .. .. .. ... .. ... ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

~

Art. 200. As autoridades administrativas federais poderão requisitar o auxílio da
força pública federal, estadual ou municipal, e reciprocamente, quando vítimas de embaraço ou desacato no exercício de suas funções, ou quando necessário à efetivação
de medida prevista na legislação tributária, ainda que não se configure fato definido
em lei como crime ou contravenção.
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LE I Nº 9.2 50, DE 26 DE DE ZE MB RO DE 199 5
Alte ra a legislação do Imposto de Ren da das pessoas físicas e dá outr as providênelas .
. ...... ...... .... _ ................................................................ _ .................... _ ............. __ ...
- ............................ .

CA PÍT UL O II
Da Inc idê nci a Me nsa l do Imp osto

Art. 3º O Imp osto de Ren da inc ide nte sob re os ren dim ent os de

que tra tam os arts . 7º, 8º e 12 da Lei nº 7.713, de 22 de dez emb ro
de
1988, ser á calc ula do de aco rdo com a seg uin te tab ela pro gre ssiv a
em
Rea is:
Base de Cálculo
emR $
até 900,00
acim a de 900,00 até 1.800,00
acim a de 1.800,00

Parc ela a Ded uzir
do Impo sto em R$

Alíq uota %

-

-

15
25

135
315

Par ágr afo úni~o. O impos.to de que tra ta este arti go ser á calc ulad o sob re os ren dIm ent os efe tIva men te rece bid os em cad a mê s .

.......... ---- ---._ - ..... -_ .. -.... _ ...... .. _ ......... - .... _- .. - .. ...............

------_ .... __ .......... __ ...... ...... ...... . . .

CA PÍT UL O III
Da Dec lara ção de Ren dim ent os
- .......... _ .. --_ ... _ ....... _---_.----_ ..... _ ............... _--...

Art. 14. A opção do con trib uin te, o sald o do imp osto a pag ar

pod erá ser par cela do em até seis quo tas igu ais, me nsa is e suc ess iva
s,
obs erv ado o seg uin te:

. -- - . - ..

..

...

-. ... .. -... ... ... . . . . - - - . ... --... .. -- - .. -. -.. .. .. - ... --.. --. -.. .. ... .. - - ... ... - -.. .. - .. . ---.. .. -- .. . . - . .. . . . . . .. .
...

III - as dem ais quo tas, acr esc ida s de juro s equ iva len tes à tax a
refe ren cial do Sis tem a Esp ecia l de Liq uid açã o e de Cus tód ia (Se
lic)
par a títu los fed era is, acu mu lad a me nsa lme nte , calc ula dos a par tir
da
dat a pre vis ta par a a ent reg a da dec lara ção de ren dim ent os até o
mê s
ant erio r ao do pag am ent o e de 1% no mê s do pag am ent o, ven cer ão
no
últi mo dia útil de cad a mês .
. - .. . --. . - .. .. . ... ... ... ... - ... ... .. ... ... ... .. ... .. .. - - ... .. ... ... ... -.. -. - .. ... ... ... ... ... .. - -- ... ... --.. --.. ... -- - .. ------ ... -... ... .. ... - - ... - .. --. . ..
Art . 16. O val or da rest itui ção do Imp osto de Ren da da pes soa
fisica, apu rad o em dec lara ção de ren~imentos, ser~ acresc~do .de j,:r
equ iva len tes à tax a refe ren cial do SIs tem a EspeCIal de Llq uld aça os
oe
de Cus tód ia (Selic) par a títu los fed erai s, acu mu lad a me nsa lme
nte ,
calc ula dos a par tir da dat a pre vis ta par a a ent reg a da dec lara ção
de
ren dim ent os até o mê s ant erio r ao da libe raç ão da rest itui ção e de
1%
no mê s enl que o rec urs o for colocado no ban co à disp osiç ão
do
con
trib uin te .
... ---- --- .. --------_ ... -.--_ .......... _-----_
............. - ... _ .... --_ . _-----_ ................. _---- .. ---- ---- _ .
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LEI N? 7.713, DE 22 DE DEZEMBRO DE 1988
Altera a legislação do Imposto sobre a Renda, e dá outras providências .
........................................................................... ...... ................... --- .. --------_ ....... _ ...... ...... ................. ..
Art. 8? Fica sujeita ao pagamento do Imposto sobre a Renda , calculado de acor ~
do com o disposto no art. 25 desta Lei, a pessoa física que receber de outra pessoa física, ou de fontes situadas no exterior, rendimentos e ganhos de capital que não tenham sido tributados na fonte, no País.
• Vide art. 4.° da Lei n.O8.134, de 27 de dezembro de /990.

§ I? O disposto neste artigo se aplica, também, aos emolumentos e custas dos serventuários da Justiça, como tabeliães, notários, oficiais públicos e outros, quando não
forem remunerados exclusivamente pelos cofres públicos.
§ 2? O imposto de que trata este artigo deverá ser pago até o último dia útil da
1~ (primeira) quinzena do mês subseqüente ao da percepção dos rendimentos .
.......... ----_.-------_ ... _ ......... -_ .................... .. - .... - ... _-_.----------_ ............. -_ ....... -_ ..................... ..
.. - .. .... . _-- ......... ----_ ...... _---_ ....... .. -----_ ... --_ .. __ .--_ .. -_ .... __ ._----_ .... _---_ ..... - ........... ... .
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•

DECRETO N? 70.235, DE 6 DE MARÇO DE 1972
Dispõe sobre o processo administrativo fiscal e dá outras providências.
- ...
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... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

... ... ... ...

. ... .. .. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
CAP ÍTUL O

...
...

..................... .

11

DO PRO CES SO DA CONSULTA
• Processo de consulta sobre a correta classificação de prod utos na
Nomenclatura Brasileira de
Mercadorias: Decreto-lei n.O 2.227, de /6 de janeiro de /985 .

Art. 46. O sujeito passivo pod erá form ular cons ulta sobr e dispositi
vos da legislação tribu tária aplicáveis a fato dete rmin ado.
Pará graf o único. Os órgã os da adm inis traç ão púb lica e as enti dade
s repr esen tativas de categorias econômicas ou profissionais tam bém pod erão form
ular cons ulta .
Art. 47. A cons ulta deverá ser apre sent ada por escrito, no dom
icílio tribu tário
do cons ulen te, ao órgã o local da enti dade incu mbi da de adm inis
trar o tribu to sobr e
que versa.
Art. 48. Salv o'o disp osto no artig o seguinte, nenh um proc edim ento
fiscal será instaur ado con tra o sujeito passivo relativamente à espécie cons ulta
da, a part ir da apresent ação da cons ulta até o trigésimo dia subs eqüe nte à data da ciên
cia:
I - de decisão de prim eira instância da qual não haja sido inte rpos
to recurso;
11 - de decisão de segu nda instância.
Art. 49. A cons ulta não suspende o praz o para reco lhim ento de
tribu to, retid o
na fonte ou auto lanç ado antes ou depois de sua apre sent ação , nem
o praz o para apresent ação de decl araç ão de rend imen tos.
Art. 50. A decisão de segu nda instância não obri ga ao recolhim
ento de tribu to
que deixou de ser retid o ou auto lanç ado após a decisão refo rma da
e de acor do com a
orie ntaç ão desta, no perí odo com pree ndid o entr e as data s de ciência
das duas decisões.
Art. 51. No caso de cons ulta form ulad a por enti dade repr esen tativ
a de cate gori a
econ ômi ca ou prof issio nal, os efeitos referidos no art. 48 só alca
nçam seus asso ciad os
ou filiados depois de cientificado o consulente da decisão.
Art. 52. Não prod uzir á efeito a cons ulta form ulad a:
I - em desa cord o com os arts. 46 e 47;
II - por quem tiver sido intim ado a cum prir obri gaçã o relativa
ao fato obje to
da cons ulta ;
III - por quem estiver sob proc edim ento fiscal iniciado para apu
rar fatos que se
relacionem com a mat éria cons ulta da;
IV - qua ndo o fato já hou ver sido obje to de decisão ante rior , aind
a não modificada , prof erid a em cons ulta ou litígio em que tenh a sido part e o
consulente;
V - qua ndo o fato estiver disciplinado em ato norm ativ o, pub licad
o ante s de sua
apre sent ação ;
VI - qua ndo o fato estiver defi nido ou decl arad o em disposição
literal da lei;
VII - qua ndo o fato for defi nido com o crime ou cont rave nção
penal;
VIII - qua ndo não descrever, com plet a ou exat ame nte, a hipótese
a que se referir , ou não contiver os elementos necessários à sua solu ção, salv
o se a inex atid ão ou
omissão for escusável, a critério da auto rida de julg ador a.

.
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Art. 53. O prep aro do processo com pete ao órgã o local da enti dade
enca rreg ada
da adm inis traç ão do tribu to.
Art. 54. O julg ame nto compete:
I - em prim eira instância:
a) aos supe rinte nden tes regionais da Receita Fede ral, qua nto
aos tribu tos administrad os pela Secretaria da Receita Fed eral , aten dida , no julg ame nto,
a orie ntaç ão emanad a dos atos norm ativ os da Coo rden ação do Sistema de Trib utaç
ão;
b) às auto rida des referidas na alínea b do inciso I do art. 25;
11 - em segu nda instância:
a) ao coor dena dor do Sistema de Trib utaç ão da Secr etar ia
da Receita Fed eral , salvo qua nto aos tribu tos incluídos na com petê ncia julg ador a de outr
o órgã o da adm inistraç ão federal;
b) à auto rida de men cion ada na legislação dos tribu tos ress
alvados na alínea precedent e ou, na falta dessa indi caçã o, à que for desi gnad a pela enti
dade que adm inis tra
o tribu to;
111 - em instância única, ao coo rden ado r do Sistema de Trib utaç
ão, qua nto às
cons ulta s relativas aos tribu tos adm inis trad os pela Secretaria da Rec
eita Fede ral e foro
mul adas :
a) sobr e classificação fiscal de mer cado rias;
b) pelos órgã os centrais da adm inis traç ão pública;
c) por entidades representativas de cate gori as econômicas ou prof
issio nais , de âmbito naci onal .
Art. 55. Com pete à auto rida de julg ado ra decl arar a ineficácia da
cons ulta .
Art. 56. Cab e recurso volu ntár io, com efeito suspensivo, de deci
são de prim eira
instâ ncia , dent ro de 30 (trinta) dias, cont ados da ciência.
Art. 57. A auto rida de de prim eira instâ ncia reco rrerá de ofício de
decisão favo rável ao consulente.
Art. 58. Não cabe pedido de reco nsid eraç ão de decisão prof erid a
em proc esso de
cons ulta , inclusive da que decl arar a sua ineficácia .
...... .. _-.- .. ---_ ... _ ...... -_ . . . ........ ..... - ..........
.. ---_ .- ... _--- ----- _ .. _--- ---.- ---- -_ ....... __ ......
...... .
. .. .. .. . .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. -.. .. .. .. .. .. ..
.. .. .. . .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. ... .. . .. .. .. .. .. .. .. ... .. ... ... .. .. ...
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I(

LEI COMPLEMENTAR N? 70, DE 30 DE DEZEMBRO
DE 1991
Institui contribuição para financiamento da Seguridade Social, eleva a alíquota da
contribuição social sobre o lucro das instituições financeiras e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA,
Faço saber que o Gongresso Nacional decreta e eu sanciono
a seguinte lei complementar:
Art. I? Sem prejuízo da cobrança das contribuições para o
Programa de Integração Social (PIS) e para o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep), fica instituída contribuição social para financiamento da Seguridade Social, nos termos do inciso I do art. 195 da Constituição Federal ,
devida pelas pessoas jurídicas inclusive as a elas equiparadas
pela legislação do imposto de renda, destinadas exclusivamente
às despesas com atividades-fins das áreas de saúde, previdência
e assistência social.
Art. 2? A contribuição de que trata o artigo anterior será
de dois por cento e incidirá sobre o faturamento mensal, assim
considerado a receita bruta das vendas de mercadorias, de mercadorias e serviços e de serviço de qualquer natureza.
Parágrafo único. Não integra a receita de que trata este
artigo, para efeito de determinação da base de cálculo da contribuição, o valor:
a) do imposto sobre produtos industrializados, quando destacado em separado no documento fiscal;
b) das vendas canceladas , das devolvidas e dos descontos a
qualquer título concedidos incondicionalmente .
Art. 3? A base de cálculo da contribuição mensal devida
pelos fabricantes de cigarros, na condição de contribuintes e de
substitutos dos comerciantes varejistas , será obtida multiplicando-se o preço de venda do produto no varejo por cento e dezoito por cento.
Art. 4? A contribuição mensal devida pelos distribuidores
de derivados de petróleo e álcool etílico hidratado para fins carburantes , na condição de substitutos dos comerciantes varejis tas, será calculada sobre o menor valor , no País , constante da
tabela de preços máximos fixados para venda a varejo , sem prejuízo da contribuição incidente sobre suas próprias vendas .

. ... .. .. . .. - .. - . . .. .. .. . . ... .. .. ... .. . . . .. ... .. . .. . .. .. .. .. .. .. .. ... .. .. - .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... .. ... ... .. . .. ... .. .. .. .. . .. - . . - - .
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LEI Nº 8.212, DE 24 DE JULHO DE 1991
(DOU 25.07.91)

Dispõe sobre a organização da Seguridade Social,
institui Plano de Custeio e dá outras providências
................................ -_ ........ --- --_ ............. - .... - --_ .... _ ... - ... --_ ........ TITULO VI
DO FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
... .. ... .. ... .. ... ... ... ... ... .. .. .. ... .. ... .. .. ... ... ... .. ... ... .. ... ... ... .. ... .. ... ... ... .. .. ... ... ... .. ... .. ... .. .. ... .. .. ... ... .. .. ... ...
CAPíTULO IV
DA CONTRIBUiÇÃO DA EMPRESA
Art. 22. A contribuição a cargo da empresa, destinada à Seguridade Social, além do disposto no art. 23, é de:
I - 20% (vinte por cento) sobre o total das remunerações pagas ou
creditadas, a qualquer titulo, no decorrer do mês, aos segurados
empregados, empresários, trabalhadores avulsos e autõnomos que lhe
prestem serviços. (A contribuição da empresa em relação às remunerações e retribuições pagas ou creditadas pelos serviços de segurados
empresários, trabalhadores autônomos, avulsos e demais pessoas físicas, sem vinculo emprega ticio, tem novo disciplinamento dado pela Lei
Complementar nº 84, de 18.01.96)
Notas:
1) A eficácia do vocábulo "avulsos" está suspensa, até decisão
final, pela liminar concedida em ADln nº 1.153-7 (OJU 06. 11.95)
2) As palavras "empresários" e "autônomos", do inciso I acima,
foram declaradas inconstitucionais na ADln nº 1.102-2 (DJU
16.10.96)
3) A Resolução SF nº 14/95 suspendeu a execução das expressões "avulsos, autônomos e administradores", do inciso I acima.
" - para o financiamento da complementação das prestações por
acidente do trabalho, dos seguintes percentuais, incidentes sobre o
total das remunerações pagas ou creditadas, no decorrer do mês, aos
segurados empregados e trabalhadores avulsos :
a) 1% (um por cento) para as empresas em cuja atividade preponderante o risco de acidentes do trabalho seja considerado leve;
b) 2% (dois por cento) para as empresas em cuja atividade prepon derante esse risco seja considerado média;
c) 3% (três por cento) para as empresas em cuja atividade preponderante esse risco seja considerado grave.
§ 111 • No caso de bancos comerciais, bancos de investimentos, bancos de desenvolvimento, caixas econõmicas, sociedades de crédito,
financiamento e investimento, sociedades de crédito imobiliário, sociedades corretoras, distribuidoras de titulas e valores mobiliários, empresas de arrendamento mercantil, cooperativas de crédito, empresas de
seguros privados e de capitalização, agentes autõnomos de seguros
privados e de crédito e entidades de previdência privada abertas e
fechadas, além das contribuições referidas neste artigo e no art. 23, é
devida a contribuição adicional de 2,5% (dois inteiros e cinco décimos
por cento) sobre a base de cálculo definida no inciso I deste artigo.
~
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LEI

N~

8.847, DE 28 DE JANEIRO DE 1994
Dispõe sobre o Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR) e dá outras providências .

............ _ ............................ --- . ....... --_ .......................................... _----_ .................. ---- .. . .

Art. 14. O valor do imposto, apurado em Ufir, poderá ser
pago em até seis quotas iguais, mensais e sucessivas, em datas
de vencrrnento a serem fixadas pela Secretaria da Receita Federal.
§ 1 ~ Nenhuma quota será inferior a cinquenta Ufir e o imposto de valor inferior a cem Ufir será pago de uma só vez.
§ 2~ É facultado ao contribuinte antecipar, total ou parcialmenté, o pagamento das quotas .
•
§ 3~ O valor em moeda corrente nacional de cada quota será deternlinado mediante a multiplicação do seu valor, expresso
em quantidade de Ufir, pelo valor desta no mês do efetivo pagamento.
..

-
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. . . . .. ...... - ...... ---_ ...... ---_ .... ---_ ............................. -................ -_ ............................ . .............. . .

LEI Nº 9.065, DE 20 DE JUNHO DE 1995
Dá nova redação a dispositivos da l ,ri n'l 8. 981.
dp 20 de janeiro de 1995, que altPra a legislação
tn·hutária f pderal, e dá outras providrncias.
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 4 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. •

~

.. .. .. .. r

..

Art. 13. A partir de lQ de abril de 1995. os juros de que tratam a nlínen
c do parágrafo único do art. 14 da Lei nO 8.847. de 28 de ~ane~ro de 1994.

com a redação dada pelo art. 6° da Lei n Q 8.850. de 28 de JaneIro de 1994.
e pelo art. 90 da Lei n Q 8.981, de 1995, o art. 84, inciso I. e o art. 91. parágrafo único, alínea a.2. da Lei nO 8.981, de 1995, seráo equivalentes à taxa
referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia - SELIC parn
títulos federais. acumulada mensalmente.
. - ----- - --- - - - - - - -- - -- -- . --- - - - - -- -. . ~ . - - . -- . . - . - - . - - -- - - . -- - - .
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LEI Nº 8.850, DE 28 DE JANEIRO DE 1994
Altera a Lei 8.383, de 30 de dezembro de 1991. e dá outras providências.
Faço saber que o Presidente da República adotou a Medida Provisória
406. de 1993. que o Congresso Nacion:ll aprovou. e eu. CHAGAS
RODRIGUES. 1e Vice -Presidente do Senado Fedewl. no exercício da Presidêlll:ia . para os efeitos do disposto no parágr:lfo único do iln. 62 d:l
ConstituiÇ<1o Federal, promulgo a seguinte Lei:
Art. l°. O período de apuração do Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI, incidente nas saídas dos produtos dos est:lbelecimentos
industriais ou equiparados :l industrbl. passa. :l partir de 01 de novembro
de 1993, a ser decendial.
Art. 2°. Os arts. 52 e 53 da Lei n Q 8.3153. de 30 de dezembro de 1991.
passam a vigorar com a seguinte redação:
NOTA: Alterações inseridas diretam ente no tl'.xto da Lei nº
8.383/91.
Art. 3°. O valor em cruzeiros reais do tributo ou contribuição a pagar
seréÍ determinado mediante a multiplic:lção d:l qumltid:lde de UFIR pelo
v:llor desta na data do pagamento.
Par:1grafo único . O disposto neste :lItigo aplica-se. também. ao recolhi mento do imposto de remia e da contribuição social sobre o lucro das pesSO:lS jurídicas de que trata a Lei n Q 8541. de 23 de deze mbro de 1992.
Art. ~o. O fato gerador do Imposto sobre a Propried:lde Territorial
Ruwl - ITR ocorre no dia 01 de janeiro de cada exercício.
Art. 5°. (Revogado pl'la Lei nº 8.981, de 20.01.95)
Art. 6°. O valor do ITR. apurado em UFIR. poderá ser pago em até
seis quotas iguais, mensais e sucessivas, a partir da notific:lção. em dat:l a
ser fIXada pela Secretaria da Receita Federal:
I - nenhuma quota será inferior a cinqüenta UFIR e () imposto de valor
inferior :l cem UFIR será pago de uma só vez;
II - é facultado ao contribuinte antecipar. tot:ll ou parci:llmente. o pag:lmenta do imposto ou das quotas;
III - o valor em cruzeiros reais de cada quota será determinado mediante a multiplicação do seu valor, expresso em quantidade de UF IR. pelo
valor desta no mês do efetivo pagamento.
Art. 7°. Ficam convalidados os atos pratic:ldos CClm ba se na Meuiua
Provisória n Q 380, de 01 ue dezembro de 1993.
Art. MO. Esta Lei entra em vigor na data ue sua publicação.
Ar!. 9°. Revoga -se () mi. 1e do Decreto-lei n C 2.450. ue 29 ue julho de
1998, com alteraçiio do art. 14 da Lei n C 7.798. ue lO de julho ue 1989.
Senado Fedeml. 28 de janeiro de 1994: 173 Q ua Independência e 106" d:l
República.
Senador Chag:ls Rodrigues - 1c Vice-Presidente. no exe rcício d:l Presidência
ne

(DOl ; 2') .() 1.94)
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DECRETO-LEI

N~

2.287, DE 23 DE JULHO DE 1986
Altera dispositivos da Lei n." 7.450, de
23 de dezembro de' 1985, e dá outras providências .

. -~--------------------------------------------------- ---------------------------------------------

Art. 7? A Secretaria da Receita Federal, antes de proceder a restituição ou ao ressarcimento de tributos, deverá verificar se o contribuinte é devedor à Fazenda N acionaI.
§ 1? Existindo débito em nome do contribuinte, o valor da resti. tuição ou ressarcimento será compensado, total ou parcialmente, com o
valor do débito.
§ 2~ O Ministério da Fazenda disciplinará a compensação prevista no parágrafo anterior.
- - . - - - - --- - - - - -- - - - - --- ---- ---- - - - - -- - - - -- - --- - - - . . - -- - - . - - - -- - - -- -- - - --- -- ---- -- - -- ----- . ---- - . - - - . - - - - ---- - - - - - - - -- - - - - - -- -- -- - -- --- - - - - ---- - - - - - - -- . . . - -- - - --. -- - - - ---- - -- -- - - - - -- -- -- - -- -- . . . . -
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. LEI N9 6 .a2i -

DE

14

DE ABRn. DE

1976

Dtspóe sobre a dedução, do lucro t, t1:utárei. para fins de imposto slJbre
a. rcnda das pel):sóas :11/nazcQ.3, de dobro das despesas realizadas em
proqramas de aiimeT!Ta~ão do trabalhador.

O f'l'esidente da República,
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art 19

As pessoas ]undica:. pcderão deduzir, do lucro tributável para
fins do imposto sobre a n.nda o dobro das despesas comprovadamente
realizad~s no período base, em plogramas de alimentação do trabalhador,
pl'ev lam;.,nte aprovados {,-elo Ministériv do Trabalho na forma em que dispU~I o Regulamento' de~ta Lei.
§ 1Q
A dedução a que se refere o caput deste artigo não poderá
exceder. em caja exercício financeiro, isoladamente, a 5 % (cinco por
cl.!nw) e c:umulativambente com 8· dedução de que trata a Lei n Q 6.297,
de 15 de dezembro de 1S75, a 1e % (dez por cento) do lue;ro tributável.
§ 29 As despesas não deduzIdas no exercicio financeiro correspondente
poderão ser transferidas pJTa deduç'âo nos dois exercícios financeiros subsequentes.
Art . 29 Os programas de aLmentação a que se refere o artigo anter10r deverão coruel'lr prh.r1dade ao atendimento dos trabalhadores
de
bab~.a re..lda e limitar-se-ào aoo contratados pela pessoa juridica oeneficiaria.
Parágrafo único. O Ministério do Trabalho articular-se-á com o
Instituto Nacional de Alhnfntaçãn e Nutrição - INAN, para efeito do
eÀame e aprovaçào dos programas a que se refere a presenLe Lei.
Art. 39 Não se mclul como salário de contribuição a parcela paga
in natun.., pela empresa, DOS programas de alimentação aprovados pelo
MlJlLStel'ltJ do Trabalho.
Art. 49 O Poder Executivo tegulamentará a presente Lei no prazo de
tiU (sessenta) dlaS.
Art. 5. 0 Esta Lei entrará em vigor na data de S:la publicação, revoga das as disposições em ountr~rio.
Br~ilia,
14 de abril de 1976; 1559 da Independência e 889 da
Republlca .
ENNESTO

GEISEl.

Mário Henrique Simonsen
Ilrnaldo Prieto
Paulo de Almeida Machado
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DECR~TO-LEI

N. 5.844 -

DE

23

D::: SSl'El\1I!RG DZ

1943

Dispõa ~:Jb;e a cobrê.t1ÇD. e fiscalização do imposto de renda
. .. - ....... __ ..................... _._. __ .-. __ .. -........ - ... ------- ...... _---~

PARTE QULRTA

.

..· '~1·S ao -reg'
..·mp.- de arrecadaça-o po"-.. lançamento
"
... u" ap-l1·,../·
..,,,......
Dl'SPOS1'''~oS
----_ .......... _-._-_ ........ _--_ .. _---_ ........................ _ .. ---_ ...... -_ .. _--- . -----_ ......... ......... ... .

TíTULO 11

Da arrecadação nas fontes
CAPíTULO I
"
DOS RENDIIvIENTOS TRIE\Jl'AVErS
E TAXAS
. ... ... .. . .. ..

...

. .. .. .. ... ... ... ... ... .. ... .. .. .. .. .. .. .. ... .. .. .. .. .. .. .. ... ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

SECÇÃO III
Do:; àmdimento2 de residentes ou domiciliaC:o :;

: 10

estrangeiro

Art. 97. Sofrerão ' o Gesconto do imposto à r~;,:;ão da taxa de 10 % os
ren di:-üento:J ' percebido s :
a) pe:ia:; pessoas fhica~ ou jUl"ídicus residentes ou domiciliadas no estrúngeiro;
b) peks residentes no país que estivere~ aUSE:ntcs no exterior por mais
de doze mese ~ , salvo os refc:ridos no art. 73;
c) peles residentes no e:;trangeiro que permanecerem no território nacionn~ por menos de doze 'meses.
,
§ 1.0 Os rendimentos reierido:!: no art. 96, já tributadc-s na fonte, sofrerão 2?'õ:;1CS o de~collto ca diferença do iUlposto, até perfazer 10 0/0.
§ 2. ~ Excetuam-se das disposições dêste artigo as comi~sões p 8sas pelos
e.'\:portadore3 de café aos seus agfmtes no exterior.
§ 3.° A taxa de que tratCl êste artigo ~ ncidirá sôbre os rendimentos
b~tcs, s~üvo se provierem de capitais imobiEá.:ios, hipótese em que será permitido deduzir, mediante comprovação, as despes3s previstas no a1"t. 16.
. .. - ... . .. .. - . .. .. .. .. .. .. .. . . .. .. .. .. . .. . . . .. .. . .. .. .. .. . .. .. .. . .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. - .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. . .. .
. ...... - ... --- ---_ ....... -. ---_ .. ---- ---- ._-_ . -- - ... ---_ ... - ------- ............ -- ................ _-_ .. - ...... ...... - . .
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DECRETO-LEI N.O 7.885, DE 21
DE AGOSTO DE 1945
Dá nova redação ao § 2.° do art. 97
do Decreto-lei n.O 5.844, de 23 de setembro de 1943.

O Presidente da República, usando

da atribuição · que lhe confere o artigo 180 da Constituição, decreta:
Art. 1.0 Fica redigido da seguinte
forma o § 2.° do art. 97 do Deeretolei n. ° 5 . 844, de 23 de setembro de
1943:
"§ 2.° Excetuam-se das disposições dêste artigo:
a)
as comissões pagas pelos exportadores de quaisquer produtos
nacionais aos seus agentes no exterior; e
b) as comissões pagas pelas ernprêsas de na vegação nacionais :tos
seus agentes no exterior, em razão
dos serviços que êstes lhes prestam
naquela qualidade."
Art. 2.° ~te Decreto-lei entrará em
vigor na da ta de sua publicação.
Art. 3.° Revogam-se as disposições
em contrário.
;' Rio de Janeiro, 21 de agôsto de, 1945,
124.° da Independência e 57.° dá República.
GETULIO

VARGAS.

A. de Souza Costa.

.,
•
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...

LEI N9 4.862 -

DE

29

DE

NOVEMBRO

DE

1965

Alte ra a legis laçã o do imp ôs/o de rend a,. (L_dota dive rsas
med idas de orde m
jisca l e jaze ndá1 'ia, c da outr as prov zden czas .

..... .... _-----_ ................. _-- ............... ---- ..... --_ .... . -_ ................ _ ....... -... _-_

,

...

_-_ ......... _-- .......... -

Art. 46. O § 29 do art. 97 do Dec reto -lei n 9 5.84 4, de 23 de
sete mbr o
de 1943, alte rado pelo Dec reto -lei n 9 7.99 5, de 21 de agôs to
de 1945, pass a
a vigo rar com a segu inte reda ção:
"§ 29 Exc etua m-s e das disp osiç ões dêst e artig o:

as comissões pag as pelos exp orta dore s de qua isqu er produto s naci ona is aos seus agen tes no estr ang eiro e Os juro s
de descon to, no exte rior , de cam biai s de expo rtaç ão, e, aind a, as
com issões de banq ueir os iner ente s às refe rida s cam biai s;
b) os rend ime ntos atrib uído s a resi dent es ou
dom icili ados no
exte rior , corr espo nde ntes a rece itas de frete s, afre tam ento
s, aluguéi s ou arre nda men tos de emb arca ções mar ítim as e fluv
iais ou
de aero nav es estr ang eira s, feito s por emp rêsa s naci ona is, desd
e que
tenh am sido apro vad os pela s auto rida des com pete ntes ."
. ................. -- ........ _ .... __ .... -- .... -- ..... -- -. -- - .. -- .. - ...... --_ .... - ... -_.... _- .. ---_ ... _----_ .... - ....... _ .. - ..
. ....... . .............. _.---- .... _ .. --_ ...... -- . -._ ........ -... ... --_ ... _---- _ .. - ........ --_
....... -- ... - ........... - .......... - ...... .
a)

"'

LE I N? 7.713, DE 22 DE DE ZE MB RO DE 1988
Alte ra a legi slaç ão do imp osto de rend a
e dá outr as prov idên cias .
. ... _-_

...... ... _.

__

... --_. __ ...... _-_ .. _-_._- .......... - ...... ---_ .............................. . . . _ ............. - ... - _... -.----_ .

Art . 56. A alín ea b do § 2? do art. 97 do Dec reto -Le i n? 5.84
4, de
23 de set em bro de 1943, alte rad o pel a Lei n? 4.86 2, de 29
de nov em bro
de 1965, pas sa a vig ora r com a seg uin te red açã o:

.. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . ... . . . .. . .. . .
. . . . . . . . .. . . . ... . . . . . . . . .. . . . . .. . . . . . . . . . . . .. . . .. . . . .. . . . . . . .
§ 2?
. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . .. . .. .. . . . . . . .. . . . . . .. . . . . ... . .. .. . ... . ... . . .. . . . . . . ........
«A rt. 97.

...

...

...

... ...

...

...

...

... ...

os ren dim ent os atri buí dos a res ide nte s ou dom icil iad os
no ext erio r, cor res pon den tes a rec eita de fret es, afr eta me
nto s,
alu gué is ou arr end am ent os de em bar caç ões ma ríti ma s e flu
via
ou aer ona ves est ran gei ras , feit os por em pre sas , des de que is
tenha m sid o apr ova dos pel as aut ori dad es com pet ent es, bem
com o
ao pag am ent o de alu gue l de «co nta ine rs» , de sob res tad ia
e outro s pag am ent os rela tivo s ao uso de ser viç os de ins tala çõe s
por tuá rias » .
- ...... _ ................................................ - - ....................... - ......... ......... ......... .........
......... ......... ......... ......... ......... ......... ......... ......... ...... .
... . . . . -............................ - ...... .. - ........... -_ ................
............................................. . ..... _. __ .. __ ...... _ ...... _.... ....
b)

.

_

.
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.... ; ~r!", o 11'1' tm ~\ ~i~s. fica o Ministro da Fa 7 8 l1d:1
au tr, ri z a~o a cor.ced~ :' isell~ :1 : ; ou ré'du"â :) do imp"isto de renda só})re a
tra:lsferência de juro:; para o extericl'. nos casos previstos n0 arti~o
se;uinte.
~'l'l
.1..;. .. ....... ... "~~"'''''han''1
....... !.
Lo...

'J .. .. ... ....

...

Ar t. 2° Quando emp!'êsa:; !luc!o:r.ais,
particu:ares ou oficiais, contnur2m
(mp!' estlmo~ no ext2nor, de p r a z o
ig-uul ou superior u quinze an0 3. à
ta~~a de ,iuros do merca:::lo rre:1or. com
instituicóes financeira s nã-o sujeLas
ao imp:Ssto de renda ou cuja cob::-:1.!}ça do impjsto seja feita em nn'el
in1enor ao admitido pelo crpdito fiscal no;:; respectivo:; acordos ~nbüta
rios . o devedor do emp:estImCl p·:::;·je. á
wlicitar a dispen: u ou a redu\,8.o do
imp : sto.
Art. 3 9 ~ste decreto-lei entra em
vkor na data de sua publicação, revcg adas as dlSposlções em C0n trano.
B!'asiliu, 13 de fevereiro de lSS'7;
14: 0 da IndependêncIa e 75 9 da República.
lI,

CASTELLO BRANCO

Octario Bu lhôes
J u rac?} Magalhães
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DECRL'"TO-LEI

401 DE 1968

N9

DEZEMBRO

DE

30

DE

Altera dispositivos da legislação ãú
lmpôsto de Renda e dá outras providências .
....... - .................. -------_ ..... _--_ .. __ ..

Art. 21. Nos casos de lançamento
"ex officio" do impôsto de renda,
serão aplicadas as seguintes multas:
de NCr$ 26,00 (vinte e seis cruzeiros novos) a NCr$ 130,00 (cento
e trinta cruzeiros novos) se o contribuinte, pessoa física ou jurídica, obrigado à
declaração de impôsto de
renda demonstrar, em resposta à intimação para apresentá-la, não haver auferido rendimentos tributáveis,
de acôrdo com as disposições legais;
b) de 50 % (cinqüenta por cento)
sôbre a totalidade ou diferença de
impôsto devido, nos casos de falta
de declaração e nos de declaração
inexata, excetuada a hipótese da
alínea seguinte;
C) de 1~0 % (cento e cinqüenta por
cento) sôbre a tota!idade ou diferença do impôsto devido, nos casos
de evidente intuito de fraude definidcs nOS arts , 71. 72 e 73 da Lei numero 4. :::02, de 30 de novembro de
1964, independent.emente
de outras
penalidades administrativas ou criminais cabíveis.
§ 19 Se o contribuinte não atender
no prazo ma"'cado. à intimacão para
prestar esclarecimentos as multas a
que s·e referem a~ alíneas b e c pac;sarão a ser de 75 % (setenta e cinco
por cento) e 225 % (duzentos e vinte e cinco }}C r cento), r·espectlvam€ll1te.
~ 29 Será conc·e dida a redução de
50 % (cinqüenta por c·ento) da multa
ao contribuinte que, notifícado do
lanç.a mento "ex officio", efetuar o
pagamento do débito, no proazo legal,
independentemente de reclamação ou
recurso,
§ 39 As multas estabelecidas nas
alín,eas b e c dêste artigo serão cobradas com o impôs to.
§ 49 O disposto nos parágrafos ar.teriores também se aplica oos procedimentês "·ex officio" para exigência do impôsto devido nas fontes .
a)

.
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DECRETO-LEI NQ 716 JULHO DE 1969

30

DE

DE

Isenta do imp6sto de renda os 1uros remetidos para o exterior nas
compras de bens a prazo realzzadas pelas concessionárias de linhas
aérea3.

.

. ... ...

... ... ...

... ... ...

...

... ... ... ... ... .. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

.................................................................................................................

DECRETO-LEI N° 815 SETEI\'[BRO DE 1969

DE

4

..

-_ ..

DE

I S'?nfa. d o zm7J tlsfo d e r enda na fon te

os f uro s

cr,m;sc:õcs oue eS7J"citi ca ,
';Ja a ~ s
no PTfe r ir;"Y' . d ec~; ; rentps a e
exportação c2e produ t::-s nacwnais .
!!

_--- .............................. - ... _-_

....... -- ...

.... - .. . .............

........

_---- ...................... ------

DECRETO-LEI NQ 1.139 DEZEMBRO 0E 1970

DE

21

DE

Dá nova redação ao artigo 1Q do Decreto-lei n 9 815, de 4 de setembro de

1969
.... _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

... ... ...
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... ... ...
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. . . . . . . . . . . ____ .......

... ... ... ... ...
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LEI N? 7.450, DE 23 DE DEZEMBRO DE 1985
Altera a legislação tributária lederal e
dá outras providências .
.......... - ...................... . ............... _-- ........ . ...................................... .

Art. 87. _ O art. I? do Decreto-lei n? 815, de 4 de setembro de 1969,
com a redaçao dada pelo art. I? do Decreto-lei n? 1.139, de 21 de dezembro de 1970, passa a vigorar com a seguinte alteração:
«Art. I? Não sofrerão desconto do imposto de renda na
fonte, quando decorrentes de exportação brasileira, nas condi~
ções, formas e prazos estabelecidos pelo Ministro da Fazenda:
... ... ... ... ... ... ... ...
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... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
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... ... ... ... ... ... ... ...
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... ... ... ...

...

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

...

c) os juros e comissões relativos a créditos obtidos no exterior e destinados ao financiamento de exportações.»
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DECRETO-LEI N? 2.303, DE 21 DE NOVEMBRO DE 1986
Altera a legislação tributária federal. e
dá outras providências .
...
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... ... ...
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... ... ... ...
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... ... ... ... ... ... ...

... ... ... ... ... ...

... ... ... ... ...

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

. . . .. .. . . -. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. . . . . . . .

CAPiTULO 11

Modificações na Legislação do
Imposto de Renda
. . . - .. . . . . .. . .. .. . . .. . . . . .. . .. .. . .. .. .. .. .. - . . .. .. .. .. . .. .. .. . .. .. ..

Art. 11. Para efeito do disposto no artigo 1~) , letra «c», do
Decreto-lei n~' 81;"), de 4 de setembro de 1969, com a redação dada pelo
artigo 87 da Lei n~' 7.450, de 23 de dezembro de 1985, os bancos autorizados a operar em câm bio poderão comprovar a aplicação dos créditos
obtidos no exterior no financiamento de exportações brasileiras mediante o confronto dos pertinentes saldos contábeis globais diários. na
forma que vier a ser determinada pelo Banco Central do Brasil.
Art. 12. Feito o confronto de que trata o artigo anterior, o imposto incidente sobre os valores não efetivamente vinculados a exportações será recolhido no prazo que for estabelecido pelo Ministro da Fazenda.
Parágrafo único. O imposto de renda devido será calculado
tomando-se como base a taxa de juros mais elevada dentre aquelas previstas no conjunto de obrigações por linhas de crédito em moedas estrangeiras, no dia em que ocorrer a existência de recursos não aplicados no financiamento de exportações brasileiras.
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DECRETO-LEI N.9 1.118 AGÔSTO DE

DE

10

DE

1970

Dispõe sõbre med'L1as jiscazs de estimulo à exportação e dá outras providências.

O Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o item
II do artigo 55 da Constituição reso},
ve baixar o seguinte Decreto-lei:
Art. 1.9 E' acrescentado um § 2.9 ao
artigo 44 da Lei n. 9 4.502, de 30 de
novembro de 1964, passando o parágrafo único a § 1.9, com a se~uintr:.
redação:
"~ 1.9 Esta disposição não se aplica aos prOdutos especificamente destinados a exportação, cuja rotulagem
ou marcação poderá ser rud'a ptada às
estrançeiro
exigências do mercado
importador.
§ 2. 9 Para os produtos destinadcs
à Zona Franca de Manaus, preva!ece
o disposto no "caput" dêste artigo" .
Art. 2. 9 As embarcações de pesca
nacionais e as afretadas por emprêsas brasileiras, cujo produto fôr destinado: no todo ou em parte, ao mercado externo, poderão ser abastecidas
de combustível com isenção do imo
pôsto único sôbre combustíveis. na
forma estabelecida em regulamento
Art. 3.9 Poderá ser concedida redução ou restituição do impõsto dp
renda incidente sôbre as trallsf-erênClaS para o exterior, a título de pagamento de despesas com promoção
e propaganda de prOdutos brasileiros,
inclusive aluguéis
e arrendamento:::
de "stands" ou locais para exposição
e feiras, de escritórios comerciais. de
armazéns. cu de depósitos. quando o
beneficiário comprova.r haver exportado produtos manufaturados, diretamente ou através das entidades r'7! ~ e
ridas no artigo 4. 9 do Decreto ·lel número 491, de 5 de março de 1969.
ParágrafO único. O Ministro da,
Fazenda disciplinará a aplicação do
disposto neste artigo.

- ----- - - . . . . - . -. ---- . . -- ----. - . . . . - ----- . -- -
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DEC RET O-L EI NQ 1.18 9 SET~BRO DE 1971

DE

24

DE

Disp õe sõbre ince ntiv os à exp orta ção
de prod utos man ufat urad os .
..... .....

_--

....... . -- ....... ....... .......

_--- ...... _.... -

Art. 69 O artig o 39 do Dec reto -lei
n 9 1.118, de 10 de agôsto de 1970, passa a ter a segu inte reda ção:
" Art. 3° - Pod erá ser con cedi da reduç ão ou isen ção do imp ôsto de renda inci den te sôbr e as rem essa s pa.ra
o Exte rior , deco rren tes do pagame~lto
das desp esas com prom oção , prop agan da e pesq uisa s de mer cado s de p:'oduto s bras ileir os, inclusive alugu€Ís e
arre nda men tos de "sta nds " e locais
para exposições, feira s e conclaves :iemel han tes, bem como as de inst alaç ão
e man uten ção de escr itóri os com erciai s e de repr esen taçã o, de arm azt'ms,
depó sito s ou entr epos tos, bem ~omo
qua isqu er outr as inic iativ as vinc ulad as
à exp orta ção de prod utos naci ona is,
desd e que prev iam ente apro vad as.
Pará graf o únic o. O Min istro da Fazen da regu lará a apli caçã o do disp osto nest e arti go" .
......... . . .... __ ....... ....... ...... - ...... ...... ...... ...... ......
.

......... .... -- ......... .. _ ......................................... - ...

_-_ ...... - ........ ---

.. '.
•,
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LEI N? 8.402, DE 8 DE JANEIRO DE 1992
Restabelece os incentivos fiscais que menciona e dá outras providências.

o Presidente da

República.

Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. I? São restabelecidos os seguintes incentivos fiscais:
.- .. ---_ .....

-- ....

_--- ..... _---------------------_._._---_.----- .. -.-_._---_._- .... _ ...... .

IX - isenção ou redução do Imposto de Renda na Fonte incidente sobre as remessas ao exterior exclusivamente para pagamento de despesas com promoção, propaganda e pesquisas de mercados de produtos brasileiros, inclusive aluguéis e arrendamento de stands e locais para exposições, feiras e conclaves semelhantes, bem como
as de instalação e manutenção de escritórios comerciais e de representação, de armazéns, depósitos ou entrepostos, de que trata o art. 3? do Decreto-lei n? 1.118, de 10
de agosto de 1970, com a redação dada pelo art. 6? do Decreto-lei n? 1.189, de 24 de
setembro de 1971;
. . . ... .. .. . . . .. ... ... ... ... .. . .. ... ... ... ... . . . ... ... ... .. ... ... ... ... ... .. .. ... ... ... .. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. ... ... ... ... ... ... . . . ..
... . . . . . . . . . ... ... ... ... . . . ... ... ... ... ... ... .. .. ... ... ... ... .. ... ... .. .. ... ... ... . ... .. .. ... .. ... ... .. ... .. ... ... ... ... ... ... ... ... .. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. ... .. ... ... ... . .. .. . . ..

.
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,

DEC RET O-L EI N.o 1.351 - BE 24 DE
OUT UBR O DE 1974
Alte ra a legislação do imp osto sobre a
rend a
.................... _ ... _ ..... _.- --- ...................... _.--- _ .... - ... ----_ . .

Art . 9. 9 Atendendo ao inte ress e da
polí tica fina nce ira e cambial, o Con selh o Mo netá rio Nacional pod erá reduzir, · tem por aria men te, o imposto de
ren da inci den te sobre juros, comissões,
despesas e descontos remetidos. cred itado s, pagos ou entr egu es a resi den tes
ou domiciliados no exterior, tend o em
vist a o tipo, o praz o e as dem ais con dições da ope raçã o de créd ito que lhe
dera!:l orig em .
...... .. -- .... ... _.---_ ........... _ ..... ----_ ... _---_ .
...... . _--- ....... -_.---- .... .... ------ .. _----_ .. -....
DtE ORE TO- I.EI N.o 1.411 JULH O DE 1975

31

DE

DE

Dá nov a reda ção ao arti go 9.° do Decret o-le i n.O 1.35 1 de 24 de outu bro
de 1974.
- ... ... . . . . .. ... .. . . ... . .. . . ... .. ... .. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. ... ... ... .. . ... ..
... ... ... ...
...

. .. ... ... ... ... .. .. .. ... ... ... ... ... ... ..

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

... ... ... ... ... ... ... .. ... ...

.. ... ... ... . ...

DE CR ETO -LE I N? 1.725, DE 7 DE DEZ EM BRO DE 1979

Estabelece limi te para o benefício pre vist o no artigo 9? do Decreto
-lei n? 1.351, de 24 de
outu bro de 1974, que altera a legislação do Imp osto sobre a Ren
da.
O Pre side nte da Rep ubli ca, no uso da atri buiç ão que lhe con
fere o arti go 55, item 11,
da Con stitu ição Fed eral , dec reta :
Art . I? O ben efíc io prev isto no arti go 9? do Dec reto -lei n? 1.35
1, de 24 de outu bro de 1974,
com a reda ção dad a pelo arti go I? do Dec reto -lei n? 1.411, de
31 de julh o de 1975, rela tivo a
juro s, com issõ es, des pes as e des con tos, rem etid os, cred itad os,
pag os e entr egu es a resi den tes
ou dom icili ado s no exte rior a par tir da vigê ncia des te Dec reto
-lei, não pod erá ser sup erio r ao
valo r tota l dQ imp osto de rend a inci den te sob re essa s parc elas .
Art . ~:' .l!:ste Dec reto -leI entr ará em vigo r na data de sua
pub lica ção , revo gad as as
di5p osíç oes em con trár io.
Bra sília , 07 de dez emb ro de 1979; 158? da Ind epe ndê ncia e 91?
da Rep úbli ca.
JOÃ O FIG UEI RED O

Karlos Risc hbie ter
Delfim Netto

' ..... . . .. . . ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
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,

Decreto·lel n."

1 633

.

de

09

de

agosto

de 197

8

Insti tui incentivos fiscais à ex
portaçao de manufaturados por em
presas expo=tadoras de serviços
e dá outras providências.

-

. .. ... ... .. .. .. .. ...

-.. .. . .. ... ... .. .. .. .. .. .. .. .. .
...

...

.. ... ... ... ... ... .. .. .. ... .. ... ... ... ... .. .. ... ... ... ... .. .. ... ... ... ... . ... ... ... -... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. .. .. ... .. .. ... .. ... ... .. . .

Art. 99 - Poderá o Ministro da Fazenda conceder isenção do imposto de renda incidente sobre as remessas re
lativas às comissões de corretagem pagas aos agentes, no exte
rior, das empresas seguradoras sediadas no País, ou do Instituto de Resseguros do Brasil, decorrentes da aceitação direta
de negócios de seguro e resseguro provenientes do exterior.
Parágrafo único - O Ministro da Fazenda, ouvi
do o Ministro da Indúst~ia e do ComérciO, disciplinará a apli
caça0 do disposto neste artigo.
. . . . . . . . . . . ... . ... ... ... ... - ... ... .. ... .. ... ... ... ... ... .. .. ... .. ... ... .. .. .. ... .. ... ... .. .. ... ... ... .. .. .. ... .. ... .. ... ... ... .. .. .. ... ... .. .. .. ... .. ... ... .. .. .. ... ... .. .. .. .. .. ... ... .. .. .. . .. . - .. ... .. ... ... . .
. ...... .............. -_ ............... _- .. -- ...... _---_ .... _------ .... --_ .. _- ...... ---_ .......... .. ........... ---

-
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Decreto·lel

1 598

ri.O

•

de

26

de

dezembro

de 197

7

Altera a legislação do imposto
sob re a renda
._------ -- -- ... _ .............. -_ .............. _- ................... - ............ --- ..... .... _---_ .. _--_._ ...... . .......... - ....
CAP!TULO

~

II

LUCRO REAL

Seção 111
Resultados Não Operacionais
..

. . - - . ... .. . . . .. ..

~

...

. . . . .. ... ... . ... . .. ... . ... ... .. ... .. .. .. ... ... ... ... ... ... ... ... . .. ...

Subseção 11
Reavaliação de Bens
Tributação na realização
Art. 3S - A contrapartida úo aumento de
va
lor de bens do ativo, em virtude de nova avaliação baseada em lau
do nos termos do artigo 8 9 da Lei 6.404, de lS de de zemb ro
de
19 76 , não será computada no lucro real enquanto
mantida em conta
•
de re serva de reavaliação.
1 9 - O valor da reserva sera- computado
dcterminrtção do lucro real:
§

na

a) no período-base em que a reserva for utilizada para aumento do capital social, no montante capitalizado ;

b) em cada período-base, no montante do
au
menta do valor dos bens reavaliados que tenha sido realizado no
periodo. inclusive mediante quotas de depreciação,
amortização
ou exa ustão deduzidas corno custos ou despesas operacionais.

2 9 - O contribuinte deverá discriminar na
reserva de reavali açã o os bens reavaliados que a tenham origina
do . em condições de permitir a determinação do va10r
realizado
em cada período.
§

"LEGISLAÇAO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS-CeDI"

39 - Seri comput~do na determinação do lu
cro real o aumento de valor resultante de reavaliação de participação societiria qu~ o contribuinte avaliar pelo valor de patrimônio líquido , ainda que a contrapartida do aumento do valor
do investimento constitua reserva de reavaliação.
§

Reavaliação na subscrição de capital
ou valores mobiliários
... . .. ... . . .. . -.. ... ... .. .. .. .. -.. ... ... .. -. .. . . . . . . . . . . ... . . . . . . . .. ... . .. ... .. .. ... ... ... ... .. .. .. . ... .. .. .. ... .. .. ... ... ... ... ... ... .. ... ... ... ... .. ... .. . ... ... ... ... ... .. . ... . .
...

. .. . .. . - .. .. .. .. . .. .. ... . . .. .. . . .. .. . . .. . . .. .. .. .. . .. . . .. .. .. .. .. .. .. . .. ... .. . . .. . .. .. . ... . . .. ... .. .. .. ... ... .. ... ... ... .. ... ... ... . .. .. . . - .. . .. . .. . . ... . .
~

DECRETO-LEIN? 1.730, DE 17 DE OUTUBRO DE 1979

Altera a legislação do imposto sobre a renda das pessoas jurídicas e dá outras providências.

o

Presidente da República, no uso das atribuições qu~ lhe confere o artigo 55, item II
da Constituição, decreta:
Art. I? São procedidas as seguintes alterações no Decreto-lei n? 1.598, de 26 de dezembro de 1977:
.. . . . .. .... ... .... ---- -_.... _ ... ......... _- .. ---_ .......... __ ............ -_ ...... --_ ............ __ .... --_ ......... ... __ .... ----- _... - ... ---_ . . . . ... ... _- ..... . .... .
VI - O artigo 35 e parágrafo I? passam a vigorar com a seguinte redação:
«Art_ 35 A contrapartida do aumento de valor de bens do ativo permanente, em virtude de nova avaliação baseada em laudo nos termos do artigo 8? da
Lei n? 6.404, de 15 de dezembro de 1976, não será computada no lucro real enquanto mantida em conta de reserva de reavaliação.
§ I? O valor da reserva será computado na determinação do lucro real:
a) no período-base em que a reserva for utilizada, para aumento do capital
social, no montante capitalizado;
b) em cada período-base, no montante do aumento do valor dos bens reavaliados
que tenha sido realizado no período, inclusive mediante:
1 - alienação, sob qualquer forma;
2 - depreciação, amortização ou exaustão;
3 - baixa por perecimento;
4 - transferência do ativo oermanente para o ativo circulante ou realizável a longo prazo -» •
.. .. ... . ..... . .. . ...... _-_ ....... -- ............. . . _---- ... -_ ........ _-_ . . ...... - .. .. .. ............. - . . ......... _-- . . ....... _--_. . .... .. - ..... _-_ . . .. ---- . .. . ... .
. . . . - . . .. . ............ __ ........... ---_ .... ---- -_................... . . .... --_ .... _........ -- --_ ....... -_ . . .. __ ............ ---_........ _-- ... --_ ......... . .. .

"LEGISLACAO CITADA ANEXADA PELA
CO ORDENAÇÃO DE ESTUDO S LEG ISLATIVO S-CeD I'

DECRETO-LEI N? 1.811, DE 27 DE OUTUBRO DE 1980
Dispõe sobre o tratamento tributário
das operações de arrendamento mercantil,
e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
conferl3 o artigo 55, item 11, da Constituição Federal,

D E C R E TA:
Art. I? O Conselho Monetário Nacional poderá, para cada tipo de
operação que venha a definir._ reduzir até zero._ ou restabelecer, total ou
parcialmente, a alíquota do imposto de renda
incidente na fonte sobre o
,
valor das remessas para o exterior, quando decorrentes de contratos de
arrendamento mercantil de bens de capital celebrados com entidades
sediadas no exterior.
Parágrafo único. A aplicação do disposto neste artigo não poderá
resultar em aumento da alíquota vigente na data de registro do contrato de arrendamento mercantil no Banco Central do Brasil.
Art. 2? Fica o Conselho Monetário Nacional autorizado a baixar
as normas que se fizerem necessárias à execução deste Decreto-lei.
Art. 3? Este Decreto-lei entrará em vigor na data de sua publicação , revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 27 de outubro de 1980; 159? da Independência e 92? da República.

"LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEG ISLATIVOS-CeDI"

LEI N? 7.132 , DE 26 DE OUTUBRO DE 1983
Altera a Lei n.O6.099. de 12 de setembro
de 1974, que "dispõe sobre o tratamento tributário de arrendamento mercantil , e dá outras providências», e o Decreto-lei n.O1.811,
de 27 de outubro de 1980 .
. ... .... ................. ---_ ......... - .. - .. - ...... -_ ... _- .. -_ .... _ ... _- -_ ............. - .. -_ ................ _-- _ ........ - ...... ..

Art. 3? O caput do artigo I ? do Decreto-lei n? 1.811, de 27 de outubro de 1980, passa vigorar com a seguinte redação:
«Art. I? O Conselho Monetário N acionaI poderá, para cada tipo de operação que venha a definir, reduzir até zero, ou
restabelecer, total ou parcialmente, a alíquota do imposto de
renda incidente na fonte sobre o valor das remessas para o exterior, quando decorrentes de contratos de arrendamento mercantil de bens de capital celebrados com entidades domiciliadas no
exterior .»

--_ ...... -_ ............ _----_ ............ __ ..... _- ... -.--_ ... - _................. -_ ....... __ .... - ............. _-- ....... .
..... ........... ... ............................................. - .. -- ............................. -- ... - ..... _-_ ....... -- ....... -

.. . ... .. . . . ........... ..

DECRETO-LEI N? 1.814, DE 28 DE NOVEMBRO DE 1980
Altera as tabelas do imposto de renda
incidente na fonte sobre rendimentos de
trabalho assalariado e não assalariado, e
dá outras providências .
. . .. ............

_ ... _------ ........ --------------- ........... -- ..............

----_ .. - ..... _---.- .......... ----- ....... - . ......... .

Art. 7? Estão sujeitas ao recolhimento do imposto de renda na
fonte, à alíquota de 20% (vinte po cento), dispensado o reajustamento
de que trata o artigo 5? da Lei n? 4.154, de 28 de novembro de 1962, as
importâncias remetidas para o exterior a partir de 1? de janeiro de
1980, em pagamento pela aquisição dos direitos e demais despesas necessárias à transmissão para o Brasil, através do rádio ou televisão, de
competições desportivas das quais faça parte representação brasileira.
. - . . . . . - . - . . . . -- . . . -- . -. . -- . -- -- --- - -- -. -- -- . - -. ---. - -- -- - . --- --. --. -- . -. . -. -. . . . . . . . . . . . . . - . - . . . . - - . - . . - - - . - . - - . . . - . --- - . - . - - - - . - - --. -- . . ------ -- . . -. . . - . -. . -. . -. -. -- . - - . -- - -. - . --- -. . . . . ---- . . -. . . . . . .
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DECRETO-LEI N? 2.227, DE 16 DE JANEIRO DE 1985
Dispõe sobre processo de consulta , e dá
outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o artigo 55, item 11, da Constituição,
DECRETA:
Art. 1? A consulta, para efeitos tributários, sobre a correta classificação de produtos na Nomenclatura Brasileira de Mercadorias , será
formulada por escrito à repartição da Secretaria da Receita Federal do
domicílio tributário do consulente, acompanhada de todos os elementos
indispensá veis à classificação do produto.
§ 1?

N a consulta, o consulente deverá indicar a classificação que
entender adequada e os correspondentes critérios utilizados.
§ 2?

Quando da decisão resultar agravamento da tributação, a nova classificação será aplicada aos fatos geradores ocorridos até a data
da protocolização da consulta, e aos fatos geradores ocorridos a partir
da data em que o consulente for notificado daquela decisão.
Art. 2? Aplica-se subsidiariamente ao processo de que trata este
decreto-lei a legislação tributária que rege o procedimento ordinário relativo a consulta.
Art. 3? A consulta que verse matéria sobre a qual não possa residir , a critério da autoridade consultada, dúvida razoável, bem como a
que abranja produtos já classificados, em processos anteriores de consulta, não produzirão quaisquer efeitos jurídicos, devendo ser arquivadas.
•

Art. 4? Ficam cancelados os débitos tributários relativos a impostos incidentes até a data da publicação deste decreto-lei, resultantes de
errônea classificação de produtos na Nomenclatura Brasileira de Mercadorias, excluídos os débitos decorrentes de impostos que tenham incidido posteriormente à decisão, pela Secretaria da Receita Federal , de
processo alterando a classificação feita pelo interessado.
Parágrafo único. Da aplicação do disposto neste artigo não poderá decorrer restituição de tributos.
Art. 5? O Ministro da Fazenda poderá expedir instruções necessárias à aplicação do disposto neste decreto-lei , inclusive baixar normas reguladoras do processo e sobre a estrutura orgânica responsável
pelas decisões no sistema de tributação da Secretaria da Receita Federal.
•
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DECRETO-LEI N? 2.341, DE 29 DE JUNHO DE 1987
Dispõe sobre a correção monetária das
demonstrações financeiras, para efeitos de
determinar o lucro real, e dá outras
providências.
... ...

.

... ... ...

. .

...

... ... ...

.. .. ... ... ... .. ... ... ... ... ... ... .. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

CAPÍTULO II

Disposições Gerais
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

Art. 29. A despesa operacional relativa à remuneração mensal
dos sócios, diretores ou administradores da pessoa jurídica, inclusive
os membros do conselho de administração, assim como a dos titulares
das empresas individuais, não poderá exceder, para cada beneficiário,
a 15 (quinze) vezes o valor fixado como limite de isenção na tabela de
desconto do Imposto de Renda na Fonte sobre rendimentos do trabalho
assalariado, vigorante no mês a que corresponder a despesa.
§ 1? O valor total da remuneração colegial a que se refere este artigo não poderá ultrapassar a 8 (oito) vezes o valor da remuneração individual.
§ 2? A dedução das remunerações de que trata este artigo, em cada período-base, não poderá ser superior a 50% (cinqüenta por cento)
do lucro real antes da compensação de prejuízos e de serem computados os valores correspondentes às remunerações.
§ 3? Em qualquer hipótese, mesmo no caso de prejuízo, será admitida, para cada um dos beneficiários, remuneração mensal igual ao
do bro do limite de isenção para efeito de desconto do Imposto de Renda na Fonte sobre rendimentos do trabalho assalariado.
§ 4? Para apuração do montante mensal da remuneração, serão
computados todos os pagamentos efetuados pela pessoa jurídica em caráter de retribuição pelo exercício da função, inclusive as despesas de
representação.
Art. 30. A despesa operacional relativa à remuneração de cada
um dos conselheiros fisc'ais ou consultivos não poderá ultrapassar a
10% (dez por cento) do limite da remuneração individual, estabelecido
no artigo anterior, admitido para o período-base.
-.",. -. .......... . . ......................................................................................................................................... .. .......................................................................................................... . . ..
. .. .. ... ... ... ... . .. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
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DECRETO-LEI N? 2.397, DE 21 DE DEZEMBRO DE 1987
Altera a legislação do Imposto de Renda das pessoas jurídicas e dá ou tras
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribv ·~30 que lhe
confere o artigo 55, item 11, da Constituição,
DECRETA:
Art. 1? A partir do exercício financeiro de 1989, não incidirá o Imposto de Renda das pessoas jurídicas sobre o lucro apurado , no encerramento de cada período-base, pelas sociedades civis de prestação de
serviços profissionais relativos ao exercício de profissão legalmente regulamentada, registradas no Registro Civil das Pessoas Jurídicas e
constituídas exclusivamente por pessoas físicas domiciliadas no País.
§ 1? A apuração do lucro de cada período-base será feita com observância das leis comerciais e fiscais, inclusive correção monetária
das demonstrações financeiras, computando-se:
I - as receitas e rendimentos pelos valores efetivamente
recebidos no período-base;
11 - os custos e despesas operacionais pelos valores efetivamente pagos no período-base;
111 - as receitas, recebidas ou não, decorrentes da venda
de bens do ativo permanente;
IV - o valor contábil dos bens do ativo permanente baixados no curso do período-base;
V - os encargos de depreciação e amortização correspondentes ao período-base;
VI - as variações monetárias ativas e passivas correspondentes ao período-base;
VII - o saldo da conta transitória de correção monetária,
de que trata o art. 3?, 11, do Decreto-lei n? 2.341, de 29 de junho
de 1987.
§ 2? Às sociedades de que trata este artigo não se aplica o disposto no art. 6? do Decreto-lei n? 2.341, de 29 de junho de 1987.
Art. 2? O lucro apurado (art. I?) será considerado automaticamente distribuído aos sócios, na data de encerramento do período-base, de
acordo com a participação de cada um dos resultados da sociedade .
§ I ? O lucro de que trata este artigo ficará sujeito à incidência do
Imposto de Renda na fonte, como antecipação do devido na declaração
da pessoa física, aplicando-se a tabela de desconto do Imposto de Renda na fonte sobre rendimentos do trabalho assalariado, exceto quando
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o a 'lnCl'd enCla d ura n t e o pen'o d 0- b ase ,
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na f orm a -d os §§ 2?

§ 2?

Os luc ros , ren dim ent os ou qua isq uer val ore s pag os, cre dita
dos ou ent reg ues aos sóc ios , me sm o a títu lo de em pré stim
o, ant es do
enc err am ent o do per íod o-b ase , equ ipa ram -se a ren dim ent
os dis tribuí dos e fic am suj eito s à inc idê nci a do Im pos to de Re nda
na fon te, na
dat a do pag am ent o ou cré dito , com o ant eci paç ão do dev ido
na dec lar ação da pes soa físi ca, cal cul ado de con for mid ade com o dis pos
to no parág raf o ant eri or.
§ 3? O Im pos to de Re nda ret ido na fon te sob re rec eita
s da soc iedad e de que tra ta o art . I? pod erá ser com pen sad o com o que
a soc ied ade tiv er ret ido , de seu s sóc ios , no pag am ent o de ren dim ent os
ou luc ros .
....... ....... .. - .. _- .......... _---- .............. _-.... - ..... ..... -_ ...... . _--- ............ . . . - . .... - .... . ...
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DE CR ET O-L EI N? 2.429, DE 14 DE AB RIL DE 1988
Alte ra a legi slaç ão do imp osto de rend a
e dá outr as pro vidê ncia s.
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Art . 8? A pes soa jur ídi ca que exe rça ativ ida des suj eita s a
tr~b~lta
ção por alíq uot as dif ere nci ada s som ent e pod erá compe~sar os
p~eJu~zos
dec orr ent es do exe rcíc io de ativ ida de tnb uta da por ahq uot
a redUZIda,
com luc ros da me sm a ativ ida de.
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DECRETO-LEI N? 2.452, DE 29 DE JULHO DE 1988
Dispõe sobre o regime tributário. cam bial e administrativo das Zonas de Processamento de Exporta càes e dá outras providências.
. . . - - - - - - --- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - -------------------------------------------------------

Art . 11 . A empresa instalada em ZPE terá o seguinte tratament o
tributário em relação ao Imposto sobre a Renda:
I - Com relação aos lucros auferidos observa-se-á o disposto na legislação aplicável às demais pessoas jurídicas domiciliadas no País.
11 - Isenção do imposto incidente sobre as remessas e os
pagamentos realizados, a qualquer título, a residentes e domic iliados no exterior.
§ 1? Para fins de apuração do lucro tributável a empresa não po derá computar, como custo ou encargo, a depreciação de bens adquiridos no mercado externo .
§ 2? O tratamento tributário previsto neste artigo poderá ser ga rantido , no caso de prorrogação do prazo da autorização de funciona mento , desde que a empresa se comprometa a elevar os gastos mínimos
no País (alínea c do § 2? do art. 6?), conforme dispuser o regulament o .
"-

.. --- ------.-------.--------------- ---------.---------.---------_. -------------.------.---- -.-_ . .

---.-.----------.--------- --------------------.---------------.- --- -----------._------.-.----------

LEI N? 7.799 , DE 10 DE JULHO DE 1989
Altera a legislação tribu tária federal e
dá outras providências.
.'

------- ----.----------------------------------------- -- --------------------------------------

CAPÍTULO 111
Normas sobre Tributação das Pessoas Jurídicas
Seção I

Imposto de Renda
-------------------------------------------------------------------------------------------Art. 40 . A contrapartida da reavaliação de bens somente

poderá ser utilizada para compensar prejuízos fiscais, quando
ocorrer a efet iva realização do bem que tiver sido objeto da reavaliação.
- ......................................
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LEI NU 8.383,
DE 30 DE DEZEMBRO DE 1991
Instit ui a Unid ade Fis('Q/ d(' Rfferpncia, a/te.ta a /PJ;is/ação
do impo sto dp r('nda e dá outras prov idêllr ias

o
lei:

Presi dente da Repú blica
Faço ~aber que o Cong resso Nacio n:ll decre ta e eu !><inciono
a !>eguinte

CAPITULO I
DA UNIDADE DE REFERÊNCIA - UFIR
Ar!. IV. Fic:l instit uída a Unid ade Fisca l de Refe rênci a - UFIR
. como
medi da de valor e par:'i metr o de atual izaeJ IO mone t:íri:l de
tribu tos e de
valore~ expres~o~ em cruze iros na Iegi~bç:in tribut
:'u'ia feder al. bem comel
o~ relativo~ a multa!'. e pena lidad es de lJual lJuer
natur eza .
§ 1" . O di!>posto neste C:lpítulo aplic a-se a tributo!> e contr
ibuiç õe!> !.ociais. inclu~ive previ denci ária!> . de intel vellç ão no dom ínio econ
ômic o e de
intere!>se ~e categ onas profi ssion ais ou econômica~.
§ 2" . E veda da a utiliz aç:ío da UFIR em negó cio juríd ico
como refer en cial de cOlTeç:io mone t:íria do preço de bens ou ~elviçm e de
~al:írim, . :I!u guéis ou n~\'a/tif's.
Art. 2 v, A expre ssão mone tári:l da UFIR mens al ser:í fixa em
cad:l mê!> calen d:írio : e da UFIR di:íri a ficar:í suje ita;' varia çtlo em cada
dia e a uo
prim eiro dia do mês ser:í igual il UFI R do mesm o mês.
§ I". O Mini stério da Econ omia . Faze nda e Plan ejam ento. por
inter médio do Depa l1am ento da Rece ita Fede ral. divul gan'l :1 expre
~são nlOn et:íri :1
da I 1F1 R men!>al:
a) até II dia I" de j:lIll' iro de 1992. para esse mês . Illed iante
:1 aplic u;:ío .
sobr e Cr$ 126.~h21. do Índic e Naci onal de Preçm . ao Con~umid
lH - INPC
acull lulad o de~de fever eiro até nove mbro de 1991. l' do Indic
e de Preço~
ao Cl)n sumi dor Amp liado - IPCA de deze mbro de 1991.
apurado~ pelo
Insti tuto Brasi leiro de Geog .rafia e E!'.tatística (IBG E) :
b) até o prim eiro dia de cada mês, a p:1l1ir de I" de fever eiro
de 1992.
com base no IPCA .
§ 2". O IPC: \. a que se refer e o parág r:lfo anter ior. !>er:1 const
it uído por
série espec ial cuja apur aç:lo comp reend er:í o perío do entre o
dia 16 do mê~
:Inte rior c () dia 15 do mês de refer ência .
§ 3". I nterr ompi da a apur aç:io ou divulgaç::io da série espec
ial do I PCA .
a expresstlO mone t:íria da UFIR ser:í estab eleci da com base
no~ inJic ldores disponívei!>. ob~ervada prec edên cia em relaçrlO ?llfuele~
apur :ldos pllr
instituiçôe~ oficiai~ de pesqui~a .
§ 4". No casll do parÍl grafo anter ior. o Dep: 1l1am entll da
Rece ita Fede ral divul g.ar:í a meto dolo gia adot ada para a deter mina çtH)
da expre~~;"lo
mone t:írÍ;i da I JFIR .
§ 5" . (Rf'v0J;adu pda Lei li!! 9.0ó<J, df' ]1).06. 95)
§ 6". A expre ss{io mon et:íri a do Fato r de Atua liz:lç ão
Patri moni al f AP. inst ituíd o em deco rrênc ia da Lei n" ~.200. de 2~ de junh
o de 11)91.
ser:"i igual . no mês de deze mbro de 1991. à expre ss;w mone
t:lria da UFI R
apur .. da confl lrme :1 alíne a a do § 1" deste :1I1ig.o.
§ 7". A exprc ss:'io mone t:lri:l do coefi cient e utiliz ado na
apur: H;:'io do
g:,nh o de clpit al. de que trata a Lei n" ~.21~. de 29 ue ago~t
o de 11)91 , correspo ndcr:í . a parti r de janei ro de 1992. à expre~são mone
t :íria d:l U FIR
mens al.
Art. ~V. OS valor es expre ssos em cruze iros na legislaç:'io tribu
t:lria ficam
conv el1id os em quan tidad e de UFIR . utiliz ando -se como divis
ores :
I - II v.. lor ue Cr$ 215.6656. se relati vos a multa~ e pen:"idaue
~ de qual quer natur eza :
11 - o valur de Cr$ 126.~621. nos dema is ca~os .
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CAPÍ TUL O VII
DAS MUL TAS E DOS J URO S DE MOR A
Art. 59. Os tribu tos e contr ibuiç ões admi nistr ados pelo Depa
rtam ento

da Rece ita Fede ral, que não forem pago s até a data do venc imen
to, ficarão
sujei tos à mult a de mora de vinte por cento e a juros de mora
de um por
cento ao mês- calen dário ou fração, calcu lados sobr e o valor do
tribu to ou
contr ibuiç ão corri gido mon etari amen te.
§ 1". A mult a de mora será redu zida a dez por cento , quan
do o débit o
for pago até o últim o dia útil do mês subs eqüe nte ao do venc imen
to.
§ 2". A mult a incid irá a parti r do prim eiro dia após o venc
imen to do
débit o; os juros , a parti r do prim eiro dia do mês subs eqüe nte.
Art. 60. Será conc edid a redu ção de quar enta por cento da
mult a de

lança ment o de o fício ao cont ribui nte que. notif icado , requ erer
o parce lament o do débit o no praz o legal de impu gnaç ão .
§ 1°. lIave ndo impu gnaÇ io temp estiv a, a redu ção seriÍ de vinte
por cento. se o parc elam ento for requ erido dent ro de trint a dias da
ciênc ia da
decis ão da prim eira instâ ncia.
§ 2". A rescisão do parc elam ento , moti vada pelo desc umpr
imen to das
norm as que o regu lam, impl icará resta belec imen to do mon tante
da mult a
prop orcio nalm ente ao valo r da recei ta não satisfeito.
Art. 61. As contr ibuiç ões previc.lencinrias arrec adad as pelo Insti
tuto Naciona l de Segu ro Socia l - INSS ficarão sujei tas à mult a variável,
de carát er
não-r elevá vel, nos segu intes perce ntuai s, incid entes sobr e os valor
es atual izado s mon etari amen te até a data do paga ment o:
I - dez por cento sobr e os va lores das contr ibuiç ões em atras o que,
até a
data do paga ment o, não tenh am sido inclu ídas em notif icaçã o de
débit o;
II - vinte por cento sobr e os valor es pago s dent ro de quin ze dias
conta dos da data do receb imen to da cor-r espo nden te notif icaçã o de débit
o;
111 - trint a por cento sob re todo s os valo res pago s medi ante parc
elament o, desd e que requ erido no prazo do inciso anter ior;
IV - sesse nta por cent o sobr e os valo res pago s em quais quer
outro s
casos . inclusive por falta de cump rime nto de acor do para o parce
lame nto.
Pará grafo único . É facultada a reali zaçã o de depó sito, à disposiç..1
0 da
Segu ridad e Social, sujei to aos mesm os perc entu ais dos incisos I
e 11. conform e o caso , para apres entaç ão de defesa.
~-------------------------------

---------------------- ----------

CAP ÍTUL O VIII
DAS DISP OSIÇ ÓES FINAIS E TRA NSIT ÓRIA S
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Art. 92. Fica redu zida para zero a alíqu ota do impo sto de rend
a na
fonte sobre valor es reme tidos a bene ficiá rios resid entes ou domi
ciliad os no
exter ior, dest inad os ao paga men to de comi ssões e desp esas.
desd e que
apro vada s pelo Banc o Cent ral do Brasil e pela Com issão de Valo
res Mob iliário s, inco rrida s nas oper açõe s de colo caçã o. no exter ior, de
açõe s de
comp anhia s abert as domi cilia das no Brasil.
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LEI N? 8.661, DE 2 DE JUNHO DE 1993 (*)
Dispõe sobre os incentivos fiscais para a capacitação tecnológica da indústria e da agropecuária, e dá outras providências .
............... ----- .... --_ .... _ ................ -........... - ...... -...... - ....................... -_ ........ ---_ ...... ---- ................ --_ .. --- ......... _ .. . .
CAPÍTULO

IV

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS
Art. 6? Não está sujeita a retenção do Imposto sobre a Renda na Fonte a remessa destinada à solicitação, obtenção e manutenção de direitos de propriedade industrial
no extenor.
Parágrafo único. As remessas a que se refere est~ artigo, são isentas do Imp~~t,o
sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro ou relatlvas a TItulos e Valores Moblharios incidente sobre as respectivas operações de câmbio.
.. .. .. . .. .. . . .. .. .. .. .. .. .. ... .. . . . . . . .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. . . .. ... . .. .. .. ... - ... ... ... -- .. ... ... .. ... ... .. ... .. .. .. . . .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. ... .. .. .. ... . .
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LEI N? 8.696, DE 26 DE AGOSTO DE 1993
Dispõe sobre a redução de multa pela
antecipação do pagamento de tributo lançado, e dá nova redação ao art. 30 da Lei n.O
8.177(1), de 1 ~ de março de 1991.

o

PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso N acionaI decreta e eu sanciono
a seguinte lei:
-~

............ -.

-------------------------------------------------------------------.------------

Art. 1? A falta de recolhimento de tributos ou contribuições, administrados pela Secretaria da Receita Federal, declarados pelo contribuinte ou não declarados em razão de não estar o
contribuinte o brigado à apresentação da declaração, apurada
em procedimento de cobrança, sujeita-se aos acréscimos legais
de que trata o art. 59 da Lei n? 8.383(2), de 30 de dezembro de
1991.
. __ .--------------------------------------------------------------------------------------- - -_... - - -- -- - -- -- - --"--- -- ---- -- ---"._-- --- -- --- - - -- -- ---- - . "- . - ---- -- --- - -- -- --------- -----
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LEI

N~

8.846, DE 21 DE JANEIRO DE 1994
Dispõe sobre a emissão de documentos
fiscais e o arbitramento dá receita mínima
para efeitos tributários, e dá outras
providências.
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o

PR ES IDE NT E DA RE PÚ BL ICA
Faç o sab er que o Con gre sso N aci ona I dec reta e eu san cio no
a seg uin te lei:
Art . 1 ~ A em issã o de not a fisc al, rec ibo ou doc um ent o
equ iva len te, rela tivo à ven da de me rca dor ias , pre sta ção d e
serviç os ou ope raç ões de alie naç ão de ben s mó vei s, dev erá ser
efe tua da, par a efe ito da leg isla ção do imp ost o sob re a ren da e
proven tos de qua lqu er nat ure za, no mo me nto da efe tiva ção da
OP t ·
raç ão.
§ 1~

O dis pos to nes te arti go tam bém alc anç a:

a) a loc açã o de ben s mó vei s e imó vei s;

b) qua isq uer out ras tran saç ões rea liza das com ben s e ser viços, pra tica das por pes soa s físi cas ou jur ídic as.
§

2~

O Mi nis tro da Faz end a est abe lec erá , par a efe ito da legis laç ão do imp ost o sob re a ren da e pro ven tos de qua lqu er
natur eza , os doc um ent os equ iva len tes à not a fisc al ou rec ibo
poden do dis pen sá- los qua ndo os con sid era r des nec ess ário s.
Art . 2~ Ca rac teri za om issã o de rec eita ou de ren dim ent os
,
inc lus ive gan hos de cap ital par a efe ito do imp ost o sob re a ren
da
e pro ven tos de qua lqu er nat ure za e das con trib uiç ões soc
iais ,
inc ide nte s sob re o luc ro e o fatu ram ent o, a falt a de em issã
o da
not a fisc al, rec ibo ou doc um ent o equ iva len te, no mo me nto
da
efe tiva ção das ope raç ões a que se refe re o arti go ant erio r
bem
com o a sua em issã o com val or infe rior ao da ope raç ão.
Art . 3~ Ao con trib uin te, pes soa físi ca ou jur ídic a, que não
hou ver em itid o a not a fisc al , rec ibo ou doc um ent o equ iva len
te,
na situ açã o de que tra ta o art. 2~ , ou não hou ver com pro vad
o a
sua em issã o, ser á apl ica da a mu lta pec uni ária de trez ent os
por
cen to sob re o val or do bem obj eto da ope raç ão ou do ser
viç o
pre sta do, não pas sív el de red uçã o, sem pre juíz o da inc idê
nci a
do imp ost o sob re a ren da e pro ven tos de qua lqu er nat ure
za e
das con trib uiç ões soc iais .
Par ágr afo úni co. N a hip óte se pre vis ta nes te arti go, não se
apl ica o dis pos to no art. 4~ da Lei n~ 8.218(1) , de 29 de ago sto
de

199 1.
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Mensagem n°

ggO

Senhores Membros do Congresso Nacional,

Nos termos do artigo 61 da Constituição Federal, submeto à elevada deliberação de
Vossas Excelências o texto do projeto de lei que "Dispõe sobre a legislação tributária federal, as
contribuições para a seguridade social, o processo administrativo de consulta e dá outras
providências" .

Brasília,

16

de outubro de 1996.

·

;

E.M . nQ

47 0

Em 15 de outubro de 1996.

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,

Temos a honra de submeter à apreciação de Vossa Excelência o incluso
Projeto de Lei, que altera a legislação tributária federal.
2.

Em 1995, foram sancionadas as Leis nQs 9.249 e 9.250, de 26 de dezembro

daquele ano, as quais tomaram-se o marco inicial de modernização da legislação do imposto de
renda, tendo em vista os critérios de simplificação, hannonização e universalização nelas
adotados.
3.

o

atual projeto se Insere nesse esforço de modernização e, sendo maIS

abrangente, estende a outras áreas os princípios que nortearam a elaboração da referida
legislação, ao mesmo tempo em que aperfeiçoa os mecanismos que permitem a verificação ágil e
eficiente do cumprimento da obrigação tributária dentro das práticas atuais de mercado, em uma
economia cada vez mais globalizada.
4.

O projeto propõe, em seus arts. 1º a 6º, a alteração do periodo de

apuração do imposto de renda - ele mensal para trimestral - possibilitando significativa
simplificação das obrigações fiscais acessórias, notadamente no que se refere às infonnações
mensalizadas exigidas nas declarações de rendimentos.
5.

No novo regime de apuração trimestral, o imposto devido será pago até o

último dia útil do mes subscquente. facultado o parcelamento em tres quotas. com a incidência da
taxa SELIC a partir do seb'Undo mes subsequente ao do encerramento do penodo de apuração ,
até o mes anterior ao do pagamento. e de um por cento no mes do pagamento .

2.

6.

Mantém-se, contudo, para as empresas sUjeItas ao regime de tributação

com base no lucro real, a opção por recolhimentos em bases estimadas mensais (art. 22 ), sendo
que, neste caso, sobre a base de cálculo superior a R$ 20.000,00, incidirá, também, mensalmente,
o adicional do imposto de renda que, pela legislação atual, ocorre apenas quando da declaração
anual de ajuste.
7.

Além da simplificação, as alterações propostas têm por objetivo, tanto

quanto possível, fazer coincidir o valor dos recolhímentos mensais por estimativa com o valor
efetivamente devido pelo contribuinte.
8.

Quanto ao saldo de imposto devido relativo ao período de apuração

encerrado em 31/12/96, a Lei n2 9249, de 1995, estabeleceu seu pagamento em quota única no
mês de março de 1997. O art. 72 do projeto faculta o pagamento do referido saldo em até quatro
parcelas, acrescidos da taxa SELIC a partir de 12/04/97, sendo que, no mês do pagamento, a taxa
será de um por cento.

9.

Para evitar descontinuidade no fluxo da arrecadação, o art. 82 determina

que todas as pessoas jurídicas, ainda que submetidas ao regime de apuração trimestral, paguem,
por estimativa, nos meses de fevereiro e março de 1997, o imposto relativo aos meses de janeiro
e fevereiro daquele ano. Esse imposto será compensado com o que for devido no encerramento
do período de apuração trimestral.
10.

Os arts. 92 a 14 representam grande evolução na sistemática de apuração

da base de cálculo do imposto de renda, no que diz respeito às perdas sofridas pelas pessoas
jurídicas no recebimento de seus créditos. Propõe-se uma revisão conceitual dos atuais critérios,
a exemplo do que vem ocorrendo na legislação do imposto de renda dos países industrializados
desde a metade dos anos 80. Essa revisão consiste na substituição dos atuais critérios de
provisionamento, baseados em médias históricas, que nem sempre espelham a realidade, por uma
sistemática que contempla perdas efetivas sofridas pela pessoa jurídica, a partir de regras
objetivas. Os saldos das provisões anteriormente constituídas deverão ser revertidos (art. 14) e a
nova sistemática de reconhecimento de perdas poderá ser adotada, à opção do contribuinte, já
para o período de apuração a se encerrar em 3 1/12/96.
11.

Por sua vez, os arts. 15 a 17 objetivam aperfeiçoar as normas de tríbutação

em bases mundiais. introduzidas a partir da Lei n:! 9 249, de 1995 , permitindo a consolidação dos
resultados em aplicações tinanceiras de renda variável auferidos pela pessoa jurídica brasileira em
suas aplicações diretas em um mesmo pais estrangeiro: simplificando a forma de comprovação do

3.

imposto pago no exterior a ser compensado no País; permitindo a compensação, com o devido
no Brasil, do imposto pago no exterior relativo a receita de prestação de serviços efetuada
diretamente pela pessoa juridica nacional; e admitindo, nas operações de cobertura (hedge)
realizadas diretamente pela empresa brasileira, em mercados de liquidação futura em bolsas no
exterior, que tanto os ganhos como as perdas sejam computados para fins de determinação do
lucro real, no sentido de tomá-los neutros sob o aspecto tributário .
As normas contidas nos arts. 18 a 24 representam significativo avanço da
12.
legislação nacional face ao ingente processo de. globalização, experimentado pelas economias

contemporâneas. No caso específico, em confonnidade com regras adotadas nos países
integrantes da OCDE, são propostas nonnas que possibilitam o controle dos denominados
"Preços de Transferência", de fonna a evitar a prática, lesiva aos interesses nacionais, de
transferências de resultados para o exterior, mediante a manipulação dos preços pactuados nas
importações ou exportações de bens, serviços ou direitos, em operações com pessoas vinculadas,
residentes ou domiciliadas no exterior.
13.

Nesse sentido, o art. 22 prevê limite máximo para a dedutibilidade das

despesas com juros, nas operações com pessoas vinculadas, residentes ou domiciliadas no
exterior, que será o correspondente à taxa Libor, para depósitos em dólares dos Estados Unidos
da América, para o período de seis meses, acrescida de três por cento ao ano à título de spread,
antes de computada a variação cambial correspondente, salvo nos casos de contratos registrados
no Banco Central do Brasil, quando será admitida a remuneração pactuada.
14.

Por sua vez, o art. 24 estende a aplicação das regras contidas nos arts. 18

a 22 a todas as operações praticadas com pessoas residentes ou domiciliadas em países com
tributação favorecida, ainda que não vinculadas à pessoa juridica brasileira, inclusive por pessoas
fisicas residentes no país, que se submeterão àquelas regras para fins de determinação de ganho
de capital ou de rendimento tributário.
15 .

Os arts. 25 a 27 promovem os necessários ajustes na legislação vigente

que trata das pessoas juridicas tributadas com base no lucro presumido ou arbitrado, de forma a
adequá-Ia às regras de apuração propostas no presente projeto, sem que disso resulte qualquer
aumento de carga tributária.
16.

Os arts. 28 a 30, que tratam da Co ntribuição Social sobre o Lucro

Líquido. tem o objetivo de compatibilizar a legislação dessa co ntribuição com as alterações
propostas para o imposto de renda.

17.

o

art. 31 , que trata do Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI,

amplia as possibilidades de utilização do instituto da substituição tributária, de forma a permitir,
de um lado, um maior controle em relação àquele imposto e, de outro, agilizar as operações
industriais, conferindo-lhe maior eficiência e rentabilidade a menor custo, pois os controles
poderão ser significativamente reduzidos.
18.

Os arts. 32 a 47 melhor instrumentalizam a fiscalização tributária,

atribuindo-lhe competências que possibilitarão maior eficiência no combate aos ilícitos tributários,
oferecendo, ainda, maior transparência às suas atividades e maiores garantias aos contribuintes.
Nesse contexto, tem-se:
a) o estabelecimento de regras claras para a suspensão do gozo dos
beneficios da imunidade ou da isenção, inclusive quanto ao processo de impugnação e recurso na
esfera administrativa (art. 32);
b) a instituição, no âmbito federal, de regimes especiais de fiscalização,
prática adotada de longa data pelas fiscalizações estaduais e de inegável eficácia no combate à
evasão tributária (art. 33), aplicáveis a situações específicas de gravidade que os justifiquem;
c) a criação de normas que regulam a retenção e a devolução de livros e
documentos (art. 35), a lacração de arquivos (art. 36), a guarda de documentos que tenham
repercussão futura (art. 37) e que garantam à fiscalização o acesso também à documentação do
contribuinte mantida em meio magnético ou assemelhado (art. 34) e à documentação técnica dos
respectivos sistemas de processamento de dados (art. 38), como salvaguardas para o adequado
exercício da atividade fiscalizadora, inclusive no que respeita aos meios informatizados,
largamente utilizados nos dias atuais;
d) a possibilidade de recomposição da escrituração, nos casos de extravio
de livros e documentos, desde que tal fato haja sido comunicado à autoridade fiscal, no prazo de
trinta dias da ocorrência do fato (art . 39).
19.

Também visando a maior eficiência da fiscalização tributária, os arts. 40 a

42 criam novas presunções de omissão de receitas ou rendimentos, na forma juridica adequada,
possibilitando a caracterização daquele ilícito tiscal de maneira mais obj etiva.

5.

20.

Assim. o art. 40 dá a necessária fundamentação legal para a caracterização,

como omissão de receitas, das omissões de pagamentos efetuados pela pessoa jurídica, inclusive
nos casos de aquisição de mercadorías para revenda não registrada.
21.

o art. 41

fundamenta os procedimentos fiscais baseados em auditoria de

produção, construindo uma metodologia objetiva que possibilite, a partir da análise do processo
produtivo da pessoa jurídica, a identificação da prática de omissão de receitas e sua mensuração.
22.

Por sua vez, o art. 42 objetÍYa o estabelecimento de critério juridicamente

adequado e tecnicamente justo para apurar, mediante a análise da movimentação financeira de um
contribuinte, pessoa fisica ou jurídica, valores que se caracterizem como rendimentos ou receitas
omitidas. Há que se observar que a proposta não diz respeito ao acesso às informações
protegidas pelo sigilo bancário, as quais continuarão sendo obtidas de acordo com a legislação e
a jurisprudência atuais. O que se procura é, a partir da obtenção legítima das informações,
caracterizar-se e quantificar-se o ilícito fiscal, sem nenhum arbítrio, mas de forma justa e correta,
haj~

vista que a metodologia proposta permite a mais ampla defesa por parte do contribuinte.

Também importa ressaltar que a análise da movimentação deverá ser individualizada por
operação, onde o contribuinte terá a oportunidade de, caso a caso, identificar a natureza e a
origem dos respectivos valores. Dessa forma, tem-se a certeza de que as parcelas não
comprovadas, ressalvadas transferências entre contas de mesma titularidade ou movimentações
de pequeno valor (art. 42, § 3º), sejam, efetivamente, fruto da evasão tributária.
23 .

O art. 43 possibilita a constituição de crédito tributário relativo apenas aos

encargos de multa ou de juros, permitindo sua cobrança administrativa ou judicial e dando
materialidade ás normas contidas nos artigos subseqüentes (arts. 44 a 46).
24.

O art. 44 trata das multas de lançamento de oficio, reduzindo-as a

percentuais compatíveis com uma economia estável, desindexada e com baixos índices
inflacionários, sem, contudo, perder de vista a gravosidade necessária ao atingimento do objetivo
de qualquer penalidade, que é o de inibir a prática socialmente repudiada, da evasão tributária.
Assim, a multa básica, que hoje é de cem por cento, passa a ser de setenta e cinco por cento.
25.

O citado artigo trata, ainda. das hipóteses de redução ou majoração da

multa de lançamento de oficio, repetindo as hipóteses já consagradas pela legislação tributária,
bem assim estende a aplicação dessas multas aos casos de ressarcimento indevido decorrente de
incentivo ou benencio tiscal .

6.

26.

Os ans. 45 e 46 altera as multas de lançamento de oficio aplicáveis ao

Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI, tomando-as idênticas àquelas tratadas no art. 44,
incidentes para os demais impostos e contribuições federais .
27.

O art. 47 permite que o contribuinte pague seus débitos fiscais já lançados,

até vinte dias após o

lruCIO

do procedimento de oficio, com os acréscimos aplicáveis a

procedimento espontâneo.
28.

Os arts. 48 a 50 visam simplificar o processo de consulta, tomando-o mais

ágil, além de permitir que o seu processamento se dê o mais próximo possível do sujeito passivo.
Ademais, em nome da uniformidade e da racionalidade, propõe-se que o processo de consulta
relativo às normas de classificação de mercadorias se subordine às mesmas regras aplicáveis às
demais normas tributárias.
29.
pes~oas

Os arts. 51 a 54 promovem ajustes de ordem formal às normas relativas às
jurídicas submetidas aos regimes de tributação com base no lucro presumido ou

arbitrado, tomando-as mais consistentes com os ditos regimes.
30.

Os arts. 55 e 56 promovem ajustes -relativos às sociedades

CIVIS

de

prestação de serviços de profissão legalmente regulamentada.

31.

O art. 55 coloca as sociedades civis de prestação de serviços profissionais

relativos ao exercício de profissão legalmente regulamentada dentro da regra geral de tributação
do imposto de renda das pessoas jurídicas, extinguindo o regime instituído pelo Decreto-lei nº
2.397, de 21 de dezembro de 1987, por total incompatibilidade com a integração promovida pela
Lei n2 9.249, de 1995, em que a incidência recai na pessoa jurídica e não em seus sócios. Buscase, fundamentalmente, a harmonização da legislação, sem que disso decorra, também, aumento
da carga tributária em relação a esses contribuintes.
32.

O art. 56 estabelece a incidência da Contribuição para a Seguridade .

Social - COFINS para as sociedades mencionadas no parágrafo anterior.
33 .

O

art.

57 ajusta a tributação das Associações de Poupança e Empréstimo à

nova alíquota de 15% do imposto de renda.
34.

Dadas suas peculiaridades fáticas. houve- se por bem estender às empresas

de factormg (arts. 58 e 59) o mesmo tratamento tributário dispensado

as instituições financeiras

7.

em relação ao imposto de renda e à Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (alíquota e base
de cálculo nos pagamentos mensais estimados e obrigatoriedade de adoção do regime de
tributação com base no lucro real), à incidência do IOF nas operações de compra de direitos
creditórios e à Contribuição para a Seguridade Social - COFINS (exclusão do pagamento).

35.

O art. 60 inclui no âmbito das atividades rurais, para os fins do imposto de

renda, as atividades de cultivo de florestas destinadas ao corte para comercialização, consumo ou
industrialização, dispensando, por conseguinte, adequado e justo tratamento ao desenvolvimento
florestal.
36.

Com o art. 61 , estende-se aos fundos e clubes de investimento com

carteiras mistas de renda fixa e renda variàvel a alíquota aplicável aos rendimentos de aplicações
financeiras de renda fixa, evitando-se a complexidade dos controles, desta tributação por parte do
fisco e das próprias instituições, além de inibir virtuais manipulações ou fraudes.

37.

o art. 62 sujeita as entidades submetidas aos regimes de liquidação judicial

e a massa falida às normas de incidência dos impostos e das contribuições de competência da
União aplicáveis às pessoas juridicas em geral. Em situação análoga tem-se, por exemplo, que o
imposto de renda incide sobre os rendimentos dos absolutamente incapazes e do espólio. Inexiste,
portanto, qualquer razão de ordem econômica ou juridica que justifique a não sujeição daqueles
entes às normas tributárias, desde que ocorridos os respectivos fatos geradores.

38.

Também visando adequar a legislação tributária à nova realidade

econômica, propõe-se, no art. 63, a redução da multa moratória, hoje variando de dez a trinta por
cento, para trinta e três centésimos por cento ao dia de atraso, não cumulativa, até o limite
máximo de vinte por cento.

39.

Com o propósito de harmonizar a legislação tributária federal, o art. 64

altera o termo inicial da incidência do juros SELIC, da data prevista para a entrega da declaração
de rendimentos para o primeiro dia do mes subseqüente ao previsto para aquela entrega
tempestiva nos casos de parcelamento

do imposto de renda das pessoas fisicas e de sua

restituição . Além disso, em seu parágrafo único, determina a aplicação das mesmas regras de
incidência daqueles juros às quotas do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural .
40.

Nas situações de suspensão da exigibilidade de créditos tributários. por

força de concessão de liminar em mandado de set,YtJrança. permite-se. co m o art. 65, quando a
decisão final houver considerado devido o tributo ou contribuição, que o sujeito passivo promova

8.

o seu pagamento até o décimo dia subseqüente à publicação da decisão, apenas com os
acréscimos moratórios de multa e juros, ainda que, para prevenir a decadência, haja sido
constituído o crédito com multa de lançamento de oficio. Ressalte-se que tal prerrogativa
somente alcança as hipóteses em que a suspensão da exigibilidade tenha ocorrido antes do inicio
de procedimento de oficio a ele relativo.
41.

O art. 66 introduz sistemática inédita e efetiva de arrecadação e controle

do cumprimento das obrigações fiscais por parte das pessoas juridicas fornecedoras de bens e dos
prestadores de serviços a órgãos, autarquias e fundações . A sistemática proposta consiste na
retenção na fonte, pelo ente público encarregado do pagamento dos bens ou serviços, de parcelas
correspondentes ao imposto de renda, à contribuição social sobre o lucro líquido e às
contribuições para a seguridade social e para o PISIP ASEP.
42.

O imposto ou contribuição, retido na forma proposta, poderá ser

compensado pelo contribuinte com o que for devido em relação à mesma espécie de imposto ou
contribuição.
43 .

Dentro dessa mesma linha, o art. 67 determina a retenção, por parte do

Banco do Brasil S.A., da contribuição para o PISIP ASEP incidente nas transferências correntes
da União para suas autarquias e fundações e para os Estados, Distrito Federal e Municípios, suas
autarquias e fundações .
44.

Os arts . 68 e 69 propiciam grande descongestionamento nos controles da

Administração Tributária ao dispensar o pagamento de impostos e contribuições de valor, por
código de receita, inferior a R$ 10,00, que, no entanto, serão recolhidos quando, acumulados,
ultrapassarem aquele limite.

Assim, elimina-se grande fluxo de papéis e registros relativos a

valores que, individualmente, são insignificantes e resultam em custo de processamento e controle
que são, o mais das vezes, superiores aos valores a serem arrecadados.

45.

O art. 70 atribui a responsabilidade pela retenção do imposto de renda na

fonte, sobre rendimentos auferidos por fundos, sociedades de investimento e carteiras,
constituídos por investidores domiciliados no exterior, à pessoa juridica que efetuar o pagamento
do referido rendimento.
46.

Para garantir o pagamento do imposto de renda e inibir a evasão tributária,

o art. 71 estabelece a incidência do imposto nas hipóteses de multas ou vantagens pagas ou

· -'

9.

creditadas em virtude de rescisão de contratos, à exceção dos casos decorrentes da legislação
trabalhista e aos relativos à reparação de danos patrimoniais.
47.

o

art. 72 estabelece a tributação dos ganhos auferidos em mercados de

liquidação futura, fora de Bolsa, segundo as mesmas normas aplicáveis às operações em Bolsa.
48.

o art.

73 reduz para quinze por cento a alíquota do imposto de renda

incidente nos pagamentos, créditos, entregas ou remessas para o exterior, pela aquisição ou
remuneração de qualquer forma de direito, inclusiye à transmissão, através de rádio, televisão ou
qualquer outro meio, de filmes ou eventos, ainda que se trate de competições esportivas das quais
faça parte representação brasileira. Dessa forma, o tratamento dispensado à espécie fica
equiparado ao dos demais rendimentos auferidos por residente ou domiciliado no exterior.
49.

Os arts. 74 e 75 atendem a antigo e justo pleito dos contribuintes e

flexibilizam as formas e condições para a compensação de tributos e contribuições administrados
pel~

Secretaria da Receita Federal, permitindo, inclusive sua utilização entre tributos e

contribuições de naturezas diversas, cabendo àquele órgão os procedimentos internos para a
correta alocação, segundo sua natureza e destinação, dos valores compensados.
50.

O art. 76, em reforço ao processo de desindexação de nossa economia,

amplia a periodicidade da atualização da

UFIR

de semestral para anual, a partir de 12 de janeiro

de 1997, além de restringir sua utilização, para os fins da legislação tributária federal, à
atualização dos créditos tributários da União que tenham sido objeto de parcelamento concedido
até 31 de dezembro de 1995 .
Para que se atribua maior flexibilidade aos Conselhos de Contribuintes, no
51.
que respeita às suas competências relativas às matérias objeto de julgamento, de forma que se
possa, com a presteza devida, adaptá-las às reais necessidades, objetivando maior celeridade nas
decisões e evitando-se congestionamentos, propõe-se, no art. 77, a atribuição de competência, ao
Ministro da Fazenda, para alterar aquelas competências, garantida a ampla defesa ao contribuinte.

52.

O art . 78 atribui competência ao Poder Executivo para determinar a não

constituição de crédito tributário ou, quando já constituído, rctificar seu valor, declará-lo extinto,
desistir de execução fiscal já ajuizada ou deixar de interpor recursos, quando tais créditos se
basearem em dispositivo declarado inconstitucional por decisão dcfinitiva do Supremo Tribunal
Federal. Trata-se de medida protilática. que representa grande economia de esforços e

•

conseqüente redução de custos para o contribuinte, para a Administração Tributária e para o
próprio Poder Judiciário.
53 .

O art. 79 promove ajuste às normas relativas à remuneração do capital

próprio, introduzida pela Lei nQ 9.249, de 1995, incluindo as reservas de lucros na base de cálculo
do limite de dedutibilidade. Tal ajuste se justifica em virtude da natureza econômica das referidas
reservas, idêntica à dos lucros acumulados.
O art. 80 objetiva permitir _que os beneficios fiscais relativos ao Programa

54.

de Alimentação do Trabalhador, de que trata a Lei nQ 6.321 , de 14 de abril de 1976, sejam
utilizados pelas pessoas juridicas também nos casos de pagamento, em espécie, do auxílio
alimentação, o qual não constituirá base de cálculo para o imposto de renda, para as
contribuições para a previdência social, nem para o FGTS, bem assim não se incorporará aos
demais direitos trabalhistas. Há que se observar, no presente caso, que não são alteradas ou
extintas as demais formas de utilização do referido beneficio fiscal. Busca-se, no entanto, oferecer
outras opções, tanto para o empregador como para o empregado, os quais deverão buscar aquela
que melhor atender aos interesses comuns, evitando-se a imposição de normas tutelares sobre o
orçamento dos trabalhadores. Com efeito, os interessados diretos no beneficio -empregados e
empregadores- não mais ficarão, para sua fiuição, dependentes de formas restritivas, que muitas
vezes desatendem aos seus reais interesses e necessidades.
O art. 81 institui modalidade de cobrança dos impostos incidentes na

55 .

importação, adotando a proporcionalidade em função do tempo de permanência do bem no
território nacional, para os bens admitidos temporariamente, a título de aluguel, para fins de
utilização econômica, nos termos e condições a serem estabelecidos pelo Poder Executivo.
Por último, propõem-se as seguintes revogações:

56.

I - o § 22 do

art.

97 do Decreto-lei n2 5.844, de 23 de setembro de 1943,

que concede isenção do imposto de renda sobre rendimentos pagos a beneficiários no exterior a
título de fretes e assemelhados, e alterações posteriores (Decreto-lei n!2 7.885, de 21 de agosto de
1945,

art .

46 da Lei n!2 4 .862, de 29 de novembro de 1965, e art . 56 da Lei n2 7.713 , de 22 de

dezembro de 1988 );
li - o Decreto-lei n!2 165, de 13 de fevereiro 1967, que autoriza o Ministro

da Fazenda conceder isenção de imposto de renda incidente sobre juros sobre empréstimos pagos
a beneticiários no exterior:

.

,

,

11.

UI - o § 3Q do ano 21 do Decreto-lei nQ 401 , de 30 de dezembro de 1968,
que determina a cobrança de multa de oficio juntamente com o imposto;
Q

°

IV - o Decreto-lei n 716, de 3 de julho de 1969, que isenta do imposto
de renda as remessas de juros para o exterior por empresas concessionárias ou permissionárias de
linhas aéreas regulares;
V - o Decreto-lei nQ 815, de 4 de setembro de 1969, que isenta do imposto
de renda os rendimentos pagos a agentes, no exterior, de exportador nacional, bem assim os juros
de descontos de cambiais, e alterações posteriores. (Decreto-lei nQ 1.13 9, de 21 de dezembro de
1970, art. 87 da Lei nU 7.450, de 23 de dezembro de 1985, e arts. 11 e 12 do Decreto-lei n2
2.303, de 21 de novembro de 1986);
VI - o ano3Q do Decreto-lei nU 1.118, de 10 de agosto de 1970, que isenta
do imposto de renda as remessas para o exterior para pagamento de serviços de promoção de
produtos nacionais, e alterações posteriores (art. 62 do Decreto-lei nl! 1.189, de 24 de setembro
de 1971,e inciso IX do art. 1Q da Lei nl! 8.402, de 8 de janeiro de 1992);
VII - o art. ~ do Decreto-lei nl! 1.351, de 24 de outubro de 1974, que
autoriza o Conselho Monetário Nacional a reduzir o imposto de renda sobre juros, comissões e
outras despesas sobre financiamentos exten:lOs, e alterações posteriores (Decreto-lei nQ 1.411, de
31 de julho de 1975, e Decreto-lei nQ 1.725, de 7 de dezembro de 1979;
VIII - o art. 9Q do Decreto-lei nl! 1.633, de 9 de agosto de 1978, que isenta
do imposto de renda as comissões e corretagens pagas a agentes no exterior de seguradoras
.
.
naClOmus;
IX - o item 4 da alínea "b" do § 1Q do art. 35 do Decreto-lei nl! l.598, de
26 de dezembro de 1977, que trata da realização de reserva de reavaliação (inciso VI do art. 1Q
do Decreto-lei nº 1.730, de 17 de dezembro de 1979);
X - o Decreto-lei nU 1.811, de 27 de outubro de 1980, que permite a
redução do imposto de renda incidente nas remessas para o exterior a título de pagamento de
contraprestação de arrendamento mercantil, e alteração posterior (art. 3Q da Lei nl! 7.132, de 26
de outubro de 1983);
XI - o art . 7'1 do Decreto-lei nU 1.814, de 28 de novembro de 1980, que
fixa em vinte por cento a alíquota do imposto de renda incidente nas remessas para o exterior
para pagamento de transmissão de eventos esportivos, a qual, no projeto, está sendo reduzida
para qUinze por cento ;
XlI - o Decreto-lei n!. ! 2'227. de 16 de janeiro de 1985, que regulamenta o
processo administrativo de consulta sobre a classificação de mercadorias;

,
•

••

12.

x:rn - os arts. 29

e 30 do Decreto-lei n2 2.341 , de 29 de junho de 1987,

que trata dos limites de remuneração de dirigentes e conselho fiscal;
XIV - os arts. 1º e 2º do Decreto-lei n2 2.397, de 21 de dezembro de 1987,
que trata da tributação pelo imposto de renda das sociedades civis;

xv - o

art. 8º do Decreto-lei nº 2.429, de 14 de abril de 1988, que

estabelece normas sobre a compensação de prejuízos;
XVI - o inciso II do art. 11 do Decreto-lei nº 2.452, de 29 de julho de
1988, que isenta do imposto de renda as remessas para o exterior efetuadas pelas empresas
instaladas em Zonas de Processamento de Exportações;
XVII - o art. 40 da Lei n2 7.799, de 10 de julho de 1989, que trata da
absorção de prejuízos com reserva de reavaliação;

xvm - o art. 22 da Lei n2 8.218, de 29 de agosto de 1991, que estabelece
limite para a dedutibilidade de gratificação paga a empregados;
XIX - o art. 92 da Lei n2 8.383, de 30 de dezembro de 1991, que isenta do
imposto de renda as remessas para pagamento de comissões e outras despesas na colocação de
ações de empresas brasileiras no exterior;

xx - o

art. 6 2 da Lei n2 8.661, de 2 de junho de 1993, que isenta do

imposto de renda as remessas para o exterior a título de pagamento de despesas para a
solicitação, obtenção e manutenção de direitos de propriedade industrial;
XXI - o art. 1º da Lei n2 8.696, de 26 de agosto de 1993, que trata de
multa por falta de recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da
Receita Federal;
XXII - o parágrafo único do art. 3º da Lei nl! 8.846, de 21 de janeiro de
1994, que trata da não aplicação de multa de oficio no caso de falta de emissão de nota fiscal;
XXIII - o art. 33, o § 4º do art. 37 e os arts. 38, 50, 52, 53 e 55, o § 12 do
art. 82 e art. 98, todos da Lei n2 8.981, de 1995, que fixa em quinze por cento a alíquota do

imposto de renda nos pagamentos por estimativa, trata de correção de imposto com base na

UFIR

do arbitramento de lucros e da responsabilidade por retenção do imposto;
XXIV - o art. 89 da Lei n!l 8.981, de 1995, com a redação dada pela Lei

n2 9.065 , de 1995 , que trata da incidência de multa por atraso na escrituração;
XXV - os ~§ 411 , 9 11 e IOdo art . 911 , o ~ 211 do art . 11, o art. 20 e o §

J 2

do

art . 2·1. todos da Lei n~ <) 249, de 26 de dezembro de 1995 . que tratam dos juros sobre o capital

...

13.

próprio, das receitas de aplicações financeiras na base de cálculo
do adicional do imposto de
renda e de multa de oficio nos casos de omissão de receita;
XXVI - a pani r de 1Q de abril de 1997 , o an o 40 da Lei n2 8.981 , de
1995 ,
com as alterações introduzidas pela Lei n2 9.065 , de 1995 , que trata
do pagamento do saldo do
imposto de renda nos casos de empresas opta ntes pelo pagamento por
estimativa .
57.

As revogações relativas às isenções ou reduções do imposto de rend
a na
fonte se justificam pelo fato de que, nas relações com países que
adotam a sistemática de
tributação em bases mundiais , que representam à esmagadora maio
ria daqueles que mantém
relações comerciais com o Brasil, o resultado prático de tais beneficio
s é, apenas, de transferência
do imposto desonerado para aquelas nações, sem nenhum proveito efeti
vo para o beneficiário .
58.

As demais revo gaçõ es deco rrem de necessários ajustes às
alterações

propostas pelo presente anteprojeto de lei.

Respeitosamente

Aviso n° 1,276

-SUPARlCCivil.
Brasília, 16

de outubro de 1996

Senhor Primeiro Secretário,

Encaminho a essa Secretaria Mensagem do Excelentíssimo Senhor Presidente da
República relativa a projeto de lei que "Dispõe sobre a legislação tributária federal , as contribuições
para a seguridade social, o processo administrativo de consulta e dá outras providências" .

Atenciosamente,

c

-co:

CLOVIS DE BARROS CARVALHO
Ministro de Estado Chefe da Casa Civil
da Presidência da República

A Sua Excelência o Senhor
Deputado WILSON CAMPOS
Primeir,o Secretário da Câmara do s Deputados
BRASfLIA-DF

Defiro. Apense-se o PL 950/95 ao PL 2~448/96.
Oficie-se ao requerente. Publique-se.

CÂMARA DOS DEPUTADOS

/11/96

~)i IM

tt ftivn'cReJi r
~:t;!v

t1

"'~'IIM4t~1

(/

/

?\.1UR .I4r

q'Vef ~.~ D
.2 (, . X /I. '7 J ! ctO

W1

rL

f

3,--/ ~ h; 121(7

/9 lo

'2 t..( 4:?

~Gt-r!J

GER 3.17.23.004-2 - (JUN/95)

1P-1 ~
~ rJ. f4Lf2H6 !

-tUA/; , M-n

de

CÂM ARA DOS DEP UTA DOS

b

li
R E QU E R I M E N T O

Exc ele ntí ssim o Sen hor Pre sid ent e da Câm ara dos
Dep uta dos :

Req uer emo s, nos term os do Art . 155 do Reg
ime nto
Int ern o,
urg ênc ia par a apr eci açã o do Pro jeto de Lei
Q
n
2.4 48/ 96, do Pod er Exe cut ivo , que adi spõ e sob
re a leg isla ção
tri bu tár ia fed era l, as con trib uiç ões par a a seg
uri dad e soc ial ,
o
pro ces so
adm inis tra tivo
de
con sul ta
e
dá
out ras
pro vid ênc ias ·.

1
I
\
,

••
,I

, ••

1

•,•
f

t

•I

1•

1

Sal a das Ses sõe s, em

de

no's mb ro

de 199 6.

t
.,

-Ao

:.. 1
t

.,

j -

I

~

\

I

1

r t/ll--" "

-::J)~-'P. l./.:$~fr'"f;J

-->rr~ --= ~
,

GER 3.17.23.004 -2 - (NOV/95)

.Q 6 iJ)l1,c -

r5J:>.B

&1--~ :- - ~-j'-

C -

J> TiS

1# ") .6 · I~,

f ..) '- "' f ) ,j}

•
CÂMARA DOS DEPUTADOS

PROJETO DE LEI N° 2.448-A, DE 1996
(DO PODER EXECUTIVO)
(Mensagem nO 990/96)

Dispõe sobre a legislação tributária federal, as contribuições para a seguridade
social, o processo administrativo de consulta e dá outras providências. Pendente de
pareceres das Comissões de Trabalho, de Administração e Serviço Público; de
Seguridade Social e Família; de Finanças e Tributação; e de Constituição e Justiça e
de Redação.

(PROJETO DE LEI N° 2.448, DE 1996, TENDO APENSADOS OS DE N°S 950/95,
984/95 E 1.442/96)

lf!JVV'- ~
PROJETO DE LEI N° 2.448, DE 1996
(DO PODER EXECUTIVO)

DISCUSSÃO, EM TURNO ÚNlCO, DO PROJETO DE LEI N° 2.448, DE 1996, QUE
DISPÕE SOBRE A LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA FEDERAL, AS CONTRIBUIÇÕES PARA A
SEGURIDADE SOCIAL, O PROCESSO ADMINISTRATIVO DE CONSULTA E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS; PENDENTE DE PARECERES DAS COMISSÕES: DE TRABALHO, DE
ADMINlSTRAÇÃO E SERVIÇO PÚBLICO; DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMÍLIA; DE
FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO; E DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE REDAÇÃO.
~$e~

~

A V1 ~.s.A V..3]iÇ($a.eJ\ rf

~

B.. ~ '?J ~ te. I

.

rn r;;;- ri ro :

PARA OFERECER PARECER, EM SUBSTITUIÇÃO À COMISSÃO DE TRABALHO, DE

fJ)~}JJ.h~ . S~Ç2h.PIJp,~ICO:.C~~~EIl~ . ~. ~~~.~ . ~~ . S~ .. ~~P~TAJ)O

PARA OFERECER PARECER, EM SUBSTITUIÇÃO À COMISSÃO DE FINANÇAS E
~flIf..Af.r ...
TRJBUTAÇÃO, CONCEDO A PALAVRA AO SR. DEPUTADO ....

/UJt1;{.Jl..:t;O....

PARA OFERECER PARECER, EM SUBSTITUIÇÃO À COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E
JUSTIÇA 9 DE REDAÇÃO, CONCEDO A PALA VRA AO SR. DEPUTADO

.............. t:lo~~ . . t.v..~...............................................................................................................

NÃO HAVENDO ORADORES INSCRITOS,
DECLARO ENCERRADA A DISCUSSÃO.

ht E" I'Lo A.1JO;
,.

FOLHA DE INSCRIçÃO PARA DISCUSSÃO, EM TURNO ÚNICO,
DO PROJETO DE LEI N° 2.448, DE 1996
(IMPOSTO DE RENDA)
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COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMÍLIA

PROJETO DE LEI N° 2.448, DE 1996

Dispõe sobre a legislação tributária federal as
contribuições para a seguridade social, o processo administrativo de
consulta e dá outras providências.
A UTOR: Poder Executivo
RELA TOR: Deputado Euler Ribeiro

1- RELATÓRIO

Trata-se do Projeto de Lei n° 2.448, de 1996, do Poder Executivo,
que dispõe sobre a tributação das pessoas jurídicas, abrangendo o imposto de
renda, a contribuição social sobre o lucro líquido e o imposto sobre produtos
industrializados. Trata, igualmente, do procedimento de fiscalização e do
processo administrativo de consulta, trazendo ainda nonnas relativas aos
documentos e atividades pertinentes à arrecadação e fiscalização tributárias.

11 - VOTO DO RELATOR

o

projeto de lei em exame inspira-se nos princípios
modernização, simplificação e agilização dos procedimentos relativos
tributação de pessoas jurídicas, além de buscar dotar os órgãos fazendários
Estado de meios eficientes de fiscalização da arrecadação e punição
sonegação.

de
à
do
da

A matéria foi objeto de um amplo acordo nesta Casa, negociado
pelo eminente Deputado Roberto Brant, Relator pela Comissão de Finanças e
Tributação, de cujo substitutivo tomamos prévio conhecimento, por intennédio
de Sua Excelência.
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Assim, nosso voto é pela aprovação do Projeto de Lei nO2.448, de
1996, na forma do Substitutivo da Comissão de Finanças e Tributação, por
entendermos que traz importantes avanços no que diz respeito à legislação
tributária em geral e, em especial, para a Seguridade Social, que também se
beneficiará com uma melhor e mais eficiente arrecadação e fiscalização de suas
fontes de custeio.

Sala das Sessões, em
,

I
(

Deputado Euler Ribeiro
Relator

.,
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COMISSÃO DE TRABALHO, DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇO PÚBLICO

Projeto de Lei n° 2.448/96, do Poder Executivo

Dispõe sobre a legislação tributária federal, as contribuições para a seguridade social, o processo administrativo de consulta, e dá outras
providências.

I - RELATÓRIO

O Projeto de Lei nO 2.448/96, do Poder Executivo, introduz aperfeiçoamentos na legislação tributária federal, especialmente nas nonnas referentes ao imposto de renda, à revisão da sistemática de apuração de perdas no recebimento de créditos, ampliação da substituição tributária do Imposto sobre Produtos Industrializados, além de introduzir mecanismos
que redundam em maior eficiência na fiscalização tributária.

TI - VOTO DO RELATOR

No âmbito da Comissão de Trabalho, de Administração e de Serviço Público, nosso
parecer é no sentido da rejeição do artigo 80, que prevê a inclusão da dedução do Imposto de
Renda das pessoas jurídicas, dos valores pagos em dinheiro aos trabalhadores corno
alimentação.
Tendo tomado conhecimento prévio que o Relatório do Deputado Roberto Brant
apresentará um Substitutivo, pela Comissão de Finanças e Tributação, que elimina o artigo
80, no que concorda o Governo, uma vez que já encomendou ao Ministério do Trabalho a
elaboração de um projeto que regula amplamente o Programa de Alimentação do Trabalhador, coibindo inclusive a prática em que os tickets servem como moeda de troca, endossamos os tennos do Substitutivo e votamos favoravelmente pela sua aprovação.

Sala das Sessões, e

°de novembro de 1996
elson Otoch
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REQUER

ENTO

Senhor Presidente,

Requeremos, nos tennos regimentais, o adiamento da
votação do '7/.;...2 4t 6 '- /"4 / fi (;
, constante da pauta da presente
sessão, por (2 ) sessões.

Sala das Sessões, em )b de

1'--10.1 e ~~b.-D

de 1996

;{ ~ L
Deputado MATHEUS SCHMmT
Líder do PDT
r
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ITEM 1
(PROJETO DE LEI N° 2448, DE 1996)
(DO PODER EXECUTIVO)
VOTAÇÃO, EM TURNO ÚNICO, DO PROJETO DE LEI N° 2448, DE
1996, QUE DISPÕE SOBRE A LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA FEDERAL, AS
CONTRIBUIÇÕES

PARA

A

SEGURIDADE

SOCIAL,

O

PROCESSO

ADMINISTRATIVO DE CONSULTA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS; TENDO
PARECER DO RELATOR DESIGNADO PELA MESA, EM SUBSTITUIÇÃO À
COMISSÃO DE TRABALHO DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇO PÚBLICO, PELA
APROVAÇÃO,

NA

FORMA

DO

SUBSTITUTIVO

APRESENTADO

PELO

RELATOR DA COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO (RELATOR: SR.
NELSON

OTOCH);

DO

RELA TOR

DESIGNADO

PELA

MESA,

EM

SUBSTITUIÇÃO À COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMÍLIA, PELA
APROVAÇÃO,

NOS TERMOS DO

SUBSTITUTIVO APRESENTADO

PELO

RELATOR DA COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO (RELATOR: SR.
EULER

RIBEIRO);

SUBSTITUIÇÃO

À

DO

RELATOR

COMISSÃO

DE

DESIGNADO
FINANÇAS

E

PELA

MESA,

TRIBUTAÇÃO

EM
PELA

APROVAÇÃO, NOS TERMOS DO SUBSTITUTIVO APRESENTADO (RELATOR:
SR.

ROBERTO

BRANT);

DO

RELATOR DESIGNADO

PELA

MESA

EM

SUBSTITUIÇÃO À COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE REDAÇÃO,
PELA CONSTITUCIONALIDADE, JURIDICIDADE E TÉCNICA LEGISLATIVA
DO PROJETO E DO SUBSTITUTIVO OFERECIDO PELO RELATOR DA
COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTRAÇÃO (RELATOR: SR. ROBSON TUMA).
PARECERES ÀS EMENDAS DE PLENÁRIO: DO RELATOR DA COMISSÃO DE
TRABALHO, DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇO PÚBLICO, PELA APROVAÇÃO
DAS EMENDAS N°S 1,2 E 7, E PELA REJEiÇÃO DAS DE N°S 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 E 11
(RELATOR: SR. NELSON OTOCH); DA COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL E
FAMÍLIA, PELA APROVAÇÃO DAS DE N°S 1, 2 E 7, E PELA REJEIÇÃO DAS DE
N°S 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 E 11 (RELATOR: SR. EULER RIBEIRO); DA COMISSÃO DE
FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO, PELA APROVAÇÃO DAS EMENDAS DE N°S 1,2,7
E 8, E PELA REJEIÇÃO DAS DE N°S 3, 4, 5, 6, 9, 10 E 11 (RELATOR: SR.
ROBERTO BRANT); E DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE
REDAÇÃO

PELA

CONSTITUCIONALIDADE,

JURIDICIDADE

E

TÉCNICA

LEGISLATIVA, DAS EMENDAS DE N°S 1 A 11 (RELATOR: SR. ROBSON TUMA).
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EM VOTAÇÃO O SUBSTITUTIVO
SUBSTITUIÇÃO Â COMISSÃO DE

DESIGNADO EM
FINAN~~. u

E TRIBUTAÇÃO, RESSALVADOS

OS DESTAQUES.

AQUELES QUE FOREM PELA APROVAÇÃO PERMANEÇAM COMO SE ACHAM.

(SE APROVADO) - ESTÁ PREJUDICADA A PROPOSIÇÃO INICIAL E TODOS
OS APENSADOS.

GER 3.17.23.004-2 - (JUN/95)

CÂMARA

DOS

DEPUTADOS

PROJETO DE LEI N° 2.448, DE 1996

Dispõe sobre a legislação tributária federal ,
as contribuições para a seguridade social, o
processo administrativo de consulta e dá outras
providências.
Autor: Poder Executivo
Relator: Deputado Roberto Brant

I - RELATÓRIO

Com o projeto de lei sob exame, o Poder Executivo propõe várias
alterações na legislação tributária federal.

1. Os arts. 1° a 8° alteram a forma de apuração da base de cálculo
do imposto de renda, bem como a forma de pagamento.
2. Os arts. 25, 26 e 27 estabelecem as regras de adaptação dos
regimes do lucro presumido e do lucro arbitrado ao novo período de apuração da base de
cálculo do imposto, que passa a ser trimestral.
3. Os arts. 9° a 14, destinados especificamente às pessoas jurídicas
sujeitas ao regtme do lucro real , alteram os critérios de dedução dos créditos que se
tomam incobráveis.

4. Os arts. 15 a 17 alteram as regras para tributação dos lucros,
rendimentos e ganhos de capital, obtidos no exterior, introduzidas pelos arts. 25 a 27 da
Lei 9.249/95 .
5. Os artigos 18 a 24 estabelecem regras, destinadas às empresas
que mantêm operações de exportação e de importação com empresas vinculadas situadas
no Exterior, bem como com empresas vinculadas ou não vinculadas situadas em países
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conhecidos como "paraísos fiscais", sobre a forma de calcular os resultados dessas
operações a serem computados na determinação da base de cálculo do imposto de renda.

o

projeto estabelece procedimentos de comparação entre os

preços constantes dos documentos de importação ou de exportação, com médias de preços
praticados em operações idênticas realizadas entre pessoas não vinculadas, para
determinar os valores que devam ser computados, como custos de importação ou como
receitas de exportação, na determinação do lucro real.
A referida comparação entre os preços médios (ou custos médios)
e os preços constantes dos documentos de importação ou de exportação poderá ser feita
pela própria empresa, que, com base nela, fará os eventuais ajustes no livro de apuração
do lucro real. Na omissão da empresa, essa comparação será feita pela fiscalização, que
passa a ter, com a aprovação do projeto, instrumentos legais bem definidos para exigir
eventuais complementações de imposto.
6. Os artigos 28, 29 e 30 estabelecem as regras de adaptação do
recolhimento da Contribuição Social sobre o Lucro às novas regras de recolhimento do
imposto de renda.
7. O art. 31 abre a possibilidade de se usar, na legislação do IPI, a
figura da substituição tributária, mediante ampliação das hipóteses de responsabilidade
previstas no art. 35 da Lei nO 4.502/64.
8. Os arts. 32 a 47 estabelecem normas que se destinam a
aperfeiçoar procedimentos de fiscalização e arrecadação dos tributos federais , incluindo a
reformulação dos critérios de aplicação de penalidades fiscais .
9. Os arts. 48, 49 e 50 alteram normas referentes ao processo de
consulta.
10. Os arts. 51 a 54 promovem ajustes na legislação relativa aos
regimes do lucro presumido e do lucro arbitrado. Incluem-se na base de cálculo do
imposto: a) os juros recebidos sobre participação societária (art. 9° da Lei 9.249/95); b) os
valores recuperados, correspondentes a custos e despesas, inclusive com perdas no
recebimento de créditos; c) os saldos dos valores cuja tributação tenha sido diferida, da
empresa que deixa de se tributar pelo lucro real e se submete ao regime do lucro
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presumido ou do lucro arbitrado. Excluem-se do custo de bens, para apuração de ganhos
de capital, os valores acrescidos em virtude de reavaliação, exceto se a empresa
comprovar que tais valores acrescidos já tenham sido tributados, pelo imposto de renda.
11. Os arts. 55 e 56 eliminam o regime de tributação especial de
que desfrutavam as sociedades civis de prestação de serviços profissionais relativos ao
exercício de profissão legalmente regulamentada, de que trata o art. IOdo Decreto-lei
2.397/87.
12. O art. 57 ajusta a tributação dos rendimentos e ganhos líquidos
de aplicações financeiras percebidos pelas Associações de Poupança e Empréstimo à
alíquota de 15%.
13. Os arts. 58 e 59 estendem às empresas de factoring o mesmo
tratamento tributário dispensado às instituições financeiras em relação ao imposto de
renda, à contribuição social sobre o lucro, à contribuição para o PISIPASEP, à incidência
do IOF nas operações de compra de direitos creditórios, bem como em relação à dispensa
de recolhimento da COFINS. Passam, também, as empresas de factoring a ser obrigadas a
tributar-se pelo regime do lucro real.
14. O art. 60 inclui no âmbito das atividades rurais, para os fins do
imposto de renda, as atividades de cultivo de florestas destinadas ao corte para
comercialização, consumo ou industrialização.
15 . O art. 61 substitui a forma atual de tributação dos rendimentos
auferidos no resgate de quotas de fundos e clubes de investimento com carteiras mistas, de
renda fixa e renda variável.
16. O art. 62 sujeita as entidades submetidas aos regImes de
liquidação extrajudicial e de falência às nonnas de incidência dos impostos e das
contribuições de competência da União aplicáveis às pessoas jurídicas em geral.
17. O art. 63 altera o critério de incidência da multa de mora
incidente sobre tributos e contribuições federais, não pagos nos prazos estabelecidos,
cujos fatos geradores ocorrerem a partir de 10 de janeiro de 1997. Os juros de mora,
incidentes sobre os débitos cujos fatos geradores venham a ocorrer a partir de 10 de janeiro
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de 1997, continuarão incidindo segundo os mesmos critérios estabelecidos no art. 84 da
Lei 8.981/95 combinado com o art. 13 da Lei 9.065/95 .
18. O art. 64 altera o critério de incidência dos juros de mora
sobre o saldo do imposto a pagar das pessoas fisicas (art. 14, IH, da Lei 9.250/95 ), bem
como sobre o saldo a restituir (art. 16 da Lei 9.250/95). O parágrafo único do artigo define
com mais propriedade o critério de incidência dos juros sobre o ITR (de que trata o art. 14
da Lei 8.847/94, com as alterações do art. 6 0 da Lei 8.850/94, do art. 90 da Lei 8.98 1/95 , e
do art. 10 da Lei 9.065/95).
19. O art. 65 admite, nas condições especificadas, a liquidação de
débitos, cuja exigibilidade tenha sido suspensa por força de concessão de liminar em
mandado de segurança, com a incidência apenas de multa de mora e juros de mora.
20. O art. 66 determina a incidência, na fonte , do imposto de
renda, da CSLL, do PIS, da COFINS, nos pagamentos efetuados pelos órgãos da
administração pública federal às pessoas jurídicas fornecedoras de bens e prestadoras de
servIços.
21. O art. 67 prevê a retenção, por parte do Banco do Brasil S.A. ,
da contribuição para o PISIPASEP nas transferências correntes da União para suas
autarquias e fundações e para os Estados, Distrito Federal e Municípios, e respectivas
autarquias e fundações .

•

22 . Os arts. 68 e 69 dispensam, respectivamente, a retenção na
fonte de imposto de renda, de até R$ 10,00, incidente sobre rendimentos sujeitos a
tributação pela declaração de rendimentos e o recolhimento de tributos e contribuições,
também de valor inferior a R$ 10,00.
23 . O art. 70 redefine o responsável pela retenção e recolhimento
do imposto de renda devido na fonte , sobre rendimentos produzidos por aplicações feitas
por residentes no exterior, através de fundos, sociedades de investimento ou carteiras de
valores mobiliários.
24. O art. 71 determina a retenção na fonte do imposto de renda, à
alíquota de 15%, nos pagamentos de multas e outras vantagens, em virtude de rescisão
contratual.
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25. O art. 72 estabelece a tributação dos ganhos auferidos em
mercados de liquidação futura, fora de Bolsa, segundo as mesmas normas aplicáveis às
operações realizadas em Bolsa.
26. O art. 73 estabelece em quinze por cento a alíquota do imposto
de renda incidente nos pagamentos, créditos, entregas ou remessas para o exterior, pela
aquisição ou remuneração de qualquer forma de direito, inclusive direito à transmissão
(através de rádio, televisão ou qualquer outro meio) de filmes ou eventos, ainda que se
trate de competições esportivas das quais faça parte representação brasileira.
27. Os arts. 74 e 75 estabelecem mecanismo que possibilitará o
contribuinte, que tiver restituição ou ressarcimento a receber da Fazenda Nacional, a
utilizar o respectivo crédito para liquidar quaisquer tributos ou contribuições de sua
responsabilidade.
28. O art. 76 estabelece que, a partir de janeiro de 1997, a
atualização da UFIR será efetuada apenas por períodos anuais, em 10 de janeiro.
29. O art. 77 autoriza o Poder Executivo a alterar as competências
relativas às matérias objeto de julgamento pelos Conselhos de Contribuintes do Ministério
da Fazenda.
30. O art. 78 autoriza o Poder Executivo a disciplinar as hipóteses

•

em que a Administração Tributária Federal possa, relativamente a créditos tributários
exigidos ou exigíveis com base em dispositivo declarado inconstitucional pelo STF,
decidir pela abstenção de constitui-los, pela retificação de seu valor, pela declaração de
sua extinção, pela desistência de ações de execução.
31. O art. 79 inclui as "reservas de lucros" no cômputo do limite
em relação ao qual se admite o efetivo pagamento ou crédito dos juros sobre capital
próprio.
32. O art. 80 estende o incentivo fiscal relativo ao "Programa de...
Alimentação do Trabalhador - PAT" , que era condicionado ao fornecimento efetivo de
alimentação ou refeição (inclusive através de "tickets"), à hipótese de pagamento dú
auxilio-alimentação em moeda corrente, até o limite de R$ 100,00. Ressalva-se, no
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projeto, que o pagamento desse valor não estará sujeito à incidência de tributos e
contribuições sociais, nem se incorporará aos direitos trabalhistas.
33. O art. 81 institui a cobrança dos impostos incidentes na
importação, aos casos de admissão temporária de bens destinados a utilização econômica.
34. O art. 82 estabelece a vigência do novo diploma legal.
35. Finalmente, o art. 83 apresenta a relação dos dispositivos
legais que são expressamente revogados.

11 - VOTO DO RELATOR

Quanto aos aspectos orçamentários e financeiros públicos, o
projeto não contém medidas que impliquem redução da receita pública. Pelo contrário,
contém várias medidas destinadas ao aperfeiçoamento dos procedimentos de fiscalização
e de arrecadação dos tributos federais, como se observa na análise de mérito, das quais
deverá resultar aumento de arrecadação, mostrando-se, pois, compatível com as leis
orçamentárias e adequado sob o aspecto financeiro .
Quanto ao mérito, o projeto representa maiS um avanço

•

significativo no aprimoramento da legislação tributária federal. Segue a diretriz, que vem
sendo implementada com bastante ênfase desde 1995, de simplificar a legislação fiscal ,
eliminar espaços férteis a planejamentos fiscais e aperfeiçoar os métodos de fiscalização e
controle da arrecadação. Propõe também outras medidas oportunas, compatíveis com o
ambiente de estabilização econômica que ora se consolida em definitivo.
Salienta-se que o projeto não contém medidas específicas
destinadas a aumentar a carga tributária, seja pela elevação de alíquotas, seja pela
ampliação das bases de incidência de impostos e contribuições. Se, das alterações
propostas, resultar aumento de arrecadação, esse aumento será conseqüência do acerto das
medidas de aperfeiçoamento dos métodos de fiscalização e controle.
A seguir, expõe-se o parecer sobre pontos específicos do projeto.
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1. As mudanças no período de apuração da base de cálculo do
imposto de renda, são compatíveis com a situação de estabilidade econômica, que se
consolida em definitivo, e simplificam os procedimentos de elaboração das declarações
de rendimentos, para os contribuintes, bem como o tratamento posterior dessas
declarações, pela Secretaria da Receita Federal.
1.1. O período de apuração da base de cálculo deixa de ser mensal
e passa a ser trimestral. O imposto referente a cada trimestre deverá ser pago em quota
única, até o último dia útil do mês subseqüente ao trimestre, facultando-se ao contribuinte
a possibilidade de efetuar o pagamento em três parcelas mensais, iguais e sucessivas,
vencíveis no último dia útil dos três meses imediatamente subseqüentes ao trimestre,
desde que as parcelas pagas a partir do segundo mês sejam acrescidas de juros
equivalentes à taxa referencial do SELIC, a partir do segundo mês subseqüente ao do
encerramento do período de apuração, até o mês anterior ao do pagamento, e de um por
cento no mês do pagamento. Em outras palavras, a quota paga no segundo mês
subseqüente ao trimestre será paga com juros de 1% e a quota paga no terceiro mês será
paga com juros de 1% mais a taxa do SELIC referente ao segundo mês.
1.2. A proposta de cobrança de juros sobre as parcelas em que o
contribuinte poderá dividir o imposto de renda, bem como a contribuição social sobre o
lucro, devidos em cada trimestre, merece as seguintes considerações:
- pelas regras atuais, o imposto de janeiro, fevereiro e março deve
ser pago em fevereiro, março e abril, respectivamente;

•

- pelo projeto, o imposto do trimestre (que compreende os meses
de janeiro, fevereiro e março) deve ser pago em abril; ou seja, há um ganho para o
contribuinte na dilatação dos prazos das parcelas que deveriam ser pagas em fevereiro e
março;
- faculta-se , ainda,

ao contribuinte dividir em três quotas,

mensais, iguais e sucessivas, o imposto devido no trimestre, de tal sorte que possa pagar o
imposto do primeiro trimestre nos meses de abril , maio e junho; nesse caso, todavia, a
parcela a ser paga em maio deverá ser paga com juros de 1%; e a parcela a ser paga em
junho deverá ser paga com juros de 1% mais a taxa do SELIC referente a maio;
1.3 . Em regra geral, as pessoas jurídicas sujeitas ao regime do
lucro real deverão levantar balanços ou balancetes trimestrais, com a finalidade de, com
base neles, determinar o lucro real; as pessoas jurídicas tributadas pelo regime do lucro
presumido determinarão a base de cálculo, mediante aplicação dos percentuais definidos
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na legislação vigente (Lei 9.249/95, art. 15) sobre o valor da receita bruta de cada
trimestre; e as pessoas jurídicas submetidas ao regime do lucro arbitrado, quando
conhecida a receita bruta, também determinarão a base de cálculo do imposto, mediante a
aplicação dos percentuais definidos na legislação em vigor (Lei 9.249/95 , art. 16) sobre a
receita bruta do trimestre. Quando não conhecida a receita bruta, a base de cálculo do
imposto das pessoas jurídicas tributadas pelo lucro arbitrado continuará sendo
determinada segundo as regras estabelecidas na Lei 8.98 1/95, art. 51 , adaptadas porém a
períodos trimestrais em vez de mensais.
1.4. O projeto introduz alterações na incidência do adicional
previsto no art. 3° da Lei 9. 249/95. O adicional passa a incidir sobre a parcela do lucro
trimestral que exceder a R$ 60.000,00, ou, nos casos em que o período de apuração não
completar um trimestre civil (inicio ou término de atividades), o adicional passa a incidir
sobre o lucro que exceder a R$ 20.000,00 ou a R$ 40.000,00, conforme o período de
apuração do imposto seja formado por um mês ou por dois meses. No caso de pessoa
jurídica que opte pelo recolhimento mensal com base em estimativa (art. 2° do projeto),
haverá incidência do adicional sobre a parcela da base de cálculo mensal que exceder a
R$ 20.000,00.
1.5. Faculta-se às pessoas jurídicas sujeitas ao regime do lucro real
a possibilidade de continuarem a fazer as antecipações mensais do imposto, segundo as
regras atuais (Leis nOs 8.98 1/95 e 9.249/95), com base em resultados estimados sobre a
receita bruta mensal. Essa faculdade visa dar-lhes condições de continuarem livres da
obrigação de levantar vários balanços durante o ano, bastando-lhes apenas levantar um
balanço anual, em 31 de dezembro, pelo qual possam fazer o ajuste anual.
Convém aprimorar a redação do caput do art. 3°, que diz ser
irretratável a opção pelo pagamento do imposto estimado sobre o valor da receita bruta
mensal, para consignar que a irreversibilidade da opção é restrita apenas às pessoas
jurídicas tributadas pelo lucro real, de forma que não pareça haver incoerência com o
disposto no art. 26, §§ 3° e 4°.
1.6. Em caráter transitório, o imposto de renda relativo aos meses
de janeiro e fevereiro de 1997 deverá ser pago com base em estimativa calculada sobre a
receita bruta mensal, sendo deduzido do imposto referente ao primeiro trimestre de 1997.
Justifica-se a medida para se manter regular o fluxo de caixa do Tesouro Nacional.
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1.7. Optando, a empresa sujeita ao regime do lucro real, pelo
pagamento mensal com base em estimativa, o eventual saldo de imposto a pagar, apurado
na declaração de ajuste anual , deverá ser pago até o último dia útil de março do ano
subseqüente ao do encerramento do período-base. Mas, diferentemente do que ocorre
segundo a legislação atual (art. 40 da Lei 8.98 1/95, com a alteração da Lei 9.065/95 ), o
saldo do imposto a pagar será acrescido de juros calculados à taxa do SELIC, a partir de 1°
de fevereiro até o último dia do mês anterior ao do pagamento, e de um por cento no mês
do pagamento.
Deve-se eliminar do § 2° do art. 6° a expressão "de 1997", visto
que a regra do parágrafo é de natureza permanente e não transitória.
2. Quanto às regras (arts. 25, 26 e 27) de adaptação dos regimes do
lucro presumido e do lucro arbitrado ao novo período de apuração da base de cálculo do
imposto, os valores que deverão integrar o lucro presumido ou o lucro arbitrado são, na
essência, os mesmos que os integram sob a regência da legislação em vigor (arts. 31 , 32,
47, 49, 51 e 52 da Lei 8.981/95 e arts. 15 e 16 da Lei 9.065/95 ), ressalvados os ajustes
previstos nos arts. 51 a 54, bem como no art. 71 , § 3°, 'c', do projeto.
De novo, determina-se que a opção pelo regIme do lucro
presumido deve ser manifestada no início do exercício fiscal , devendo abranger todo o
ano-calendário. Mas, como se depreende dos §§ 3° e 4° do art. 26, a empresa não terá
dificuldades para alterar sua opção, principalmente se constatar que, pelo regime do lucro

•

real , terá menos imposto a pagar.
3. As novas regras (arts. 9° a 14) para cômputo, na determinação
do lucro real, das perdas no recebimento de créditos decorrentes das atividades da pessoa
jurídica são mais objetivas e menos sujeitas a controvérsias jurídicas. Substitui-se o
nebuloso critério de "esgotados os recursos de cobrança" (art. 43, § 10, da Lei 8.981 /95 ),
para caracterizar as perdas, por critérios bem objetivos, moldados em função da natureza e
do valor dos créditos, bem como em função das providências de cobrança que são
adotadas. As normas propostas, além de simples, são favoráveis aos contribuintes.
Corrigem-se, na oportunidade, lapsos de datilografia no § 1°, alínea 'd', e no § 2° do art. 9°,
bem como no § IOdo art. 14.
3.1. A legislação vigente que trata do assunto (art. 43 da Lei n°
8.981 /95 ) estará revogada a partir do ano-calendário de ] 997, facultando-se que,
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relativamente ao período-base de 1996, os contribuintes adotem os critérios da Lei
8.981/95 ou os novos critérios, se aprovados. As regras para reversão do saldo da provisão
para devedores duvidosos foram bem definidas no art. ]4.
3.2. A desistência da cobrança judicial dos créditos de valor
superIor a R$ 5.000,00, computados como perdidos, exceto no caso de acordo
homologado por sentença judicial, antes de decorridos cinco anos do vencimento do
crédito, implicará o estorno da perda e o pagamento do imposto que deixou de ser pago na
época própria, acrescido de juros de mora.
3.3. A proposta de contabilização das perdas obedece a critérios
objetivos. Os créditos de até R$ 5.000,00, vencidos há mais de seis meses, serão
contabilizados a débito de resultado e a crédito da conta ativa correspondente. Todos os
demais créditos, computados como perdidos, serão lançados a débito de resultado e a
crédito de conta redutora do ativo correspondente. Passados cinco anos do vencimento do
crédito computado como perdido, o crédito na conta redutora poderá ser baixado em
contrapartida à própria conta que registra o ativo incobrável.
3.4. Como matéria inédita, o projeto admite excluir do lucro
líquido, para determinação do lucro real, os encargos financeiros incidentes sobre o
crédito não recebido, contabilizados como receita, que sejam auferidos após dois meses
do vencimento do crédito, desde que tomadas as providências judiciais para cobrança
deste. Uma vez recebido o crédito, ou computado como perda definitiva, os valores
excluídos a título de encargos financeiros deverão ser adicionados ao lucro líquido. E m
contrapartida, o projeto determina que a empresa devedora, a partir da citação inicial para
pagamento do débito, adicione ao lucro líquido os encargos incidentes sobre o débito
vencido e não pago que tenham sido deduzidos como despesa ou custo. Os valores
adicionados serão excluídos no período em que ocorrer a quitação do débito.
4. As mudanças (arts. 15 a 17) nas regras para tributação dos
lucros, rendimentos e ganhos de capital, obtidos no exterior, introduzidas pelos arts. 25 a
27 da Lei 9.249/95, são oportunas:
- A extensão, à pessoa jurídica residente no Brasil que aufere
rendimentos de fonte no exterior, pela prestação de serviços, da autorização para deduzir,
do imposto devido no Brasil, o imposto pago no país de domicílio do contratante, dá à
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empresa que opera diretamente no território nacional tratamento isonômico com as
empresas que operam no exterior através de filiais ou sucursais.
- A determinação de se considerar, de forma individualizada, os
lucros auferidos por filiais, sucursais, controladas e coligadas elimina a possibilidade de se
planejar a consolidação de resultados, de tal forma que o prejuízo de uma filial venha a ser
diminuído do lucro de outra filial , antes de este ser adicionado ao lucro líquido da pessoa
jurídica domiciliada no Brasil.
- O art. 16 cobre lacuna da legislação vigente ao prever a
possibilidade de arbitramento de lucros, quando as filiais, sucursais e controladas, bem
como as coligadas, estabelecidas no exterior, não determinem seus resultados de acordo
com mesmas normas aplicáveis às pessoas jurídicas domiciliadas no Brasil. A regra do
inciso II do art. 16, todavia, não deveria abranger as coligadas. Pois, segundo o art. 25, §
3°, da Lei 9.249/95, o cômputo dos lucros das coligadas não está sujeito a que sejam
apurados e demonstrados segundo as normas da legislação brasileira, como ocorre com os
lucros das controladas (art. 25, § 2°, inciso I), por exemplo. Assim, não parece adequada a
proposta de arbitrar os lucros das coligadas quando não tenham sido apurados segundo a
legislação brasileira.
- A possibilidade de consolidação dos resultados decorrentes de
aplicações financeiras de renda variável, efetuadas em um mesmo país, aprimora a
legislação sobre a matéria. Subsiste, no entanto, a regra do § 5° do art. 76 da Lei 8.98 1/95,
com a redação que lhe foi dada pela Lei 9.065/95. Ou seja, se no cômputo geral houver
mais perdas do que ganhos, o saldo de perdas deverá ser adicionado ao lucro líquido,
podendo ser excluído em período-base subseqüente, desde que então haja saldo positivo
de ganhos líquidos de renda variável suficiente para absorver o saldo de perdas transferido
do período anterior.
- Para a compensação do imposto pago no exterior com o imposto
devido no Brasil, dispensa-se que o documento de arrecadação do imposto recolhido no
exterior seja reconhecido pelo órgão arrecadador do país em que for devido e pelo
Consulado da Embaixada Brasileira, bastando que a pessoa jurídica comprove que a
legislação do país de origem do lucro, rendimento ou ganho de capital prevê a incidência
do imposto de renda pago. A compensação, no entanto, fica condicionada à apresentação
das demonstrações financeiras correspondentes aos lucros oriundos do exterior. A
submissão da compensação do imposto pago no exterior à condição de apresentar
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demonstrações financeiras, constante da alínea 'a' do § 20 do art. 16, deve ficar restrita à
hipótese de "lucros", visto que, nas hipóteses de "rendimentos" e "ganhos de capital", o §
10 do art. 25 da Lei 9.249/95 não determina a apresentação de demonstrações financeiras .
Retifica-se, portanto, a redação do dispositivo.
- Veda-se expressamente que, do imposto devido correspondente a
lucros, rendimentos ou ganhos de capital oriundos do exterior, haja qualquer destinação
ou dedução a título de incentivo fiscal.
- Aprimora-se a regra de tributação dos resultados obtidos em
operações de cobertura realizadas em bolsas no exterior. A redação proposta enfatiza que
são computados os resultados líquidos, "positivos ou negativos" , de operações que sejam
realizadas "diretamente pela empresa brasileira" .
5. Dentre as medidas que visam à eliminação de espaços propícios
ao planejamento fiscal , destacam-se as nonnas relativas a preços de importação e de
exportação (" preços de transferência"), nas operações realizadas com pessoas vinculadas
(arts. 18 a 23 ), bem como nas operações realizadas tanto com pessoas vinculadas como
com pessoas não vinculadas, quando residentes ou domiciliadas nos chamados paraísos
fiscais (art. 24). Trata-se de matéria que tem peso significativo e preponderante no
conj unto das medidas propostas.
5.1. As normas referentes a preços de transferência são oportunas
para coibir práticas de superfaturamento na importação e de subfaturamento na
exportação. São normas que haverão de incomodar empresas que praticam preços irreais
nas operações realizadas com os chamados paraísos fiscais , ou nas operações com pessoas
vinculadas domiciliadas em outros países, seja com intuito de encarecer custos internos,
seja com intuito de camuflar a remessa de lucros para o exterior. As empresas que
praticam preços reais, nas referidas operações, não deverão sofrer repercussão fiscal
alguma, com a aprovação das medidas propostas.
5.2. O projeto estabelece procedimentos de comparação entre os
preços constantes dos documentos de importação ou de exportação, nas importações ou
exportações realizadas entre pessoas vinculadas, com médias de preços praticados em
operações idênticas realizadas entre pessoas não vinculadas, para determinar os valores
que devam ser computados, como custos de importação ou como receitas de exportação,
na determinação do lucro real.
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5.3. A referida comparação entre os preços médios (ou custos
médios) e os preços constantes dos documentos de importação ou de exportação poderá
ser feita pela própria empresa, que, com base nela, fará os eventuais ajustes no livro de
apuração do lucro real. Na omissão da empresa, essa comparação será feita pela
fiscalização, que passa a ter, com a aprovação do projeto, instrumentos legais bem
definidos para exigir eventuais complementações de imposto.
5.4. Nas operações de importação contratadas de pessoas
vinculadas, comparam-se os preços constantes dos documentos de importação com os
preços médios adiante especificados, devendo ser computados como custo de importação
os preços constantes dos próprios documentos de importação, quando menores do que os
preços médios com os quais devam ser comparados. Quando os preços constantes dos
documentos de importação forem maiores que os preços médios a seguir mencionados,
deverá ser computado (como custo de importação) o maior valor dentre os seguintes:
a) valor da média aritmética dos preços de bens, servIços ou
direitos, idênticos ou similares, praticados durante o período de apuração do imposto de
renda, no mercado interno ou externo, em operações de compra e venda, em condições de
pagamento semelhantes, realizadas entre compradores e vendedores não vinculados (à
forma de calcular essa média deu-se o nome de Método dos Preços Independentes
Comparados - PIC )~
b) valor da média aritmética dos preços de revenda dos bens ou
direitos, nas operações realizadas com compradores não vinculados, durante o período de
apuração do imposto de renda, diminuídos: dos descontos incondicionais concedidos; dos
impostos e contribuições incidentes sobre as vendas; das comissões e corretagens pagas;
da margem de lucro de 20%, calculada sobre o preço de revenda; considerados somente os
preços para compradores não vinculados (à forma de apurar essa média, deu-se o nome de
Método do Preço de Revenda menos Lucro - PRL);
c) valor do custo médio de produção de bens, serviços ou direitos,
idênticos ou similares, no país onde tiverem sido originariamente produzidos, acrescido:
dos impostos e taxas cobrados pelo referido país na exportação; da margem de lucro de
20%, calculada sobre o custo apurado (à forma de calcular esse custo médio, deu-se o
nome de Método do Custo de Produção mais Lucro - CPL).
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5.5. Em qualquer hipótese, integram o custo, para cômputo na
determinação do lucro real, o valor do frete e do seguro, cujo ônus tenha sido do
importador, e os tributos incidentes na importação.
5.6. Nas exportações a pessoas vinculadas, compara-se o preço
médio da exportação com valor equivalente a 90% do preço médio praticado no mercado
brasileiro (pela própria empresa, ou, quando esta não opere no mercado interno, por outras
empresas), em operações realizadas entre compradores e vendedores não vinculados,
durante o mesmo período, em condições de pagamento semelhantes.
Sendo o preço da exportação maior do que o valor equivalente a
90% do preço praticado no mercado brasileiro (ou igual a esse valor), serão considerados,
no cômputo do lucro real, os valores constantes nos documentos de exportação.
Sendo o preço da exportação menor do que o valor equivalente a
90% do preço médio praticado no mercado brasileiro, deverá ser computado, na
determinação do lucro real, como receita de exportação, o menor dos seguintes valores:
a) o valor da média aritmética dos preços de venda nas
exportações efetuadas pela própria empresa, para outros clientes, ou por outra exportadora
nacional de bens, serviços ou direitos, idênticos ou similares (à forma de apuração dessa
média, deu-se o nome de Método do Preço de Venda nas Exportações - PVEx);
b) o valor da média aritmética dos preços de venda de bens,
idênticos ou similares, praticados no mercado atacadista do país de destino, diminuídos
dos tributos incluídos no preço e de margem de lucro de 15% sobre o preço de venda no
atacado (à forma de apuração dessa média, deu-se o nome de Método de Venda por
Atacado no País de Destino, Diminuído do Lucro - PVA);
c) o valor da média aritmética dos preços de venda de bens,
idênticos ou similares, praticados no mercado varejista do país de destino, diminuídos dos
tributos incluídos no preço e de margem de lucro de 30% sobre o preço de venda no
varejo (à forma de apuração dessa média, deu-se o nome de Método do Preço de Venda a
Varejo no País de Destino, Diminuído do Lucro - PVV);
d) o valor da média aritmética dos custos de aquisição ou de
produção dos bens, serviços ou direitos, exportados, acrescidos dos i mpostos e
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contribuições cobrados no Brasil e de margem de lucro de 15% sobre a soma dos custos
mais impostos e contribuições (à forma de apuração dessa média, deu-se o nome de
Método do Custo de Aquisição ou de Produção mais Tributos e Lucro - CAP).
5.7. As novas regras de cômputo dos custos de importação ou das
receitas de exportação assentam-se em técnicas de apuração dos preços médios. Assim,
em prol da segurança jurídica, tanto dos contribuintes, como do fisco, o projeto define, no
artigo 21, os procedimentos a serem adotados para o cálculo das médias. Está implícito
que a Secretaria da Receita Federal, para bem desempenhar-se das novas atribuições,
contará com o apoio dos governos dos países com os quais o Brasil mantém acordo fiscal ,
bem como com o apoio de organismos internacionais.
5.8. As médias deverão ser apuradas com base em:
a) publicações ou relatórios oficiais do governo do país do
comprador ou vendedor ou declaração da autoridade fiscal desse mesmo país;
b) pesqUlsas efetuadas por empresa ou instituição de notório
conhecimento técnico ou publicações técnicas, que identifiquem o setor, o período, as
empresas pesquisadas e a margem encontrada, e que identifiquem, por empresa, os dados
coletados e trabalhados.
5.9. Ainda no capítulo de "preços de transferência", o projeto
estabelece, também (art. 22), um limite para dedução de juros pagos ou creditados a
pessoas vinculadas, nos casos de contratos de mútuo não registrados no Banco Central do
Brasil. Esse limite será baseado na taxa Libor, para depósitos em dólares dos Estados
Unidos da América pelo prazo de seis meses, acrescida de três por cento ao ano a título de
spread.
5.10. Como

as

novas

regras,

referentes

aos

" preços

de

transferência", dizem respeito a operações realizadas com "pessoas vinculadas", a
sustentação jurídica dos novos procedimentos subordina-se a uma definição legal e precisa
de "pessoa vinculada". Essa definição foi minuciosa e extensivamente proposta no art. 23 .
5.11. As novas regras serão extensivas a operações realizadas
também com "pessoas não vinculadas", quando estas forem residentes ou domiciliadas em
país que não tribute a renda ou que a tribute a alíquota máxima inferior a 20%.
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No que tange às operações realizadas com residentes ou
domiciliados em paraísos fiscais, as novas regras referentes a "preços de transferência"
deverão ser observadas também pelas pessoas físicas residentes no Brasil, para:
a) determinação do custo de aquisição a ser computado no cálculo
do ganho de capital, quando da alienação de bens e direitos adquiridos de residentes ou
domiciliados em paraísos fiscais ;
b) determinação do preço de alienação de bens e direitos vendidos
a residentes ou domiciliados em paraísos fiscais, para fins de apuração de ganhos de
capital;
c) determinação dos rendimentos correspondentes a servIços
prestados a residentes ou domiciliados em paraísos fiscais ;
d) determinação dos rendimentos referentes a juros nos contratos
de mútuo com residentes ou domiciliados em paraísos fiscais .
6. As adaptações, previstas nos artigos 28, 29 e 30, da
Contribuição Social sobre o Lucro às novas regras de recolhimento do imposto de renda
estão apropriadas. Especificamente com relação às empresas tributadas com base no lucro
presumido ou arbitrado e das empresas desobrigadas de manter escrituração contábil, a
base de cálculo da contribuição social sobre o lucro volta a ser integrada pelos ganhos de
capital, rendimentos e ganhos líquidos auferidos em aplicações financeiras e demais
receitas não integrantes da receita bruta de vendas ou de prestação de serviços. Esses
valores haviam deixado de compor a base de cálculo da contribuição social sobre o lucro,
das empresas mencionadas, com a edição da Lei 9.249/95 , art. 20. No entanto, como tais
valores são componentes do lucro das empresas, há coerência em incluí-los na base de
cálculo da contribuição social sobre o lucro.
Com relação ao art. 29, cumpre eliminar do texto a expressão liA
partir de janeiro de 1997", em atenção ao que dispõe o art. 195, § 6°, da Constituição
Federal, segundo o qual, as contribuições sociais só podem ser exigidas após decorridos
noventa dias da data da publicação da lei que as houver instituído ou modificado. A
expressão que se sugere eliminar prejudicaria especificamente o disposto no inciso II do
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art. 29. Veja-se o tratamento que foi dado, à cobrança da COFINS, no parágrafo único do
art. 56 deste projeto.
7.

A

utilização,

na

área

do

Imposto

sobre

Produtos

Industrializados, da figura da substituição tributária (art. 31 do projeto), mediante
ampliação das hipóteses de responsabilidade previstas no art. 35 da Lei n° 4.502/64,
deverá melhorar a relação fisco-contribuinte na administração desse imposto. Note-se que,
segundo o projeto, o enquadramento do contribuinte como substituto tributário, na
hipótese a ser instituída, dependerá de requerimento do próprio contribuinte. Ou seja, a
medida haverá de ser prioritariamente de interesse do contribuinte. Por outro lado, o
atendimento ao pleito do contribuinte interessado requer, como salvaguarda, que a
Administração Fiscal mantenha a prerrogativa, constante do § 2°, de poder instituir regime
especial de suspensão do imposto.
8. As normas estabelecidas nos arts. 32 a 47, destinadas a
aperfeiçoar procedimentos de fiscalização e arrecadação dos tributos federais, revelam-se
oportunas.
8.1. O art. 32 aperfeiçoa a figura da suspensão de imunidade
tributária e suspensão de isenção condicionada, nas hipóteses em que as entidades
beneficiárias deixem de cumprir os requisistos para gozo de tais beneficios fiscais. A
suspensão se fará por ato declaratório de autoridade administrativa da Secretaria da
Receita Federal, que estará sujeito a contestações administrativas, segundo o rito do

•

chamado "Processo Administrativo Fiscal" (Decreto 70.235/72).
8.2. O art. 33 cria o regime especial de fiscalização, aplicável nas
hipóteses de embaraço à fiscalização, resistência à fiscalização, evidências de constituição
da pessoa jurídica por pessoas interpostas que não sejam os verdadeiros donos, sócios ou
acionistas, realização de operações tributáveis sem inscrição no cadastro de contribuintes
apropriado, prática reiterada de infração, comercialização de mercadorias com evidências
de contrabando ou descaminho, incidência em conduta que enseje representação criminal.
O regime especial, aplicado com base em ato do Secretário da
Receita Federal, pode consistir em: a) manutenção de fiscalização ininterrupta no
estabelecimento do sujeito passivo; b) redução dos períodos de apuração e dos prazos de
recolhimento dos tributos; c) utilização compulsória de controle eletrônico das operações
realizadas e recolhimento diário dos respectivos tributos; d) exigência de cumprimento
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sistemático do cumprimento das obrigações tributárias; e) controle especial de impressão
e emissão de documentos comerciais e fiscais.
8.3 . Os arts. 34 a 39 tratam do exame da documentação fiscal ,
estabelecendo que:
a) são passíveis de exame os documentos mantidos em arquivos
magnéticos ou assemelhados, encontrados no local da verificação;
b) os livros e documentos poderão ser examinados fora do
estabelecimento do sujeito passivo, podendo, inclusive, ser retidos quando constituírem
prova da prática de ilícito penal;
c) a autoridade fiscal poderá lacrar móveis ou depósitos onde se
encontrem arquivos e documentos, quando houver resistência ou embaraço à fiscalização ,
ou quando não for possível a conferência no local ou no momento em que foram
encontrados;
d) os comprovantes da escrituração da pessoa jurídica serão
conservados até que ocorra a decadência;
e) o sujeito passivo usuário de sistema de processamento de dados
deverá manter documentação dos sistemas, disponíveis à fiscalização;

f) a possibilidade de reconstituição da escrituração fiscal , desde
que haja a comunicação, em 30 dias, da perda ou extravio de livros ou documentos.
8.4. O art. 40 dá nova redação à conhecida figura do "passivo
fictício". A nova redação enfatiza, como componente da presunção legal de omissão de
receita, a "falta de escrituração de pagamentos efetuados pela pessoa jurídica". De fato , a
existência, no passivo da empresa, de obrigações já pagas, ou das quais o contribuinte não
comprova a efetiva exigibilidade, é indício veemente de que foram pagas com recursos
cujo ingresso não foi contabilizado. E, assim, caracteriza a presunção legal de omissão de
receita, sujeita evidentemente a prova em contrário.
8.5. O art. 41 introduz na legislação do imposto de renda nova
hipótese de presunção legal de omissão de receitas, baseada em critérios que, embora já
conhecidos na área do IPI, padeciam da falta de sustentação jurídica para serem
convenientemente aplicados na administração fiscal do imposto de renda. Trata-se da
identificação de receitas omitidas através do levantamento de quantidades de
matérias-primas e de produtos intermediários utilizados no processo produtivo.
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Apura-se a diferença, positiva ou negativa, entre "A" (soma das
quantidades de produtos existentes no estoque inicial com a quantidade de produtos
fabricados com as matérias-primas e produtos intermediários utilizados no período) e "B"
(soma das quantidades dos produtos cuja venda foi registrada com as quantidades de
produtos no final do período, constantes do livro de Inventário).

Considera-se receita

omitida o valor resultante da multiplicação das diferenças de quantidades de produtos ou
de matérias-primas e produtos intermediários pelos respectivos preços médios de venda ou
de compra, conforme o caso.
Sendo "A" maior do que "B" (diferença positiva), configura-se a
presunção de que houve a venda de produtos sem emissão de nota fiscal , ou sem registro
da nota fiscal emitida; sendo "A" menor do que "B", configura-se a presunção de que
houve a compra de matérias primas ou produtos intermediários com recursos cujo
ingresso não foi escriturado, situação que também se configura como presunção de
omissão de receitas.
8.6. O art. 42 aperfeiçoa e substitui o mecanismo j á existente (Lei
n° 8.02 1/90, art. 6°, § 5°), de identificação de receita omitida com base em movimentação
bancária. Assinala a exposição de motivos que "... a proposta não diz respeito ao acesso às
infonnações protegidas pelo sigilo bancário, as quais continuarão sendo obtidas de acordo
com a legislação e a jurisprudência atuais. O que se procura é, a partir da obtenção
legítima das informações, caracterizar-se e quantificar-se o ilícito fiscal , sem nenhum
arbítrio, mas de forma justa e correta, haja vista que a metodologia proposta pennite a

•

mais ampla defesa por parte do contribuinte. Também importa ressaltar que a análise da
movimentação deverá ser individualizada por operação, onde o contribuinte terá a
oportunidade de, caso a caso, identificar a natureza e a origem dos respectivos valores.
Dessa forma, tem-se a certeza de que as parcelas não comprovadas, ressalvadas
transferências entre contas de mesma titularidade ou movimentações de pequeno valor
(art. 42, § 3°), sejam, efetivamente, fruto da evasão tributária."
Com relação à redação do § 4° do art. 42, a tabela aplicável no
caso deve ser a tabela vigente à época da ocorrência do fato gerador (época em que tenha
sido efetuado o crédito pela instituição financeira, conforme § 1°). Assim , não seria
pertinente a utilização da tabela aprovada pela Lei 9.250/95 .
Pelo fato de o projeto tratar por completo da matéria, relativa à
exigência fiscal baseada em movimentação bancária, convém revogar expressamente o
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dispositivo legal que até então regulava o assunto, ou seja, o § 5° do art. 6° da Lei
8.021 /90.
8.7. O art. 43 cobre lacuna existente na legislação federal , Prevê a
formalização da exigência de crédito tributário, através de auto de infração ou notificação
de lançamento, exclusivamente para cobrança de multa e juros de mora, nos casos em que
o tributo ou contribuição social sejam pagos após o vencimento do prazo previsto, mas
sem o acréscimo de multa de mora. No caso será exigida a multa de oficio, como consta
do artigo seguinte do projeto. A proposta, além de incutir nos contribuintes maior respeito
para com as normas tributárias, simplifica procedimentos operacionais da administração
fiscal , já que a lacuna existente vem sendo contornada, administrativamente, por um
complexo mecanismo de "imputação de pagamentos".
8.8. O art. 44 reduz os percentuais das multas de ofício, de 100% e
300%, fixados na Lei 8.218/91 , para 75% e 150%, estendendo a aplicação delas aos casos
de ressarcimento indevido decorrente de incentivo ou beneficio fiscal. De novo, o
dispositivo estabelece que as multas de oficio serão exigidas, isoladamente, nos casos em
que:
a) o contribuinte, obrigado a pagar imposto ou contribuição, por
sua própria iniciativa, paga-os fora do prazo previsto mas sem a multa de mora cabível ;
b) a pessoa fisica, obrigada ao recolhimento do chamado
"carnê-Ieão", deixa de fazê-lo, ainda que não tenha apurado imposto a pagar na declaração
de ajuste;
c) a pessoa jurídica sujeita ao regime do lucro real opta pelo
recolhimento do imposto com base em estimativa e deixa de efetuar os recolhimentos
mensais, ainda que tenha apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a
contribuição social sobre o lucro líquido;
d) o contribuinte deixa de pagar tributo ou contribuição social
lançada (sem a multa de oficio).
As circunstâncias de agravamento ou de redução das multas de
oficio continuam as mesmas (§§ 2° e 3° do art. 44).
8.9. Os arts. 45 e 46 padronizam as multas incidentes sobre o IPI
com as multas incidentes sobre o imposto de renda e demais tributos e contribuições
sociais, mencionadas no art. 44.
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8.10. O art. 47 introduz importante mudança nos critérios de
imposição de penalidades: permite que o contribuinte pague seus débitos fiscais já
lançados, até vinte dias após o início do procedimento de oficio, com os acréscimos
aplicáveis a procedimento espontâneo.
O projeto se refere aos "débitos fiscais já lançados" . Convém, no
entanto, estender a prerrogativa para os "débitos declarados" , ante a nova hipótese de
exigência de multa de oficio nos casos em que os contribuintes declaram seus débitos e
deixam de pagá-los nos prazos estabelecidos. Lançada, nesta hipótese, a multa de oficio, é
plausível que os contribuintes que tomam a iniciativa de declarar os débitos (DCTF)
tenham, no mínimo, as mesmas regalias que os contribuintes que não os declaram e, em
conseqüência, sofrem o lançamento de oficio.
9. As novas regras (arts. 48, 49 e 50) do processo de consulta são
apropriadas. As consultas fonnuladas por contribuintes isolados passam a ser resol vidas
em instância única, pelo órgão regional da Secretaria da Receita Federal, a menos que a
decisão divirja de outra já emitida, calcada na mesma norma jurídica e relativa à mesma
matéria. Nessa hipótese, caberá recurso especial, sem efeito suspensivo, dirigido ao órgão
central da Secretaria da Receita Federal. Em qualquer outra hipótese, não caberá recurso
nem pedido de reconsideração da decisão ou do despacho que declarar a ineficácia da
consulta.
Na solução das consultas deverão ser observados os atos
nonnativos expedidos pelas autoridades competentes. A decisão do recurso especial
acarretará a edição de ato específico, uniformizando o entendimento sobre a matéria, com
imediata ciência ao destinatário da decisão refonnada.
9.1. Deixam, pois, de ser aplicados aos processos de consulta no
âmbito da Secretaria da Receita Federal as disposições dos arts. 54 a 58 do Decreto
70.235/72, cuja matéria está inteiramente regulada no projeto.
Para facilitar a transição do regime existente, para o regime ora
proposto, o projeto estabelece que cessarão, a partir de 10 de janeiro de 1997, os efeitos
decorrentes de consultas já apresentadas e não solucionadas definitivamente, ficando
assegurado, até 31 de janeiro de 1997:
a) a não instauração de procedimento fiscal em relação á matéria
consultada;
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b) a renovação da consulta anterionnente formulada, à qual serão
aplicadas as novas normas.
9.2. Quanto aos processos de consulta relativos à classificação de
mercadorias, revoga-se o Decreto-lei n° 2.227/85 e ratifica-se a continuidade da aplicação
das normas previstas nos arts. 46 a 53 do Decreto n° 70.235/72.
10. Os ajustes da legislação relativa aos regImes do lucro
presumido e do lucro arbitrado, promovidos pelos arts. 51 a 54, são oportunos:
a) os juros recebidos sobre participação societária (art. 9° da Lei
9.249/95) passam a integrar o próprio lucro presumido ou lucro arbitrado (o § 4° do art. 9°
da Lei 9.249/95 prevê a adição apenas para fins de cálculo do adicional do imposto de
renda);
b) na apuração do ganho de capital, na alienação de bens e
direitos, os valores acrescidos em virtude de reavaliação somente poderão ser computados
como custos de aquisição se a empresa comprovar que os valores acrescidos já foram
computados na determinação da base de cálculo do imposto de renda (que poderá ter
ocorrido na baixa da respectiva reserva de reavaliação, caso a empresa vinha se tributando
anteriormente pelo regime do lucro real);
c) os valores recuperados, correspondentes a custos e despesas,
inclusive com perdas no recebimento de créditos, passam a integrar o lucro presumido ou
arbitrado, salvo se a empresa comprovar que não os tenha computado, anteriormente, na
detenninação de lucro real ;
d) os saldos dos valores cuja tributação tenha sido diferida,
controlados na parte B do LALUR, da empresa que deixa de se tributar pelo lucro real e se
submete ao regime do lucro presumido ou do lucro arbitrado, passam a integrar o lucro
presumido ou arbitrado do primeiro período de apuração do imposto pelo novo regime;
caso contrário, poderão jamais vir a ser tributados.
Elimina-se do texto do art. 53 a expressão "da base de cálculo",
por se considerar que a base de cálculo do imposto, no caso, é o próprio lucro presumido.
11 . Pelos arts. 55 e 56, as sociedades civis de prestação de
serviços profissionais relativos ao exercício de profissão legalmente regulamentada, de
que trata o art. 1° do Decreto-lei 2.397/87, passam a ser tributadas de acordo com as
mesmas normas aplicáveis a todas as demais pessoas jurídicas, inclusive com relação ao
pagamento da COFINS (Lei Complementar nO 70/91). Trata-se de padronização de
procedimentos.
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12. Em consonância com a tributação dos demais rendimentos de
aplicações financeiras, reduz-se, no art. 57, de 25% para 15%, a tributação dos
rendimentos e ganhos líquidos de aplicações financeiras percebidos pelas Associações de
Poupança e Empréstimo, com ajustamento pré-fixado da base de cálculo, em substituição
ao ajustamento estabelecido no § 4° do art. 77 da Lei 8.98 1/95, com a redação que lhe foi
dada pela Lei 9.065/95 .
13. Entendo que o disposto no art. 58 é pertinente. No entanto, não
pode prevalecer o disposto no art. 59. Por essa razão, suprime-se o art. 59, renumerando-se
os subseqüentes.
14. A inclusão (pelo art. 60) das atividades de cultivo de florestas
destinadas ao corte para comercialização, consumo ou industrialização, no âmbito das
atividades rurais, para fins de imposto de renda, é medida condizente com a realidade dos
fatos .
15. A mudança (art. 61) na forma de tributação dos rendimentos
auferidos no resgate de quotas de fundos e clubes de investimento com carteiras mistas, de
renda fixa e renda variável, é apropriada. Em vez de tais rendimentos serem tributados em
função da preponderância de um ou de outro ativo financeiro (Medida Provisória
1.495-10, art. 15), tais rendimentos passarão a ser tributados à alíquota de 15%, aplicável
aos rendimentos de aplicações financeiras de renda fixa. Como a preponderância de um
ou de outro ativo pode se alterar ao longo do tempo e, por conseguinte, resultar em
diferenças de tratamento tributário para os participantes, em função da época em que são
resgatadas quotas, a mudança proposta elimina as possibilidades de manipulação, além de
permitir a simplificação de controles.
16. O disposto no art. 62 é pertinente. Como foi enfatizado na
Exposição de Motivos encaminhada ao Congresso Nacional, não há razão de ordem
econômica ou jurídica que justifique a não sujeição, às normas tributárias, das entidades
submetidas aos regimes de liquidação extrajudicial e de falência, desde que ocorridos os
respectivos fatos geradores.
17. O critério adotado no art. 63, para estabelecer a incidência da
multa de mora ao percentual de 0,33% por dia de atraso, até o limite de 20%, está em
perfeita sintonia com a situação de estabilidade econômica.
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Convém, todavia, aguardar outra oportunidade, em que se possa
ampliar os estudos necessários, para se decidir pela extensão, ou não, dos mesmos
critérios às contribuições administradas pelo INSS. As sanções sobre as contribuições
previdenciárias (art. 61 da Lei 8.383/91) obedecem a critérios ajustados aos sistemas de
controles do INSS, que têm sido diferentes dos critérios observados pelas contribuições
administradas pela Secretaria da Receita Federal.

Portanto, restringe-se o alcance da

nonna aos tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal.
17.1. Saliente-se que a multa de mora incidente sobre os débitos
relativos a fatos geradores anteriores continuará sendo a prevista no artigo 84 da Lei
8.98 1/95: a) 10%, se o pagamento se verificar no próprio mês do vencimento; b) 20%,
quando o pagamento ocorrer no mês seguinte ao do vencimento; c) 30%, quando o
pagamento for efetuado a partir do segundo mês subseqüente ao do vencimento, incidindo
a partir do primeiro dia após o vencimento do débito.
17.2. Os juros de mora, incidentes sobre os débitos cujos fatos
geradores venham a ocorrer a partir de 10 de janeiro de 1997, continuarão incidindo
segundo os mesmos critérios estabelecidos no art. 14 da Lei 8.98 1/95 combinado com o
art. 13 da Lei 9.065/95 : serão equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, para títulos federais, acumulada mensalmente, calculados
a partir do primeiro dia do mês subseqüente ao vencimento do prazo até o mês anterior ao
do pagamento e de um por cento no mês de pagamento.

18. A redação proposta no art. 64, para a incidência dos juros de
mora, a partir do mês subseqüente ao previsto para a entrega tempestiva da declaração de
rendimentos, é mais adequada, tendo em vista que a taxa do SELIC aplicável é mensal e
não diária. Os juros passarão a ser calculados a partir do primeiro dia do mês subseqüente
ao previsto para a entrega tempestiva da declaração de rendimentos.
Por sua vez, o parágrafo único do artigo aperfeiçoa a redação da
norma relativa à incidência dos juros sobre o ITR, explicitando que os juros incidirão a
partir do primeiro dia do mês subseqüente àquele em que o contribuinte for notificado. A
norma atual (art. 90 da Lei 8.981 /95 ) não explícita o termo inicial de incidência dos juros.
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19. A regra do art. 65 não se aplica, obviamente, aos débitos que

não tenham sido objeto de lançamento de oficio, nem antes da propositura da ação
judicial, nem durante a vigência da medida liminar, pois, nesses casos, se os débitos forem
pagos, serão pagos só com multa de mora, já que não há multa de oficio lançada. Além
disso, o próprio artigo ressalva, apropriadamente, que a regra nele contida não se aplica
aos débitos constituídos por notificação fiscal lavrada antes da ação judicial.
Assim sendo, o disposto no art. 65 restringe-se aos casos de
débitos que tenham sido objeto de notificação fiscal lavrada na vigência da medida
liminar, apenas com a finalidade de prevenir a decadência. Ou seja, o artigo 65 concede,
ao contribuinte vencido em processo de mandado de segurança em que tenha obtido a
concessão de liminar, prazo de dez dias para pagar o débito, sem risco de sofrer exigência
fiscal das multas de oficio lançadas, na vigência da medida liminar, com a finalidade de
prevenir a decadência.
Todavia, na hipótese de constituição de crédito tributário para
prevenir a decadência, a alternativa mais adequada consiste no lançamento do tributo ou
contribuição, sem o lançamento de multa, já que a suspensão da exigibilidade do crédito
tributário não poderia estar sujeita a cominação de penalidades. Nesse contexto, propõe-se
nova redação ao art. 65 .
20. O art. 66 propõe eficaz forma de arrecadação e controle do
cumprimento das obrigações fiscais por parte das pessoas jurídicas fornecedoras de bens e
prestadoras de serviços a órgãos, autarquias e fundações da administração púb1ica federal.
A proposta consiste em que os órgãos públicos retenham na fonte o valor correspondente
ao imposto de renda, à contribuição social sobre o lucro líquido e às contribuições para a
seguridade social (COFINS) e para o PISIPASEP. O imposto ou contribuição, retido na
forma proposta, poderá ser compensado pelo contribuinte com o que for devido em
relação à mesma espécie de imposto ou contribuição.
Sugere-se, no entanto, como aperfeiçoamento de redação, nova
redação para o "caput" do artigo 66.
A incidência de que trata o dispositivo (art. 66) só pode realizar-se
pelo regime de caixa. "Ipso facto" , em que pese o imposto retido ou a contribuição social
retida serem cbnsiderados com antecipação (§ 3°), a norma proposta implica mudanças
nos

crité[i~s
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principalmente nos casos em que os pagamentos (feitos pelos órgãos públicos) sejam
efetuados (com atraso) em data posterior ao período de apuração em que tenham sido
emitidas as respectivas notas fiscais . Os novos critérios poderão ser harmonizados na
legislação própria de cada tributo através de atos administrativos.
21. O art. 67, com o mesmo objetivo de assegurar a arrecadação
de tributos e contribuições devidos à União, determina a retenção, por parte do Banco do
Brasil S.A. , da contribuição para o PISIPASEP incidente nas transferências correntes da
União para suas autarquias e fundações e para os Estados, Distrito Federal e Municípios,
suas autarquias e fundações. Assinale-se que a retenção irá incidir apenas nas
transferências correntes. Os fundos de participação, até mesmo em obediência a
dispositivo constitucional, não estarão sujeitos a essa retenção .
22. As simplificações previstas nos arts. 68 e 69 são oportunas.
Representam economia tanto para a Administração Fiscal, como para os contribuintes.
Não haverá prejuízo na arrecadação. As importâncias, que deixam de ser retidas na fonte,
serão cobradas pela declaração de rendimentos. O imposto ou contribuição, que deixa de
ser recolhido num mês, será recolhido, em mês subseqüente, quando atingir a soma de R$
10,00 .
23. O art. 70 confere, à pessoa jurídica que efetuar o pagamento, a
responsabilidade pela retenção e recolhimento do imposto de renda devido na fonte, sobre
os rendimentos pagos aos fundos, sociedades de investimento e carteiras de investimento,
de que participem exclusivamente investidores estrangeiros (art. 81 da Lei 8.981 /95 ). A
legislação em vigor (§ 1° do art. 82 da Lei 8.981 /95) confere essa responsabilidade à
instituição

administradora,

ou

ao

banco

custodiante,

no

caso

de

certificados

representativos de ações. A mudança atende a interesses da Administração Tributária.
24. As multas e outras vantagens, decorrentes de rescisão
contratual, de que trata o art. 71 , estavam sujeitos à tributação normal. Eram tributados
pela tabela progressiva, quando pagos a pessoas fisicas e eram computados no lucro
tributável das pessoas jurídicas, qualquer que fosse a modalidade de apuração do lucro. O
projeto estabelece uma forma de tributação única, retenção na fonte à alíquota de 15%,
sejam os rendimentos PBrgos a pessoa fisica ou

p~ssoa

jurídica, podendo o imposto retido

ser considerado como antecipação do imp6sto de,yido apurado na declaração, nos casos
em que for pertinente. A regra não se aplica nos casos das indenizações pagas em
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conformidade com a legislação trabalhista e daquelas destinadas a reparar danos
patrimoniais.

o

dispositivo insere-se no contexto das medidas destinadas a

aperfeiçoar os procedimentos de arrecadação dos tributos federais .
25 . O art. 72 altera a forma de tributação dos ganhos auferidos em
mercados de liquidação futura, fora de Bolsa. Esses rendimentos eram tributados na forma
da tributação dos ganhos de capital. Passarão a ser tributados de acordo com normas
aplicáveis às operações realizadas em Bolsa. A mudança é oportuna, tendo em vista
tratar-se de operações que têm a mesma natureza das operações realizadas em bolsas de
valores. Com a mudança, poderá haver a compensação de resultados negativos.
26. O art. 73 estabelece em quinze por cento a alíquota do imposto
de renda incidente nos pagamentos, créditos, entregas ou remessas para o exterior, pela
aquisição ou remuneração de qualquer forma de direito, inclusive direito à transmissão
(através de rádio, televisão ou qualquer outro meio) de filmes ou eventos, ainda que se
trate de competições esportivas das quais faça parte representação brasileira. Assim, o
tratamento dispensado a essa espécie de rendimentos fica equiparado ao tratamento
dispensado aos demais rendimentos auferidos por residente ou domiciliado no exterior.
Cabe lembrar que, pela legislação em vigor (art. 2° da Lei
8.685/93), as importâncias pagas, creditadas, empregadas, remetidas ou entregues aos
produtores, distribuidores ou intermediários no exterior, como rendimento decorrente da
exploração de obras audiovisuais estrangeiras em todo o território nacional ou por sua
aquisição ou importação, a preço fixo, estão sujeitas à incidência do imposto na fonte, à
alíquota de 25%.
27. O mecanismo de compensação proposto nos arts. 74 e 75, pelo
qual o contribuinte poderá compensar o crédito de imposto ou contribuição social com
débito de qualquer outro imposto ou contribuição, administrado pela Secretaria da Receita
Federal (Decreto-lei 2.287/86), merece o reconhecimento de todos. A Secretaria da
Receita Federal executará os procedimentos internos de apropriação dos valores
compensados, computando a receita do tributo ou contribuição quitado e fazendo o
estorno de receita do tributo ou contribuição utilizado para a quitação.
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28. A atualização da UFIR apenas por períodos anuais, prevista no
art. 76, é medida plenamente compatível com a situação de estabilidade alcançada pela
economia brasileira.
No âmbito da legislação tributária federal , a UFIR deve continuar
sendo utilizada para atualizar as prestações dos parcelamentos deferidos até 31 de
dezembro de 1994, já que os juros incidentes sobre os débitos abrangidos por esses
processos de parcelamento estão fixados em apenas um por cento ao mês (Lei 8.98 1/95 ,
art. 84, § 5°), enquanto os demais débitos para com a Fazenda Nacional estão sujeitos aos
juros previstos no art. 13 da Lei 9.065/95 Uuros do SELIC).
Deve-se retificar, de 31 de dezembro de 1995, para 31 de
dezembro de 1994, a data constante no parágrafo único do artigo 76. Os parcelamentos
concedidos a partir de janeiro de 1995 (Medida Provisória 812/94, Lei 8.98 1/95, art. 91 ) já
deixaram de ter os débitos consolidados convertidos em quantidade de UFIR.
29. A proposta (art. 77) de se conferir ao Poder E xecutivo a
prerrogativa de redistribuir competências entre os vários Conselhos e as várias Câmaras
dos Conselhos de Contribuintes, além de devolver a matéria ao Poder ao qual é pertinente,
viabilizará melhor aproveitamento dos recursos da Administração Pública e, conseqüente
maior celeridade na decisão dos processos submetidos ao controle da legalidade.
30. A medida constante do art. 78, de cunho pragmático, visa a
dispensar a instauração ou a continuação de processos que, à evidência, se tomarão
inócuos, de forma a reduzir custos desnecessários para a Administração Fiscal, para os
contribuintes e para o Poder Judiciário.
31. O art. 79 aperfeiçoa as normas relativas à remuneração do
capital próprio, introduzida pela Lei 9.249/95 . Pela legislação atual , o limite é
estabelecido em função dos lucros e dos lucros acumulados; pelo projeto, o limite será
estabelecido em função dos lucros, lucros acumulados e reservas de lucros. Nota-se que a
natureza econômica da conta "reservas de lucros" é idêntica à da conta "lucros
acumulados", de forma que a mudança é justificável. Nota-se, ainda, no art. 83 , que estão
sendo revogados os §§ 4°, 9° e 10 do art. 9° da Lei 9.249/95 , que autorizou a dedução dos
juros sobre capital próprio.
O disposto no § 4° recebeu novo tratamento no art. 51 do projeto.
Com a revogação do § 9°, deixa de existir a possibilidade de dedução dos juros quando
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incorporados ao capital social. Com a revogação do § 10, os juros sobre o capital próprio
passam a ser dedutíveis também para determinação da base de cálculo da contribuição
social sobre o lucro líquido.
32. A matéria de que trata o art. 80 (incentivo fiscal para
pagamento em dinheiro do auxílio-alimentação) tem outras repercussões, que escapam do
interesse exclusivamente tributário. Assim, como o Governo Federal deverá regulamentar
a matéria em legislação específica, retira-se o dispositivo do projeto.
33. A cobrança dos impostos incidentes na importação, de que
trata o art. 81 , nos casos de admissão temporária, se fará na proporção do tempo de
permanência dos bens no território nacional, nos termos e condições a serem estabelecidos
pelo Poder Executivo.
34. A cláusula de vigência, contida no art. 82, deve ser
complementada com a expressão "produzindo efeitos financeiros a partir de 1° de janeiro
de 1997", para que não se pretenda estender a créditos tributários referentes a fatos
geradores ocorridos até dezembro de 1996 algumas mudanças que têm o propósito de
atingir apenas os créditos tributários oriundos de fatos geradores que vierem a ocorrer a
partir de 1997.
35. A identificação das normas legais revogadas, bem como as
razões das revogações, foram bem apresentadas na Exposição de Motivos do Ministro da
Fazenda submetida à consideração do Presidente da República, que foi encaminhada ao
Congresso Nacional. Colhe-se da referida Exposição de Motivos o resumo apresentado a
seguir, complementado com poucas informações adicionais. Estão sendo revogados:
I - o § 2° do art. 97 do Decreto-lei n° 5.844, de 23 de setembro de
1943, alterado pela Lei n° 4.862, de 29 de novembro de 1965 e pelo art. 56 da Lei nO
7.713 , de 22 de dezembro de 1988, que concede isenção do imposto de renda sobre
rendimentos pagos a beneficiários no exterior a título de fretes e assemelhados;
II - o Decreto-lei n° 165, de 13 de fevereiro 1967, que autoriza o
Ministro da Fazenda conceder isenção de imposto de renda incidente sobre juros sobre
empréstimos pagos a beI!eiíçijirios no exterior;
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III - O § 3° do art. 21 do Decreto-lei n° 401, de 30 de dezembro de
1968, que determina a cobrança de multa de oficio juntamente com o imposto;

IV - o Decreto-lei nO 716, de 30 de julho de 1969, que isenta do
imposto de renda as remessas de juros para o exterior por empresas concessionárias ou
permissionárias de linhas aéreas regulares;
V - o Decreto-lei n° 815, de 4 de setembro de 1969, com a redação
dada pelo Decreto-lei nO 1139, de 21 de dezembro de 1970 e pelo art. 87 da Lei n° 7.450,
de 23 de dezembro de 1985, com as alterações dos arts. 11 e 12 do Decreto-lei nO 2.303 ,
de 21 de novembro de 1986, que isenta do imposto de renda os rendimentos pagos a
agentes, no exterior, de exportador nacional, bem assim os juros de descontos de
cambiais;

VI - o art. 3° do Decreto-lei n° 1.118, de 10 de agosto de 1970,
com a redação dada pelo art. 6° do Decreto-lei n°1.189, de 24 de setembro de ]971 e as
alterações da Lei n° 8.402, de 8 de janeiro de 1992, art. 1°, IX, que isenta do imposto de
renda as remessas para o exterior para pagamento de serviços de promoção de produtos
nacIOnals;

VII - o art. 9° do Decreto-lei n° 1.351 , de 24 de outubro de 1974,
com a redação dada pel o Decreto-I ei nO 1.411 , de 31 de julho de 1975 e as aI terações do
Decreto-lei n° 1.725, de 07 de dezembro de 1979, que autoriza o Conselho Monetário
Nacional a reduzir o imposto de renda sobre juros, comissões e outras despesas sobre
financiamentos externos;
VIII - o art. 9° do Decreto-lei nO 1.633 , de 9 de agosto de 1978,
que isenta do imposto de renda as comissões e corretagens pagas a agentes no exterior de
seguradoras nacionais;
IX - o item 4 da alínea b do art. 35 do Decreto-lei nO1.598, de 26
de dezembro de 1977, com a redação dada pelo inciso VI do art. 1° do Decreto-lei nO
1.730, de 17 de dezembro de 1979, que trata da realização de reserva de reavaliação;

x -o

Decreto-lei n° 1.811 , de 27 de outubro de 1980, com a

redação dada pelo art. 3° da Lei nO 7.132, de 26 de outubro de 1983, que permite a
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redução do imposto de renda incidente nas remessas para o exterior a título de pagamento
de contraprestação de arrendamento mercantil;
XI - o art. 7° do Decreto-lei nO 1.814, de 28 de novembro de 1980,
que fixa em vinte por cento a alíquota do imposto de renda incidente nas remessas para o
exterior para pagamento de transmissão de eventos esportivos, a qual , no projeto, está
sendo reduzida para quinze por cento;

XII - o Decreto-lei n° 2.227, de 16 de janeiro de 1985, que
regulamenta o processo administrativo de consulta sobre a classificação de mercadorias;

XIII - os arts. 29 e 30 do Decreto-lei nO2.341 , de 29 de junho de
1987, que estabelece limites para dedução da remuneração de dirigentes e conselheiros
fiscais ;

XIV - os arts. 1° e 2° do Decreto-lei nO2.397, de 21 de dezembro
de 1987, que trata da tributação pelo imposto de renda das sociedades civis;

XV - o art. 8° do Decreto-lei nO2.429, de 14 de abril de 1988, que
estabelece normas sobre a compensação de prejuízos;
XVI - o inciso II do art. 11 do Decreto-lei n° 2.452, de 29 de julho
de 1988, que isenta do imposto de renda as remessas para o exterior efetuadas pelas
empresas instaladas em Zonas de Processamento de Exportações;
XVII - o art. 40 da Lei n° 7.799, de 10 de julho de 1989, que trata
da absorção de prejuízos com reserva de reavaliação;
XVIII - o art. 22 da Lei nO 8.218, de 29 de agosto de 1991 , que
estabelece limite para a dedutibilidade de gratificação paga a empregados;
XIX - o art. 92 da Lei n° 8.383, de 30 de dezembro de 1991 , que
isenta do imposto de renda as remessas para pagamento de comissões e outras despesas na
colocação de ações de empresas brasileiras np exterior;
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xx - O art.

6° da Lei n° 8.661, de 2 de junho de 1993, que isenta

do imposto de renda as remessas para o exterior a título de pagamento de despesas para a
solicitação, obtenção e manutenção de direitos de propriedade industrial;
XXI - o art. 1° da Lei nO 8.696, de 26 de agosto de 1993, que
estabelece cominação legal de multa nos casos de constatação, em procedimentos de
cobrança, da falta de recolhimento de tributos e contribuições.
XXII - o parágrafo único do art. 3° da Lei n° 8.846, de 21 de
janeiro de 1994, que trata da não aplicação de multa de oficio no caso de falta de emissão
de nota fiscal ;
XXIII - o art. 33, o § 4° do art. 37 e os arts. 38, 50, 52, 53 e 55 , o §
1° do art. 82 e art. 98, todos da Lei nO 8.981 , de 1995, que fixa em quinze por cento a
alíquota do imposto de renda nos pagamentos por estimativa, trata de correção de imposto
com base na UFIR, do arbitramento de lucros e da responsabilidade por retenção do
imposto;
XXIV - o art. 89 da Lei n° 8.981 , de 1995, com a redação dada
pela Lei nO9.065, de 1995, que trata da incidência de multa por atraso na escrituração;

xxv - os §§ 4°, 9° e 10 do art. 9°, o § 2° do art. 11 , o art. 20 e o §
3° do art. 24, todos da Lei n° 9.249, de 26 de dezembro de 1995, que tratam dos juros
sobre o capital próprio, das receitas de aplicações financeiras na base de cálculo do
adicional do imposto de renda e de multa de oficio nos casos de omissão de receita.
XXVI - a partir de 1° de abril de 1997, o art. 40 da Lei nO 8.981 , de
1995, com as alterações introduzidas pela Lei nO 9.065, de 1995, que trata do pagamento
do saldo do imposto de renda nos casos de empresas optantes pelo pagamento por
estimativa;
35.1. Segundo a Exposição de Motivos, as revogações relativas às
isenções ou reduções do imposto de renda na fonte se justificam pelo fato de que, nas
relações com países que adotam a sistemáticl\
representam a esmagadora maioria daquek!s

~~

qu~

Brasil, o resultado prático de tais benefipj-Qs é,

tributação em bases mundiais, que
mantêm relações comerciais com o

~~n~~ ,

de transferência do imposto

desonerado para aquelas nações, seI1f n~n1;lJ.lm pfdveito efetivo para o beneficiário.
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35.2. As demais revogações decorrem de ajustes às alterações
propostas no projeto.
35.3. Não devem ser revogados, todavia, o art. 55 da Lei 8.98 1/95 ,
por estar o seu conteúdo incorporado no art. 28 do projeto, e o art. 20 da Lei 9.249/95 , por
estar o seu conteúdo incorporado no art. 29 do projeto.
35.4. Convém revogar expressamente, ainda, o § 5° do art. 6° da
Lei n° 8.021 , de 1990, pelo fato de a respectiva matéria ter sido tratada, de forma
completa, no projeto.
36. Por manifestação do ilustre Deputado Mussa Demes, inclui-se
artigo em que se determina que a representação fiscal , ao Ministério Público, para o
início do processo de apuração de crimes contra a ordem tributária, seja feita somente
depois de proferida a decisão final , na esfera administrativa, sobre a exigência fiscal do
crédito tributário correspondente.
De fato, a representação ao Ministério Público dos crimes contra a
ordem tributária, quando formalizada por agente da Administração Tributária, só deve ser
encaminhada quando o ato de exigência do crédito tributário correspondente tenha
transitado por todas as instâncias do controle de legalidade previstas na tramitação do
Processo Administrativo Fiscal (Decreto 70.235/72). Impõe-se a medida pela necessidade

•

de se obter plena convicção de que o delito foi cometido. Caso contrário, poder-se-á
iniciar processo de apuração de crime, em situações em que a própria Administração
Fiscal não confirma a existência do objeto do crime, ou seja, não confirma a falta de
recolhimento de tributo ou contribuição social.
Relativamente ao mesmo assunto, cumpre ressalvar que o
tratamento maIS benigno previsto no art. 34 da Lei 9.249/95 deve ser extensivo aos
processos em curso, em respeito a consagrado princípio de Direito Penal.
37. Com o objetivo de aperfeiçoar o cadastro de contribuintes,
sobretudo, para se poder questionar operações suspeitas realizadas com pessoas jurídicas
que não comparecem aos órgãos da Administração Fiscal para prestar contas de suas
obrigações tributárias, principais e acessórias, incluem-se três artigos que autorizam a
Secretaria da Receita Federal a depurar o cadastro> do CGC.
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38. Inclui-se um artigo que prevê a tributação de fretes
internacionais, pagos ou creditados, por pessoas fisicas ou jurídicas domiciliadas no
Brasil, a empresas domiciliadas no exterior. O dispositivo ressalva que poderá ser
dispensada a tributação das empresas domiciliadas em países que, em reciprocidade,
deixam de cobrar esse imposto de empresas brasileiras, que se dedicam à mesma
atividade.
39. Inclui-se um artigo que prevê o diferimento da tributação do

lucro inflacionário, nos casos de incorporação, fusão ou cisão de empresa incluída em
programa estatal de desestatização, federal, estadual ou municipal. A medida visa facilitar
o processo de privatização.
40. Considerando-se que as empresas de factoring são empresas

comerciais e que, por essa razão, sua equiparação às instituições financeiras , para fins
tributários, não procede, elimina-se o art. 59.
Pelas razões expostas, voto pela adequação orçamentária e
financeira do Projeto de Lei nO 2.448, de 1996, e, no mérito, pela sua aprovação, nos

termos do substitutivo ora apresentado.

Sala das Sessões, em

de

de 1996

/4J ,/. I'

•

A

Deputado Roberto Brant
Relator
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SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE LEI N° 2.448, DE 1996.

Dispõe sobre a legislação tributária federal,
as contribuições para a seguridade social, o
processo administrativo de consulta e dá outras
providências.
Autor: Poder Executivo
Relator: Deputado Roberto Brant

O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Capítulo I
IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURÍDICA
Secão I
Apuração da Base de Cálculo
Período de Apuração Trimestral

•

Art. 1º A partir do ano-calendário de 1997, o imposto de renda das pessoas
jurídicas será determinado com base no lucro real, presumido, ou arbitrado, 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, observada a legislação vigente, com as alterações
desta Lei.

§ 1º Nos casos de incorporação, fusão ou cisão, a apuração da base de
cálculo e do imposto de renda devido será efetuada na data do evento, observado o
disposto no art. 21 da Lei nº 9.249, de 26 de dezembro de 1995.
§ 2° Na extinção da pessoa jurídica, pelo encerramento da liquidação, a
apuração da base de cálculo e do imposto devido será efetuada na data desse evento.
Pagamento por Estimativa
Art. 2º A pessoa jurídica sujeita à tributação com base no lucro real poderá
optar pelo pagamento do imposto, em cada mês, determinado sobre base de cálculo
estimada, mediante a aplicação, sobre a receita bruta auferida mensalmente, dos
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percentuais de que trata o art. 15 da Lei nº 9.249, de 1995, observado o disposto nos §§ 1º
e 2º do art. 29 e nos arts. 30 a 32,34 e 35 da Lei nº 8.981 , de 20 de janeiro de 1995, com
as alterações da Lei nº 9.065, de 20 de junho de 1995.
§ 1º O imposto a ser pago mensalmente na forma deste artigo será
determinado mediante a aplicação, sobre a base de cálculo, da alíquota de quinze por
cento.
§ 2º A parcela da base de cálculo, apurada mensalmente, que exceder a R$
20.000,00 (vinte mil reais) ficará sujeita à incidência de adicional de imposto de renda à
alíquota de dez por cento.

§ 3º A pessoa jurídica que optar pelo pagamento do imposto na forma
deste artigo deverá apurar o lucro real em 31 de dezembro de cada ano, exceto nas
hipóteses de que tratam os §§ 1º e 2º do artigo anterior.
§ 4º Para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser
compensado, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor:
a) dos incentivos fiscais de dedução do imposto, observados os limites e
prazos fixados na legislação vigente, bem assim o disposto no § 4º do art. 3º da Lei nº
9.249, de 1995;
b) dos incentivos fiscais de redução e isençã() do imposto, calculados com
base no lucro da exploração;
c) do imposto de renda pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas
computadas na determinação do lucro real;
d) do imposto de renda pago na forma deste artigo.

Secão n
Pagamento do Imposto

•

Escolha da Forma de Pagamento

Art. 3º A adoção da forma de pagamento do imposto prevista no art. ] 0,
pelas pessoas jurídicas sujeitas ao regime do lucro real, ou a opção pela forma do art. 2º
será irretratável para todo o ano-calendário.
Parágrafo único. A opção pela forma estabelecida no art. 2º será
manifestada com o pagamento do imposto correspondente ao mês de janeiro ou de início
de atividade.
Adicional do Imposto de Renda

Art. 4º Os §§ 1º e 2º do art. 3º da Lei nº 9.249, de 1995, passam a vigorar
com a seguinte redação:
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"§ 1º A parcela do lucro real, presumido ou arbitrado que exceder o valor
resultante da multiplicação de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) pelo número de
meses do respectivo período de apuração, sujeita-se à incidência de adicional de
imposto de renda à alíquota de dez por cento.

§ 2º O disposto no parágrafo anterior aplica-se, inclusive, nos casos de
incorporação, fusão ou cisão e de extinção da pessoa j urídica pelo encerramento da
liquidação. "
Imposto Correspondente a Período Trimestral
Art. 5º O imposto de renda devido, apurado na forma do art. 1º, será pago
em quota única, até o último dia útil do mês subseqüente ao do encerramento do período
de apuração.
,

§ 1º A opção da pessoa jurídica, o imposto devido poderá ser pago em até
três quotas mensais, iguais e sucessivas, vencíveis no último dia útil dos três meses
subseqüentes ao de encerramento do período de apuração a que corresponder.
§ 2º Nenhuma quota poderá ter valor inferior a R$ 1.000,00 (mil reais) e o
imposto de valor inferior a R$ 2.000,00 (dois mil reais) será pago em quota única, até o
último dia útil do mês subseqüente ao do encerramento do período de apuração.
§ 3º As quotas do imposto serão acrescidas de juros equivalentes à taxa
referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, para títulos federais ,
acumulada mensalmente, calculados a partir do primeiro dia do segundo mês subseqüente
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.
§ 4º Nos casos de incorporação, fusão ou cisão e de extinção da pessoa
jurídica pelo encerramento da liquidação, o imposto devido deverá ser pago até o último
dia útil do mês subseqüente ao do evento, não se lhes aplicando a opção prevista no § ] º.
Pagamento por Estimativa
Art. 6º O imposto devido, apurado na forma do art. 2º, deverá ser pago até
o último dia útil do mês subseqüente àquele a que se referir.

§ 1º O saldo do imposto apurado em 31 de dezembro será:
a) pago em quota única, até o último dia útil do mês de março do ano
subseqüente, se positivo, observado o disposto no § 2º;
b) compensado com o imposto a ser pago a partir do mês de abril do ano
subseqüente, se negativo, assegurada a alternativa de requerer, após a entrega da
declaração de rendimentos, a restituição do montante pago a maior.

§ 2º O saldo do imposto a pagar de que trata a alínea "a" do parágrafo
anterior será acrescido de juros calculados à taxa a que se refere o art. 5º, § 3º, a partir de
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1Q de fevereiro até o último dia do mês anterior ao do pagamento e de um por cento no
mês do pagamento.
§ 3Q O prazo a que se refere o § 1Q, alínea "a", não se aplica ao imposto
relativo ao mês de dezembro, que deverá ser pago até o último dia útil do mês de janeiro
do ano subseqüente.
Disposições Transitórias
Art. 7Q Alternativamente ao disposto no art. 40 da Lei nQ 8.981 , de 1995,
com as alterações da Lei nQ 9.065, de 1995, a pessoa jurídica tributada com base no lucro
real ou presumido poderá efetuar o pagamento do saldo do imposto devido, apurado
em 31 de dezembro de 1996, em até quatro quotas mensais, iguais e sucessivas, devendo
a primeira ser paga até o último dia útil do mês de março de 1997 e as demais no último
dia útil dos meses subseqüentes.

§ 1Q Nenhuma quota poderá ter valor inferior a R$ 1.000,00 (mil reais) e o
imposto de valor inferior a R$ 2.000,00 (dois mil reais) será pago em quota única, até o
último dia útil do mês de março de 1997.
§ 2Q As quotas do imposto serão acrescidas de juros calculados à taxa a
que se refere o art. 5Q , § 3Q , a partir de 1Q de abril de 1997 até o último dia do mês anterior
ao do pagamento e de um por cento no mês do pagamento.
§ 3Q Havendo saldo de imposto pago a maior, a pessoa jurídica poderá
compensá-lo com o imposto devido, correspondente aos períodos de apuração
subseqüentes, facultado o pedido de restituição.
Art. 8Q As pessoas jurídicas, mesmo as que não tenham optado pela forma
de pagamento do art. 2Q , deverão calcular e pagar o imposto de renda relativo aos meses
de janeiro e fevereiro de 1997 de conformidade com o referido dispositivo.

Parágrafo único. Para as empresas submetidas às normas do art. 1Q, o
imposto pago com base na receita bruta auferida no meses de janeiro e fevereiro de 1997
será deduzido do que for devido em relação ao período de apuração encerrado no dia 31
de março de 1997.
Secão m
Perdas no Recebimento de Créditos
Dedução
Art.9 Q As perdas no recebimento de créditos decorrentes das atividades da
pessoa jurídica poderão ser deduzidas como despesas, para determinação do lucro real,
observado o disposto neste artigo.

§ 1Q Poderão ser registrados como perda os créditos:
a) em relação aos quais tenha havido a declaração de insolvência do
devedor, em sentença emanada do Poder Judiciário;
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b) sem garantia, de valor:

1. até R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por operação, vencidos há mais de seis
meses, independentemente de iniciados os procedimentos judiciais para o seu
recebimento;
2. acima de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) até R$ 30.000,00 (trinta mil
reais), por operação, vencidos há mais de um ano, independentemente de iniciados os
procedimentos judiciais para o seu recebimento, porém, mantida a cobrança
admini strati va;
3. superior a R$ 30.000,00 (trinta mil reais), vencidos há mais de um ano,
desde que iniciados e mantidos os procedimentos judiciais para o seu recebimento;
c) com garantia, vencidos há mais de dois anos, desde que iniciados e
mantidos os procedimentos judiciais para o seu recebimento ou o arresto das garantias;
d) contra devedor declarado falido ou pessoa jurídica declarada
concordatária, relativamente à parcela que exceder o valor que esta tenha se
comprometido a pagar, observado o disposto no § 5º-.

§ 2º- No caso de contrato de crédito em que o não pagamento de uma ou
mais parcelas implique o vencimento automático de todas as demais parcelas vincendas,
os limites a que se referem os números " }" e "2" da alínea "b" do parágrafo anterior serão
considerados em relação ao total dos créditos, por operação, com o mesmo devedor.
§ 3º- Para os fins desta Lei, considera-se crédito garantido o proveniente de
vendas com reserva de domínio, de alienação fiduciária em garantia ou de operações com
outras garantias reais.
§ 4º- No caso de crédito com empresa em processo falimentar ou de
concordata, a dedução da perda será admitida a partir da data da decretação da falência ou
da concessão da concordata, desde que a credora tenha adotado os procedimentos judiciais
necessários para o recebimento do crédito.
§ 5º- A parcela do crédito, cujo compromisso de pagar não houver sido
honrado pela empresa concordatária, poderá, também , ser deduzida como perda,
observadas as condições previstas neste artigo.
§ 6º- Não será admitida a dedução de perda no recebimento de créditos
com pessoa jurídica que seja controladora, controlada, coligada ou interligada, bem assim
com pessoa física que seja acionista controlador, sócio, titular ou administrador da pessoa
jurídica credora, ou parente até o terceiro grau dessas pessoas físicas .

Registro Contábil das Perdas
Art. 10. Os registros contábeis das perdas admitidas nesta Lei serão
efetuados a débito de conta de resultado e a crédito:
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I - da conta que registra o crédito de que trata o art. 9Q, § }Q, "b", " }";
II - de conta redutora do crédito, nas demais hipóteses.
§ } Q Ocorrendo a desistência da cobrança pela via judicial, antes de
decorridos cinco anos do vencimento do crédito, a perda eventualmente registrada deverá
ser estornada ou adicionada ao lucro líquido, para detenninação do lucro real
correspondente ao período de apuração em que se der a desistência.
§ 2Q Na hipótese do parágrafo anterior, o imposto será considerado como
postergado desde o período de apuração em que tenha sido reconhecida a perda.
§ 3Q Se a solução da cobrança se der em virtude de acordo homologado por
sentença judicial, o valor da perda a ser estornado ou adicionado ao lucro líquido para
detenninação do lucro real será igual à soma da quantia recebida com o saldo a receber
renegociado, não sendo aplicável o disposto no § 2Q •
§ 4Q OS valores registrados na conta redutora do crédito, referida no inciso
II, poderão ser baixados definitivamente em contrapartida à conta que registre o crédito, a
partir do período de apuração em que se completar cinco anos do vencimento do crédito
sem que o mesmo tenha sido liquidado pelo devedor.

Encargos Financeiros de Créditos Vencidos
Art. 11. Após dois meses do vencimento do crédito, sem que tenha havido
o seu recebimento, a pessoa jurídica credora poderá excluir do lucro líquido, para
detenninação do lucro real , o valor dos encargos financeiros incidentes sobre o crédito,
contabilizado como receita, auferido a partir do prazo definido neste artigo.
§ }Q Ressalvadas as hipóteses dos números " 1" e "2" da alínea "b" do § }Q
do art. 9 , o disposto neste artigo somente se aplica quando a pessoa jurídica houver
tomado as providências de caráter judicial necessárias ao recebimento do crédito.
Q

§ 2Q OS valores excluídos deverão ser adicionados no período de apuração
em que, para os fins legais, se tomarem disponíveis para a pessoa jurídica credora ou em
que reconhecida a respectiva perda.
§ 3Q A partir da citação inicial para o pagamento do débito, a pessoa
jurídica devedora deverá adicionar ao lucro líquido, para detenninação do lucro real , os
encargos incidentes sobre o débito vencido e não pago que tenham sido deduzidos como
despesa ou custo, incorridos a partir daquela data.
§ 4Q OS valores adicionados a que se refere o parágrafo anterior poderão
ser excluídos do lucro liquido, para detenninação do lucro real, no período de apuração
em que ocorra a quitação do débito por qualquer fonna.

Créditos Recuperados
Art. 12. Deverá ser computado na detenninação do lucro real o montante
dos créditos deduzidos que tenham sido recuperados, em qualquer época ou a qualquer
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título, inclusive nos casos de novação da dívida ou do arresto dos bens recebidos em
garantia real.
Parágrafo único. Os bens recebidos a título de quitação do débito serão
escriturados pelo valor do crédito ou avaliados pelo valor definido na decisão judicial que
tenha determinado sua incorporação ao patrimônio do credor.
Disposição Transitória
Art. 13. No balanço levantado para determinação do lucro real em 3] de
dezembro de 1996, a pessoa jurídica poderá optar pela constituição de provisão para
créditos de liquidação duvidosa na forma do art. 43 da Lei nº 8.981, de 1995, com as
alterações da Lei nº 9.065, de 1995, ou pelos critérios de perdas a que se referem os arts.
9º a 12.

Saldo de Provisões Existente em 31.12.96
Art. 14. A partir do ano-calendário de 1997, ficam revogadas as normas
previstas no art. 43 da Lei nº 8.981, de 1995, com as alterações da Lei nº 9.065, de 1995,
bem assim a autorização para a constituição de provisão nos termos dos artigos citados,
contida no inciso I do art. 13 da Lei nº 9.249, de 1995.

§ 1º A pessoa jurídica que, no balanço de 31 de dezembro de 1996, optar
pelos critérios de dedução de perdas de que tratam os arts. 9º a 12 deverá, nesse mesmo
balanço, reverter os saldos das provisões para créditos de liquidação duvidosa,
constituídas na forma do art. 43 da Lei nº 8.981, de 1995, com as alterações da Lei nº
9.065, de 1995.

•

§ 2º Para a pessoa jurídica que, no balanço de 31 de dezembro de 1996,
optar pela constituição de provisão na forma do art. 43 da Lei nº 8.981, de 1995, com as
alterações da Lei nº 9.065, de 1995, a reversão a que se refere o parágrafo anterior será
efetuada no balanço correspondente ao primeiro período de apuração encerrado em 1997,
se houver adotado o regime de apuração trimestral, ou no balanço de 31 de dezembro de
1997 ou da data da extinção, se houver optado pelo pagamento mensal de que trata o art.
2º.
§ 3º No casos de incorporação, fusão ou cisão, a reversão de que trata o
parágrafo anterior será efetuada no balanço que servir de base à apuração do lucro real
correspondente.
Secão IV
Rendimentos do Exterior
Compensação de Imposto Pago
Art. 15. A pessoa jurídica domiciliada no Brasil que auferir, de fonte no
exterior, receita decorrente da prestação de serviços efetuada diretamente, poderá
compensar o imposto pago no país de domicílio da pessoa fisica ou jurídica contratante,
observado o disposto no art. 26 da Lei nº 9.249, de 1995.
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Lucros e Rendimentos
Art. 16. Sem prejuízo do disposto nos arts. 25, 26 e 27 da Lei nº 9.249, de
1995, os lucros auferidos por filiais, sucursais, controladas e coligadas, no exterior, serão:

I - considerados de forma individualizada, por filial , sucursal, controlada
ou coligada;
II - arbitrados, os lucros das filiais, sucursais e controladas, quando não
for possível a determinação de seus resultados, com observância das mesmas normas
aplicáveis às pessoas jurídicas domiciliadas no Brasil e computados na determinação do
lucro real.

§ 1º Os resultados decorrentes de aplicações financeiras de renda variável
no exterior, em um mesmo país, poderão ser consolidados para efeito de cômputo do
ganho, na determinação do lucro real.
§ 2º Para efeito da compensação de imposto pago no exterior, a pessoa
jurídica:
a) com relação aos lucros, deverá apresentar as demonstrações financeiras
correspondentes, exceto na hipótese do inciso II do caput deste artigo;
b) fica dispensada da obrigação a que se refere o art. 26, § 2º, da Lei nº
9.249, de 1995, quando comprovar que a legislação do país de origem do lucro,
rendimento ou ganho de capital prevê a incidência do imposto de renda que houver sido
pago, por meio do documento de arrecadação apresentado.

§ 3º Na hipótese de arbitramento do lucro da pessoa jurídica domiciliada
no Brasil, os lucros, rendimentos e ganhos de capital oriundos do exterior serão
adicionados ao lucro arbitrado para determinação da base de cálculo do imposto.
§ 42 Do imposto devido correspondente a lucros, rendimentos ou ganhos
de capital oriundos do exterior não será admitida qualquer destinação ou dedução a título
de incentivo fiscal.
Operações de Cobertura em Bolsa do Exterior
Art. 17. Serão computados na determinação do lucro real os resultados
líquidos, positivos ou negativos, obtidos em operações de cobertura (hedge) realizadas em
mercados de liquidação futura, diretamente pela empresa brasileira, em bolsas no exterior.

Secão V
Preços de Transferência
Bens, Serviços e Direitos Adquiridos no Exterior
Art. 18. Os custos, despesas e encargos relativos a bens, serviços e direitos,
constantes dos documentos de importação ou de aquisição, nas operações efetuadas com
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pessoa vinculada, somente serão dedutíveis na determinação do lucro real até o valor que
não exceda ao preço determinado por um dos seguintes métodos:
I - Método dos Preços Independentes Comparados - PIC: definido como a
média aritmética dos preços de bens, serviços ou direitos, idênticos ou similares, apurados
no mercado brasileiro ou de outros países, em operações de compra e venda, em
condições de pagamento semelhantes;
II - Método do Preço de Revenda menos Lucro - PRL: definido como a
média aritmética dos preços de revenda dos bens ou direitos, diminuídos:
a) dos descontos incondicionais concedidos;
b) dos impostos e contribuições incidentes sobre as vendas;
c) das comissões e corretagens pagas;
d) de margem de lucro de vinte por cento, calculada sobre o preço de
revenda;
III - Método do Custo de Produção mais Lucro - CPL: definido como o
custo médio de produção de bens, serviços ou direitos, idênticos ou similares, no país
onde tiverem sido originariamente produzidos, acrescido dos impostos e taxas cobrados
pelo referido país na exportação e de margem de lucro de vinte por cento, calculada sobre
o custo apurado.
§ 1º As médias aritméticas dos preços de que tratam os incisos I e II e o
custo médio de produção de que trata o inciso III serão calculados considerando os preços
praticados e os custos incorridos durante todo o período de apuração da base de cálculo do
imposto de renda a que se referirem os custos, despesas ou encargos.
§ 2º Para efeito do disposto no inciso I, somente serão consideradas as
operações de compra e venda praticadas entre compradores e vendedores não vinculados.

§ 3º Para efeito do disposto no inciso lI, somente serão considerados os
preços praticados pela empresa com compradores não vinculados.
§ 4º Na hipótese de utilização de mais de um método, será considerado
dedutível o maior valor apurado, observado o disposto no parágrafo subseqüente.
§ 5º Se os valores apurados segundo os métodos mencionados neste artigo
forem superiores ao de aquisição, constante dos respectivos documentos, a dedutibilidade
fica limitada ao montante deste último.
§ 6º Integram o custo, para efeito de dedutibilidade, o valor do frete e do
seguro, cujo ônus tenha sido do importador e os tributos incidentes na importação.
§ 7º A parcela dos custos que exceder ao valor determinado de
conformidade com este artigo deverá ser adicionada ao lucro líquido, para determinação
do lucro real.
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§ 8º A dedutibilidade dos encargos de depreciação ou amortização dos
bens e direitos fica limitada, em cada período de apuração, ao montante calculado com
base no preço determinado na forma deste artigo.
§ 9º O disposto neste artigo não se aplica aos casos de royalties e
assistência técnica, científica, administrativa ou assemelhada, os quais permanecem
subordinados às condições de dedutibilidade constantes da legislação vigente.
Receitas Oriundas de Exportações para o Exterior
Art. 19. As receitas auferidas nas operações efetuadas com pessoa
vinculada ficam sujeitas a arbitramento quando o preço médio de venda dos bens, serviços
ou direitos, nas exportações efetuadas durante o respectivo período de apuração da base de
cálculo do imposto de renda, for inferior a noventa por cento do preço médio praticado na
venda dos mesmos bens, serviços ou direitos, no mercado brasileiro, durante o mesmo
período, em condições de pagamento semelhantes.

§ 1º Caso a pessoa jurídica não efetue operações de venda no mercado
interno, a determinação dos preços médios a que se refere o caput será efetuada com
dados de outras empresas que pratiquem a venda de bens, serviços ou direitos, idênticos
ou similares, no mercado brasileiro.
§ 2º Para efeito de comparação, o preço de venda:
a) no mercado brasileiro, deverá ser considerado líquido dos descontos
incondicionais concedidos, do imposto sobre a circulação de mercadorias e serviços, do
imposto sobre serviços e das contribuições para a seguridade social - COFINS e para o
PISIPASEP;
b) nas exportações, será tomado pelo valor depois de diminuído dos
encargos de frete e seguro, cujo ônus tenha sido da empresa exportadora.

§ 3º Verificado que o preço de venda nas exportações é inferior ao limite
de que trata este artigo, as receitas das vendas nas exportações serão determinadas
tomando-se por base o valor apurado segundo um dos seguintes métodos:
a) Método do Preço de Venda nas Exportações - PVEx: definido como a
média aritmética dos preços de venda nas exportações efetuadas pela própria empresa,
para outros clientes, ou por outra exportadora nacional de bens, serviços ou direitos,
idênticos ou similares, durante o mesmo período de apuração da base de cálculo do
imposto de renda e em condições de pagamento semelhantes;
b) Método do Preço de Venda por Atacado no País de Destino, Diminuído
do Lucro - PVA: definido como a média aritmética dos preços de venda de bens,
idênticos ou similares, praticados no mercado atacadista do país de destino, em condições
de pagamento semelhantes, diminuídos dos tributos incluídos no preço, cobrados no
referido país, e de margem de lucro de quinze por cento sobre o preço de venda no
atacado;
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c) Método do Preço de Venda a Varejo no País de Destino, Diminuído do
Lucro - PVV: definido como a média aritmética dos preços de venda de bens, idênticos
ou similares, praticados no mercado varejista do país de destino, em condições de
pagamento semelhantes, diminuídos dos tributos incluídos no preço, cobrados no referido
país, e de margem de lucro de trinta por cento sobre o preço de venda no varejo;
d) Método do Custo de Aquisição ou de Produção mais Tributos e
Lucro - CAP: definido como a média aritmética dos custos de aquisição ou de produção
dos bens, serviços ou direitos, exportados, acrescidos dos impostos e contribuições
cobrados no Brasil e de margem de lucro de quinze por cento sobre a soma dos custos
mais impostos e contribuições.

§ 4Q As médias aritméticas de que trata o parágrafo anterior serão
calculadas em relação ao período de apuração da respectiva base de cálculo do imposto de
renda da empresa brasileira.

§ 5Q Na hipótese de utilização de mais de um método, será considerado o
menor dos valores apurados, observado o disposto no parágrafo subseqüente.
§ 6Q Se o valor apurado segundo os métodos mencionados no § 3Q for
inferior aos preços de venda constantes dos documentos de exportação, prevalecerá o
montante da receita reconhecida conforme os referidos documentos.

§ 7Q A parcela das receitas, apurada segundo o disposto neste artigo, que
exceder ao valor já apropriado na escrituração da empresa deverá ser adicionada ao lucro
líquido, para determinação do lucro real, bem assim ser computada na determinação do
lucro presumido e do lucro arbitrado.
§ 8Q Para efeito do disposto no § 3Q, somente serão consideradas as
operações de compra e venda praticadas entre compradores e vendedores não vinculados.
Art. 20. Em circunstâncias especiais, o Ministro de Estado da Fazenda
poderá alterar os percentuais de que tratam os arts. 18 e 19, caput, e alineas "b", "c" e "d"
de seu § 3Q •

Apuração dos Preços Médios
Art. 21. Os custos e preços médios a que se referem os arts. 18 e ] 9
deverão ser apurados com base em:

I - publicações ou relatórios oficiais do governo do país do comprador ou
vendedor ou declaração da autoridade fiscal desse mesmo país, quando com ele o Brasil
mantiver acordo para evitar a bitributação ou para intercâmbio de informações;
II - pesquisas efetuadas por empresa ou instituição de notório
conhecimento técnico ou publicações técnicas, em que se especifiquem o setor, o período,
as empresas pesquisadas e a margem encontrada, bem assim identifiquem, por empresa,
os dados coletados e trabalhados.
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§ 1º As publicações, as pesquisas e os relatórios oficiais a que se refere
este artigo somente serão admitidos como prova se houverem sido realizados com
observância de métodos de avaliação internacionalmente adotados e se referirem a
período contemporâneo com o de apuração da base de cálculo do imposto de renda da
empresa brasileira.
§ 2º Admitir-se-ão margens de lucro diversas das estabelecidas nos arts . 18
e 19, desde que o contribuinte as comprove, com base em publicações, pesquisas ou
relatórios elaborados de conformidade com o disposto neste artigo.

§ 3º As publicações técnicas, as pesquisas e os relatórios a que se refere
este artigo poderão ser desqualificados mediante ato do Secretário da Receita Federal,
quando considerados inidôneos ou inconsistentes.
Juros
Art. 22. Os juros pagos ou creditados a pessoa vinculada, quando
decorrentes de contrato não registrado no Banco Central do Brasil, somente serão
dedutíveis para fins de determinação do lucro real até o montante que não exceda ao valor
calculado com base na taxa Libor, para depósitos em dólares dos E stados Unidos da
América pelo prazo de seis meses, acrescida de três por cento anuais a título de spread ,
proporcionalizados em função do período a que se referirem os juros.

§ 1º No caso de mútuo com pessoa vinculada, a pessoa jurídica mutuante,
domiciliada no Brasil, deverá reconhecer, como receita financeira correspondente à
operação, no mínimo o valor apurado segundo o disposto neste artigo.
§ 2º Para efeito do limite a que se refere este artigo, os juros serão
calculados com base no valor da obrigação ou do direito, expresso na moeda objeto do
contrato e convertida em reais pela taxa de câmbio, divulgada pelo Banco Central do
Brasil, para a data do termo final do cálculo dos juros.

§ 3º O valor dos encargos que exceder o limite referido no caput e a
diferença de receita apurada na forma do parágrafo anterior serão adicionados à base de
cálculo do imposto de renda devido pela empresa no Brasil, inclusive ao lucro presumido
ou arbitrado.
§ 4º Nos casos de contratos registrados no Banco Central do Brasil, serão
admitidos os juros determinados com base na taxa registrada.
Pessoa Vinculada - Conceito
Art. 23 . Para efeito dos arts. ] 8 a 22, será considerada vinculada à pessoa
jurídica domiciliada no Brasil:
I - a matriz desta, quando domiciliada no exterior;
11 - a sua filial ou sucursal, domiciliada no exterior;
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III - a pessoa física ou jurídica, residente ou domiciliada no exterior, cuja
participação societária no seu capital social a caracterize como sua controladora ou
coligada, na forma definida nos §§ 1º e 2º do art. 243 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro
de 1976;
IV - a pessoa jurídica domiciliada no exterior que seja caracterizada como
sua controlada ou coligada, na forma definida nos §§ 1º e 2º do art. 243 da Lei nº 6.404, de
1976;
V- a pessoa jurídica domiciliada no exterior, quando esta e a empresa
domiciliada no Brasil estiverem sob controle societário ou administrativo comum ou
quando pelo menos dez por cento do capital social de cada uma pertencer a uma mesma
pessoa física ou jurídica;
VI - a pessoa física ou jurídica, residente ou domiciliada no exterior, que,
em conjunto com a pessoa jurídica domiciliada no Brasil, tiverem participação societária
no capital social de uma terceira pessoa juridica, cuja soma as caracterizem como
controladoras ou coligadas desta, na forma definida nos §§ 1º e 2º do art. 243 da Lei nº
6.404, de 1976;
VII - a pessoa física ou jurídica, residente ou domiciliada no exterior, que
seja sua associada, na forma de consórcio ou condomínio, conforme definido na legislação
brasileira, em qualquer empreendimento;
VIII - a pessoa física residente no exterior que for parente ou afim até o
terceiro grau, cônjuge ou companheiro de qualquer de seus diretores ou de seu sócio ou
acionista controlador em participação direta ou indireta;
IX - a pessoa física ou jurídica, residente ou domiciliada no exterior,
que goze de exclusividade, como seu agente, distribuidor ou concessionário, para a
compra e venda de bens, serviços ou direitos;

x -a

pessoa física ou jurídica, residente ou domiciliada no exterior, em
relação à qual a pessoa jurídica domiciliada no Brasil goze de exclusividade, como agente,
distribuidora ou concessionária, para a compra e venda de bens, serviços ou direitos.

Países com Tributação Favorecida
Art. 24. As disposições relativas a preços, custos e taxas de juros,
constantes dos arts. 18 a 22, aplicam-se, também, às operações efetuadas por pessoa física
ou juridica residente ou domiciliada no Brasil, com qualquer pessoa física ou jurídica,
ainda que não vinculada, residente ou domiciliada em país que não tribute a renda ou que
a tribute a alíquota máxima inferior a vinte por cento.

§ lº Para efeito do disposto na parte final deste artigo, será considerada a
legislação tributária do referido país, aplicável às pessoas físicas ou às pessoas juridicas,
conforme a natureia do ente com o qual houver sido praticada a operação.
§ 2º No caso de pessoa física residente no Brasil:
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a) o valor apurado segundo os métodos de que trata o art. 18 será
considerado como custo de aquisição para efeito de apuração de ganho de capital na
alienação do bem ou direito;
b) o preço relativo ao bem ou direito alienado, para efeito de apuração de
ganho de capital, será o apurado de conformidade com o disposto no art. 19;
c) será considerado como rendimento tributável o preço dos servIços
prestados apurado de conformidade com o disposto no art. 19;
d) serão considerados como rendimento tributável os juros determinados de
conformidade com o art. 22.

Seção VI
Lucro Presumido
Determinação
Art. 25. O lucro presumido será o montante determinado pela soma das
seguintes parcelas:

I - o valor resultante da aplicação dos percentuais de que trata o art. 15 da
Q
Q
Lei n 9.249, de 1995, sobre a receita bruta definida pelo art. 31 da Lei n 8.981 , de 1995,
auferida no período de apuração de que trata o art. 1Qdesta Lei;
II - 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 pelo inciso anterior e demais valores determinados nesta Lei , auferidos
naquele mesmo período.
Opção
Art. 26. A opção pela tributação com base no lucro presumido será
aplicada em relação a todo o período de atividade da empresa em cada ano-calendário.

§ l Q A opção de que trata este artigo será manifestada com o pagamento da
primeira ou única quota do imposto devido correspondente ao primeiro período de
apuração de cada ano-calendário.
Q
§ 2 A pessoa jurídica que houver iniciado atividade a partir do segundo
trimestre manifestará a opção de que trata este artigo com o pagamento da primeira ou
única quota do imposto devido relativa ao período de apuração do início de atividade.
Q
§ 3 A pessoa jurídica que houver pago o imposto com base no lucro
presumido e que, em relação ao mesmo ano-calendário, alterar a opção, passando a ser
tributada com base no lucro real, ficará sujeita ao pagamento de multa e juros moratórios
sobre a diferença de imposto paga a menor.
Q
§ 4 A mudança de opção a que se refere o parágrafo anterior somente será
admitida quando formalizada até a entrega da correspondente declaração de rendimentos e

GER 20 . 0 1.0050 . 5 - (ABR/9 1)

49
CÂMARA

DOS

DEPUTADOS

antes de iniciado procedimento de ofício relativo a qualquer dos períodos de apuração do
respectivo ano-calendário.

Secão vn
Lucro Arbitrado
Determinação
Art. 27. O lucro arbitrado será o montante determinado pela soma das
seguintes parcelas:

r - o valor resultante da aplicação dos percentuais de que trata o art. 16 da
Lei nº 9.249, de 1995, sobre a receita bruta definida pelo art. 31 da Lei nº 8.981 , de 1995,
auferida no período de apuração de que trata o art. 1º desta Lei;

II - 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 pelo inciso anterior e demais valores determinados nesta Lei , auferidos
naquele mesmo período.
§ 1º Na apuração do lucro arbitrado, quando não conhecida a receita bruta,
os coeficientes de que tratam os incisos II, IIr e IV do art. 51 da Lei nº 8.981 , de ]995 ,
deverão ser multiplicados pelo número de meses do período de apuração.

§ 2º Na hipótese de utilização das a1ternativas de cálculo previstas nos
incisos V a VIII do art. 51 da Lei nº 8.981, de 1995, o lucro arbitrado será o valor
resu1tante da soma dos valores apurados para cada mês do período de apuração.
Capítulo n
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
Secão I
Apuração da Base de Cálculo e Pagamento
Normas Aplicáveis
Art. 28. Aplicam-se à apuração da base de cálculo e ao pagamento da
contribuição social sobre o lucro líquido as normas da legislação vigente e as
correspondentes aos arts. 1º a 3º, 5º a 14, 17 a 24, 26, 55 e 71 , desta Lei.

Empresas sem Escrituração Contábil
Art. 29. A base de cálculo da contribuição social sobre o lucro líquido,
devida pelas pessoas jurídicas tributadas com base no lucro presumido ou arbitrado e
pelas demais empresas dispensadas de escrituraçãO" contábil, corresponderá à soma dos
valores:

r - de que trata o art. 20 da Lei nº 9.249, de 199y,
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II - 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 pelo inciso anterior e demais valores determinados nesta Lei , auferidos
naquele mesmo período.

Pagamento Mensal Estimado
Art. 30. A pessoa jurídica que houver optado pelo pagamento do imposto
de renda na forma do art. 2º fica, também, sujeita ao pagamento mensal da contribuição
social sobre o lucro líquido, determinada mediante a aplicação da alíquota a que estiver
sujeita sobre a base de cálculo apurada na forma dos incisos I e II do artigo anterior.

Capítulo m
IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
Contribuinte Substituto
Art. 31. O art 35 da Lei nº 4.502, de 30 de novembro de 1964, passa a
vigorar com a seguinte redação:
" Art. 35 ................................................... .... ..... ........... ..... ......... ... ... .

II - como contribuinte substituto:

c) o industrial ou equiparado, mediante requerimento, nas operações
anteriores, concomitantes ou posteriores às saídas que promover, nas hipóteses e
condições estabelecidas pela Secretaria da Receita Federal.
§ 1Q Nos casos das alíneas "a" e "b"do inciso II deste artigo, o pagamento
do imposto não exclui a responsabilidade por infração do contribuinte originário
quando este for identificado e será considerado como efetuado fora do prazo, para
todos os efeitos legais.

§ 2º Para implementar o disposto na alínea "c" do inciso II, a Secretaria da
Receita Federal poderá instituir regime especial de suspensão do imposto."

Capítulo IV
PROCEDIMENTOS DE FISCALIZAÇÃO
Secão I
Suspensão da Imunidade e da Isenção
Art. 32. A suspensão da imunidade tributária, em virtude de falta de
observância de requisitos legais, deve ser procedida de conformidade com o disposto neste
artigo.
§ 1Q Constatado que entidade beneficiária de imunidade de tributos
federais de que trata o art. 150, VI, c, da Constituição não está observando requisito ou
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condição previsto nos arts. 9º, § 1º, e 14 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966
(Código Tributário Nacional), a fiscalização tributária expedirá notificação fiscal, na qual
relatará os fatos que determinam a suspensão do beneficio, indicando inclusive a data da
ocorrência da infração.
§ 2º A entidade poderá, no prazo de trinta dias da ciência da notificação,
apresentar as alegações e provas que entender necessárias.
§ 3º O Delegado ou Inspetor da Receita Federal decidirá sobre a
procedência das alegações, expedindo o ato declaratório suspensivo do beneficio, no caso
de improcedência, dando, de sua decisão, ciência à entidade.
§ 4º Será igualmente expedido o ato suspensivo se decorrido o prazo
previsto no § 2º sem qualquer manifestação da parte interessada.
§ 5º A suspensão da imunidade terá como termo inicial a data da prática da
infração.
§ 6º Efetivada a suspensão da imunidade:
a) a entidade interessada poderá, no prazo de trinta dias da ciência,
apresentar impugnação ao ato declaratório, a qual será objeto de decisão pela Delegacia
da Receita Federal de Julgamento competente;
b) a fiscalização de tributos federais lavrará auto de infração, se for o caso.
§ 7º A impugnação relativa à suspensão da imunidade obedecerá às demais
normas reguladoras do processo administrativo fiscal.
§ 8º A impugnação e o recurso apresentados pela entidade não terão efeito
suspensivo em relação ao ato declaratório contestado.
§ 9º Caso seja lavrado auto de infração, as impugnações contra o ato
declaratório e contra a exigência de crédito tributário serão reunidas em um único
processo, para serem decididas simultaneamente.

§ 10. Os procedimentos estabelecidos neste artigo aplicam-se, também, às
hipóteses de suspensão de isenções condicionadas, quando a entidade beneficiária estiver
descumprindo as condições ou requisitos impostos pela legislação de regência.
Secão n
Regimes Especiais de Fiscalização
Art. 33. A Secretaria da Receita Federal pode determinar regime especial
para cumprimento de obrigações, pelo sujeito passivo, nas seguintes hipóteses:

I - embaraço à fiscalização, caracterizado pela negativa não justificada de
exibição de livros e documentos em que se assente a escrituração das atividades do sujeito
passivo, bem assim pelo não fornecimento de informações sobre bens, movimentação
financeira, negócio ou atividade, próprios ou de terceiros, quando intimado, e demais
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hipóteses que autorizam a requisição do auxílio da força pública, nos termos art. 200 da
Lei n2 5.172, de 1966;

n - resistência

à fiscalização, caracterizada pela negativa de acesso ao
estabelecimento, ao domicílio fiscal ou a qualquer outro local onde se desenvolvam as
atividades do sujeito passivo, ou se encontrem bens de sua posse ou propriedade;

In - evidências de que a pessoa jurídica esteja constituída por interpostas
pessoas que não sejam os verdadeiros sócios ou acionistas, ou o titular, no caso de firma
individual;
IV - realização de operações sujeitas à incidência tributária, sem a devida
inscrição no cadastro de contribuintes apropriado;
V - prática reiterada de infração à legislação tributária;
VI - comercialização de mercadorias com evidências de contrabando ou
descaminho;
VII - incidência em conduta que enseje representação criminal, nos termos
da legislação que rege os crimes contra a ordem tributária.
§ 12 O regime especial de fiscalização será aplicado em virtude de ato do
Secretário da Receita Federal.
§ 22 O regime especial pode consistir, inclusive, em:
a) manutenção de fiscalização ininterrupta no estabelecimento do sujeito
paSSIVO ;

b) redução, à metade, dos períodos de apuração e dos prazos de
recolhimento dos tributos;
c) utilização compulsória de controle eletrônico das operações realizadas e
recolhimento diário dos respectivos tributos;
d) exigência de comprovação sistemática do cumprimento das obrigações
tributárias;
e) controle especial da impressão e emissão de documentos comerciais e
fiscais e da movimentação financeira.

§ 32 As medidas previstas neste artigo poderão ser aplicadas isolada ou
cumulativamente, por tempo suficiente à normalização do cumprimento das obrigações
tributárias.

§ 42 A imposição do regime especial não elide a aplicação de penalidades
previstas na legislação tributária.

GER 20.01 .0050.5 - (ABRf91)

53
CÂMARA

DOS

DEPUTADOS

§ 5Q As infrações cometidas pelo contribuinte durante o período em que
estiver submetido a regime especial de fiscalização serão punidas com a multa de que
trata o art. 44, lI.
Seção f i
Documentação Fiscal
Acesso à Documentação
Art. 34. São também passíveis de exame os documentos do sujeito passivo,
mantidos em arquivos magnéticos ou assemelhados, encontrados no local da verificação,
que tenham relação direta ou indireta com a atividade por ele exercida.
Retenção de Livros e Documentos
Art. 35. Os livros e documentos poderão ser examinados fora do
estabelecimento do sujeito passivo, desde que lavrado termo escrito de retenção pela
autoridade fiscal , em que se especifiquem a quantidade, espécie, natureza e condições dos
livros e documentos retidos.
§ 1Q Constituindo os livros ou documentos prova da prática de ilícito penal
ou tributário, os originais retidos não serão devolvidos, extraindo-se cópia para entrega ao
interessado.
§ 2Q Excetuado o disposto no parágrafo anterior, devem ser devolvidos os
originais dos documentos retidos para exame, mediante recibo.
Lacração de Arquivos
Art. 36. A autoridade fiscal encarregada de diligência ou fiscalização
poderá promover a lacração de móveis, caixas, cofres ou depósitos onde se encontram
arquivos e documentos, toda vez que ficar caracterizada a resistência ou o embaraço à
fiscalização, ou ainda quando as circunstâncias ou a quantidade de documentos não
permitirem sua identificação e conferência no local ou no momento em que foram
encontrados.
Parágrafo único. O sUjeito passivo e demais responsáveis serão
previamente notificados para acompanharem o procedimento de rompimento do lacre e
identificação dos elementos de interesse da fiscalização .
Guarda de Documentos
Art. 37. Os comprovantes da escrituração da pessoa jurídica, relativos a
fatos que repercutam em lançamentos contábeis de exercícios futuros, serão conservados
até que se opere a decadência do direito de à Fazenda Pública constituir os créditos
tributários relativos a esses exercícios.
Arquivos Magnéticos
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Art. 38. O sujeito passivo usuário de sistema de processamento de dados
deverá manter documentação técnica completa e atualizada do sistema, suficiente para
possibilitar a sua auditoria, facultada a manutenção em meio magnético, sem prejuízo da
sua emissão gráfica, quando solicitada.
Extravio de Livros e Documentos
Art. 39. A perda ou extravio dos livros ou documentos implica
arbitramento dos valores das operações a que se referiam, para cálculo dos tributos sobre
elas incidentes na forma da legislação específica, salvo se, feita a comunicação no prazo
de trinta dias da data da ocorrência do fato, for possível a reconstituição da escrituração.
Seção IV
Omissão de Receita
Falta de Escrituração de Pagamentos
Art. 40. A falta de escrituração de pagamentos efetuados pela pessoa
jurídica, assim como a manutenção, no passivo, de obrigações cuja exigibilidade não seja
comprovada, caracterizam, também, omissão de receita.
Levantamento Quantitativo por Espécie
Art. 41 . A omissão de receita poderá, também, ser determinada a partir de
levantamento por espécie, das quantidades de matérias-primas e produtos intermediários
utilizados no processo produtivo da pessoa jurídica.

§ 1º Para os fins deste artigo, apurar-se-á a diferença, positiva ou negativa,
entre a soma das quantidades de produtos em estoque no inicio do período com a
quantidade de produtos fabricados com as matérias-primas e produtos intermediários
utilizados e a soma das quantidades de produtos cuja venda houver sido registrada na
escrituração contábil da empresa com as quantidades em estoque, no final do período de
apuração, constantes do livro de Inventário.

§ 2º Considera-se receita omitida, nesse caso, o valor resultante da
multiplicação das diferenças de quantidades de produtos ou de matérias-primas e produtos
intermediários pelos respectivos preços médios de venda ou de compra, conforme o caso,
em cada período de apuração abrangido pelo levantamento.
§ 3º Os critérios de apuração de receita omitida de que trata este artigo
aplicam-se, também, às empresas comerCIaIS, relativamente às mercadorias adquiridas
para revenda.
Depósitos Bancários
Art. 42 . Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os
valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado,
não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados
nessas operações.
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§ 12 O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado
auferido ou recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 22 Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem
sido computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos,
submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na legislação vigente à
época em que auferidos ou recebidos.
§ 32 Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão
analisados individualizadamente, observado que não serão considerados:
a) os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa fisica
ou jurídica~
b) no caso de pessoa fisica, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os
de valor individual igualou inferior a R$ 1.000,00 (mil reais), desde que o seu somatório,
dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais).
§ 42 Tratando-se de pessoa fisica, os rendimentos omitidos serão tributados
no mês em que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à época
em que tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
Seção V
Normas sobre o Lançamento de Tributos e Contribuições
Auto de Infração sem Tributo
Art. 43 . Poderá

ser formalizada exigência de crédito tributário
correspondente exclusivamente a multa ou ajuros de mora, isolada ou conjuntamente.
Parágrafo único. Sobre o crédito constituído na forma deste artigo, não
pago no respectivo vencimento, incidirão juros de mora, calculados à taxa a que se refere
o art. 52, § 32, a partir do primeiro dia do mês subseqüente ao vencimento do prazo até o
mês anterior ao do pagamento e de um por cento no mês de pagamento.
Multas de Lançamento de Ofício
Art. 44. Nos casos de lançamento de oficio, serão aplicadas as seguintes

multas, calculadas sobre a totalidade ou diferença de tributo ou contribuição:
I - de setenta e cinco por cento, nos casos de falta de pagamento ou
recolhimento, pagamento ou recolhimento após o vencimento do prazo, sem o acréscimo
de multa moratória, de falta de deqlaração e nos de declaração inexata, excetuada a
hipótese do inciso seguinte;
II - cento e cinqüent(! por cento, nos casos de evidente intuito de fraude,
definido nos arts. 71 , 72 e 73 4 Lei n2 4.502, de 1964, independentemente de outras
penalidades administrativas oucrimi~ais cabíveis.
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§ 1º As multas de que trata este artigo serão exigidas:
a) juntamente com o tributo ou a contribuição, quando não houverem sido
anteriormente pagos;
b) isoladamente, quando o tributo ou a contribuição .houver sido pago após
o vencimento do prazo previsto, mas sem o acréscimo de multa de mora;
c) isoladamente, no caso de pessoa fisica sujeita ao pagamento mensal do
imposto (camê-Ieão) na forma do art. 8° da Lei nº 7.713, de 22 de dezembro de 1988, que
deixar de fazê-lo, ainda que não tenha apurado imposto a pagar na declaração de ajuste;
d) isoladamente, no caso de pessoa jurídica sujeita ao pagamento do
imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido, na forma do art. 2º, que
deixar de fazê-lo , ainda que tenha apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para
a contribuição social sobre o lucro líquido, no ano-calendário correspondente;
e) isoladamente, no caso de tributo ou contribuição social lançado, que não
houver sido pago ou recolhido.

§ 2º Se o contribuinte não atender, no prazo marcado, à intimação para
prestar esclarecimentos, as multas a que se referem os incisos I e II do caput passarão a
ser de cento e doze inteiros e cinco décimos por cento e de duzentos e vinte e cinco por
cento, respectivamente.
§ 3º Aplicam-se às multas de que trata este artigo as reduções previstas no
art. 6º da Lei nº 8.218, de 29 de agosto de 1991 , e no art. 60 da Lei nº 8.383 , de 30 de
dezembro de 1991 .

§ 4º As disposições deste artigo aplicam-se, inclusive, aos contribuintes
que derem causa a ressarcimento indevido de tributo ou contribuição decorrente de
qualquer incentivo ou beneficio fiscal.
Art. 45. O art. 80 da Lei nº 4.502, de 1964, com as alterações posteriores,
passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 80. A falta de lançamento do valor, total ou parcial, do imposto sobre
produtos industrializados na respectiva nota fiscal , a falta de recolhimento do
imposto lançado ou o recolhimento após vencido o prazo, sem o acréscimo de
multa moratória, sujeitará o contribuinte às seguintes multas de oficio :

I - setenta e cinco por cento do valor do imposto que deixou de ser lançado
ou recolhido ou que houver sido recolhido após o vencimento do prazo sem o
acréscimo de multa moratória;
II - cento e cinqüenta por cento do valor do imposto que deixou de ser
lançado ou recolhido, qU'arttlo se tratar de..infração qualificada.
"
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Art. 46. As multas de que trata o art. 80 da Lei n2 4.502, de 1964, passarão
a ser de cento e doze inteiros e cinco décimos por cento e de duzentos e vinte e cinco por
cento, respectivamente, se o contribuinte não atender, no prazo marcado, à intimação para
prestar esclarecimentos.
§ 12 As multas de que trata este artigo serão exigidas:
a) juntamente com o imposto, quando este não houver sido lançado nem
recolhido;
b) isoladamente, nos demais casos.

§ 22 Aplicam-se às multas de que trata o art. 80 da Lei nO4 .502 , de 1964, o
disposto nos §§ 32 e 4 2 do art. 44.
Seção VI
Aplicação de Acréscimos de Procedimento Espontâneo

Art. 47. A pessoa fisica ou jurídica submetida à ação fiscal por parte
Secretaria da Receita Federal poderá pagar, até o vigésimo dia subseqüente à data
recebimento do termo de início de fiscalização, os tributos e contribuições já lançados
declarados, de que for sujeito passivo como contribuinte ou responsável, com
acréscimos legais aplicáveis nos casos de procedimento espontâneo.

da
de
ou
os

Capítulo V
DISPOSIÇÕES GERAIS
Seção I
Processo Administrativo de Consulta

Art. 48. No âmbito da Secretaria da Receita Federal, os processos
administrativos de consulta serão solucionados em instância única.
§ 12 A competência para solucionar a consulta ou declarar sua ineficácia
será atribuída:
a) a órgão central da Secretaria da Receita Federal, nos casos de consultas
formuladas por órgão central da administração pública federal ou por entidade
representativa de categoria econômica ou profissional de âmbito nacional ;
b) a órgão regional da Secretaria da Receita Federal, nos demais casos.
§ 2Q OS atos normativos expedidos pelas autoridades competentes serão
observados quando da solução da consulta.
§ 32 Não cabe recurso nem pedido de reconsideração da solução da
consulta ou do despacho que declarar sua ineficácia.
§ 42 As soluções das consultas serão publicadas através da imprensa
oficial, na forma disposta em ato normativo emitido pela Secretaria da Receita Federal.
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§ 5Q Havendo diferença de conclusões entre soluções de consultas relativas
a uma mesma matéria, fundada em idêntica norma jurídica, cabe recurso especial, sem
efeito suspensivo, para o órgão de que trata a alínea "a" do art. 1°.
§ 6Q O recurso de que trata o parágrafo anterior pode ser interposto pelo
destinatário da solução divergente, no prazo de trinta dias, contados da ciência da solução.
§ 7Q Cabe, a quem interpuser o recurso, comprovar a existência das
soluções divergentes sobre idênticas situações.
§ 8Q O juízo de admissibilidade do recurso será feito pelo órgão que
jurisdiciona o domicílio fiscal do recorrente ou a que estiver subordinado o servidor, na
hipótese do parágrafo seguinte, que solucionou a consulta.
§ 9Q Qualquer servidor da administração tributária deverá, a qualquer
tempo, formular representação ao órgão que houver proferido a decisão, encaminhando as
soluções divergentes sobre a mesma matéria, de que tenha conhecimento.
§ 10. O sujeito passivo que tiver conhecimento de solução divergente
daquela que esteja observando em decorrência de resposta a consulta anteriormente
formulada, sobre idêntica matéria, poderá adotar o procedimento previsto no § 5Q, no
prazo de trinta dias contados da respectiva publicação.
§ 11 . A solução da divergência acarretará, em qualquer hipótese, a edição
de ato específico, uniformizando o entendimento, com imediata ciência ao destinatário da
solução reformada, aplicando-se seus efeitos a partir da data da ciência.
§ 12. Se, após a resposta à consulta, a administração alterar o
entendimento nela expresso, a nova orientação atingirá, apenas, os fatos geradores que
ocorram após dado ciência ao consulente ou após a sua publicação na imprensa oficial.

§ 13 . A partir de 1º de janeiro de 1997, cessarão todos os efeitos
decorrentes de consultas não solucionadas definitivamente, ficando assegurado aos
consulentes, até 31 de janeiro de 1997:
a) a não instauração de procedimento de fiscalização em relação à matéria
consultada~

b) a renovação da consulta anteriormente formulada, à qual serão aplicadas
as normas previstas nesta Lei.
Art. 49. Não se aplicam aos processos de consulta no âmbito da Secretaria
da Receita Federal as disposições dos arts. 54 a 58 do Decreto nQ 70 .235, de 6 de março de
1972.
Art. 50. Aplicam-se aos processos de consulta relativos à classificação de
mercadorias as disposições dos arts. 46 a 53 do Decreto nQ 70.235 , de 1972 e do art. 48
desta Lei.
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§ l Q O órgão de que trata o art. 48, § P, alínea "a", poderá alterar ou
reformar, de oficio, as decisões proferidas nos processos relativos à classificação de
mercadorias.
§ 2Q Da alteração ou reforma mencionada no parágrafo anterior, deverá ser
dada ciência ao consulente.

§ 3Q Em relação aos atos praticados até a data da ciência ao consulente,
nos casos de que trata o § 1Q deste artigo, aplicam-se as conclusões da decisão proferida
pelo órgão regional da Secretaria da Receita Federal.
§ 4Q O envio de conclusões decorrentes de decisões proferidas em
processos de consulta sobre classificação de mercadorias, para órgãos do Mercado
Comum do Sul - MERCOSUL, será efetuado exclusivamente pelo órgão de que trata o art.
48, § 1Q, alínea "a" .
Seção fi
Normas sobre o Lucro Presumido e Arbitrado
Art. 51. Os juros de que trata o art. 9Q da Lei nQ 9.249, de 1995, bem assim
os rendimentos e ganhos líquidos decorrentes de quaisquer operações financeiras, serão
adicionados ao lucro presumido ou arbitrado, para efeito de determinação do imposto de
renda devido.

Parágrafo único. O imposto de renda incidente na fonte sobre os
rendimentos de que trata este artigo será considerado como antecipação do devido na
declaração de rendimentos.
Art. 52 . Na apuração de ganho de capital de pessoa jurídica tributada pelo
lucro presumido ou arbitrado, os valores acrescidos em virtude de reavaliação somente
poderão ser computados como parte integrante dos custos de aquisição dos bens e direitos
se a empresa comprovar que os valores acrescidos foram computados na determinação da
base de cálculo do imposto de renda.
Art. 53. Os valores recuperados, correspondentes a custos e despesas,
inclusive com perdas no recebimento de créditos, deverão ser adicionados ao lucro
presumido ou arbitrado para determinação do imposto de renda, salvo se o contribuinte
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 a período no qual tenha se
submetido ao regime de tributação com base no lucro presumido ou arbitrado.
Art. 54. A pessoa jurídica que, até o ano-calendário anterior, houver sido
tributada com base no lucro real , deverá adicionar à base de cálculo do imposto de renda,
correspondente ao primeiro período de apuração no qual houver optado pela tributação
com base no lucro presumido ou for tributada com base no lucro arbitrado, os saldos dos
valores cuja tributação havia diferido, controlados na parte B do Livro de Apuração do
Lucro Real - LALUR.

Seção m
Normas Aplicáveis a Atividades Especiais
1<
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Sociedades Civis
Art. 55 . As sociedades civis de prestação de serviços profissionais relativos
ao exercício de profissão legalmente regulamentada de que trata o art. 1Q do Decreto-Lei
nQ 2.397, de 21 de dezembro de 1987, passam, em relação aos resultados auferidos a partir
de 1Q de janeiro de 1997, a ser tributadas pelo imposto de renda de conformidade com as
normas aplicáveis às demais pessoas jurídicas.

Art. 56. As sociedades civis de prestação de serviços de profissão
legalmente regulamentada passam a contribuir para a seguridade social com base na
receita bruta da prestação de serviços, observadas as normas da Lei Complementar nQ 70,
de 30 de dezembro de ] 991 .
Parágrafo único. Para efeito da incidência da contribuição de que trata este
artigo, serão consideradas as receitas auferidas a partir do mês de abril de 1997.

Associações de Poupança e Empréstimo
Art. 57. As Associações de Poupança e Empréstimo pagarão o imposto de
renda correspondente aos rendimentos e ganhos líquidos, auferidos em aplicações
financeiras, à alíquota de quinze por cento, calculado sobre vinte e oito por cento do valor
dos referidos rendimentos e ganhos líquidos.

Parágrafo único. O imposto incidente na forma
considerado tributação definitiva.

deste artigo

,

sera

Empresas de Factoring
Art. 58. Fica incluído no art. 36 da Lei nQ 8.981 , de ] 995, com as
alterações da Lei nQ 9.065, de 1995, o inciso XV, com a seguinte redação:
" Art. 36 .......... ............... ................................................................. .

XV - que explorem as atividades de prestação cumulativa e continua 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)."

Atividade Florestal
Art. 59. Considera-se, também , como atividade rural o cultivo de florestas
que se destinem ao corte para comercialização, consumo ou industrialização.

Fundos de Investimento e Clubes de Investimento
Art. 60. Os rendimentos auferidos no resgate de quotas de fundos de
investimento ou de clubes de investimento, de renda fixa e de renda variável, sujeitam-se
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à incidência do imposto de renda à mesma alíquota aplicável aos rendimentos das
aplicações financeiras de renda fixa.
Parágrafo único. O disposto neste artigo somente se aplica em relação aos
rendimentos produzidos a partir de lº de janeiro de 1997.

Liquidação Extra-Judicial e Falência
Art. 61 . As entidades submetidas aos regimes de liquidação extrajudicial e
de falência sujeitam-se às normas de incidência dos impostos e contribuições de
competência da União aplicáveis às pessoas jurídicas, em relação às operações praticadas
durante o período em que perdurarem os procedimentos para a realização de seu ativo e o
pagamento do passivo.

Seção IV
Acréscimos Moratórios
Multas e Juros
Art. 62 . Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e
contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores
ocorrerem a partir de 1º de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos na legislação
específica, serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de trinta e três centésimos
por cento, por dia de atraso.
§ 1º A multa de que trata este artigo será calculada a partir do primeiro dia
subseqüente ao do vencimento do prazo previsto para o pagamento do tributo ou da
contribuição até o dia em que ocorrer o seu pagamento.
§ 2º O percentual de multa a ser aplicado fica limitado a vinte por cento.
§ 3º Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora
calculados à taxa a que se refere o art. 5º, § 3º, a partir do primeiro dia do mês
subseqüente ao vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento e de um por
cento no mês de pagamento

Pagamento em Quotas -Juros
Art. 63 . Os juros a que se referem o art. 14, lU, e o art. 16, ambos da Lei nº
9.250, de 1995, serão calculados à taxa a que se refere o art. 5º, § 3º, a partir do primeiro
dia do mês subseqüente ao previsto para a entrega tempestiva da declaração de
rendimentos.

Parágrafo único. As quotas do imposto sobre a propriedade territorial rural
a que se refere a alínea "c" do parágrafo único do art. ]4 da Lei nº 8.847, de 28 de janeiro
de 1994, serão acrescidas de juros calculados à taxa a que se refere o art. 5º, § 3º, a partir
do primeiro dia do mês subseqüente àquele em que o contribuinte for notificado até o
último dia do mês anterior ao do pagamento e de um por cento no mês do pagamento.

Débitos com Exigibilidade Suspensa
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Art. 64. Não caberá lançamento de multa de ofício na constituição do
crédito tributário destinada a prevenir a decadência, relativo a tributos e contribuições de
competência da União, cuja exigibilidade houver sido suspensa na forma do art. 15] , IV,
da Lei nO 5.172, de 1966.

§ 1° O disposto neste artigo aplica-se, exclusivamente, aos casos em que a
suspensão da exigibilidade do débito tenha ocorrido antes do início de qualquer
procedimento de ofício a ele relativo.

§ 2° A interposição da ação judicial favorecida com a medida liminar
interrompe a incidência da multa de mora, desde a concessão da medida judicial, até 30
dias após a data da publicação da decisão judicial que considerar devido o tributo ou
contribui ção.

Seção V
Arrecadação de Tributos e Contribuições
Retenção de Tributos e Contribuições
Art. 65. Os pagamentos efetuados por órgãos, autarquias e fundações da
administração pública federal a pessoas jurídicas, pelo fornecimento de bens ou prestação
de serviços, estão sujeitos à incidência, na fonte, do imposto sobre a renda, da
contribuição social sobre o lucro líquido, da contribuição para seguridade social - COFINS
e da contribuição para o PISIPASEP.

§ 1Q A obrigação pela retenção é do órgão ou entidade que efetuar o
pagamento.
§ 2Q O valor retido, correspondente a cada tributo ou contribuição, será
levado a crédito da respectiva conta de receita da União.

§ 3Q O valor do imposto e das contribuições sociais retido será considerado
como antecipação do que for devido pelo contribuinte em relação ao mesmo imposto e às
mesmas contribuições.
§ 4Q O valor retido correspondente ao imposto de renda e a cada
contribuição social somente poderá ser compensado com o que for devido em relação à
mesma espécie de imposto ou contribuição.

§ 5Q O imposto de renda a ser retido será determinado mediante a
aplicação da alíquota de quinze por cento sobre o resultado da multiplicação do valor a ser
pago pelo percentual de que trata o art. ] 5 da Lei nQ 9.249, de ] 995, aplicável à espécie de
receita correspondente ao tipo de bem fornecido ou de serviço prestado.
§ 6Q O valor da contribuição social sobre o lucro líquido, a ser retido, será
determinado mediante a aplicação da alíquota de um por cento, sobre o montante a ser
pago.
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§ 7º O valor da contribuição para a seguridade social - COFINS, a ser
retido, será determinado mediante a aplicação da alíquota respectiva sobre o montante a
ser pago.
§ 8º O valor da contribuição para o PISIPASEP, a ser retido, será
determinado mediante a aplicação da alíquota respectiva sobre o montante a ser pago.

-

~

Art. 66. O Banco do Brasil S.A. deverá reter, no ato do pagamento ou
crédito, a contribuição para o PISIPASEP incidente nas transferências correntes da União
para suas autarquias e fundações e para os Estados, Distrito Federal e Municípios, suas
autarquias e fundações .

Dispensa de Retenção de Imposto de Renda
Art. 67. Fica dispensada a retenção de imposto de renda, de valor igualou
inferior a R$ 10,00 (dez reais), incidente na fonte sobre rendimentos que devam integrar a
base de cálculo do imposto devido na declaração de ajuste anual.

Utilização de DARF
,

Art. 68. E vedada a utilização de Documento de Arrecadação de Receitas
Federais para o pagamento de tributos e contribuições de valor inferior a R$ 10,00 (dez
reais).

§ 1Q O imposto ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, arrecadado sob um determinado código de receita, que, no período de apuração,
resultar inferior a R$ 10,00 (dez reais), deverá ser adicionado ao imposto ou contribuição
de mesmo código, correspondente aos períodos subseqüentes, até que o total seja igualou
superior a R$ 10,00 (dez reais), quando, então, será pago ou recolhido no prazo
estabelecido na legislação para este último penodo de apuração.
§ 2º O critério a que se refere o parágrafo anterior aplica-se, também, ao
imposto sobre operações de crédito, câmbio e seguro e sobre operações relativas a títulos
e valores mobiliários - IOF.
Imposto Retido na Fonte - Responsabilidade
Art. 69. É responsável pela retenção e recolhimento do imposto de renda
na fonte, incidente sobre os rendimentos auferidos pelos fundos, sociedades de
investimentos e carteiras de que trata o art. 81 da Lei nº 8.981 , de 1995, a pessoajuridica
que efetuar o pagamento dos rendimentos.

Seção VI
Casos Especiais de Tributação
Multas por Rescisão de Contrato
Art. 70. A multa ou qualquer outra vantagem paga ou creditada por pessoa
jurídica, ainda que a título de indenização, a beneficiária pessoa fisica ou jurídica,
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inclusive isenta, em virtude de rescisão de contrato, sujeitam-se à incidência do imposto
de renda na fonte à alíquota de quinze por cento.

§

A responsabilidade pela retenção e recolhimento do imposto de renda
é da pessoa jurídica que efetuar o pagamento ou crédito da multa ou vantagem.
]Q

§ 2Q O imposto deverá ser retido na data do pagamento ou crédito da multa
ou vantagem e será recolhido no prazo a que se refere o art. 83 , I, " d", da Lei nQ 8.981 , de
1995.
§ 3Q O valor da multa ou vantagem será:
a) computado na apuração da base de cálculo do imposto devido na
declaração de ajuste anual da pessoa fisica;
b) computado como receita, na determinação do lucro real ;
c) acrescido ao lucro presumido ou arbitrado, para determinação da base de
cálculo do imposto devido pela pessoa jurídica.
§ 4Q O imposto retido na fonte, na forma deste artigo, será considerado
como antecipação do devido em cada período de apuração, nas hipóteses referidas no
parágrafo anterior, ou como tributação definitiva, no caso de pessoajurídica isenta.

§ 5Q O disposto neste artigo não se aplica às indenizações pagas ou
creditadas em conformidade com a legislação trabalhista e àquelas destinadas a reparar
danos patrimoniais.

Ganhos em Mercado de Balcão

•

Art. 71. Sem prejuízo do disposto no art. 74 da Lei nQ 8.981 , de 1995, os
ganhos auferidos por qualquer beneficiário, inclusive pessoa jurídica isenta, nas demai s
operações realizadas em mercados de liquidação futura, fora de bolsa, serão tributados de
acordo com as normas aplicáveis aos ganhos líquidos auferidos em operações de natureza
semelhante realizadas em bolsa.

§ 1Q Não se aplica aos ganhos auferidos nas operações de que trata este
Q
artigo o disposto no § l Qdo art. 81 da Lei n 8.981 , de 1995.

§ 2Q O

Poder Executivo poderá estabelecer condições
reconhecimento de perdas apuradas nas operações de que trata este artigo.

para

o

Remuneração de Direitos
Art. 72 . Estão SUjeItas à incidência do imposto na fonte, à alíquota de
quinze por cento, as importâncias pagas, creditadas, entregues, empregadas ou remetidas
para o exterior pela aquisição ou pela remuneração, a qualquer título, de qualquer forma
de direito, inclusive à transmissão, através de rádio ou televisão ou por qualquer outro
meio, de quaisquer filmes ou eventos, mesmo os de competições desportivas das quais
faça parte representação brasileira.
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Seção vn
Restituição e Compensação de Tributos e Contribuições
Art. 73. Para efeito do disposto no art. 7Q do Decreto-Lei nQ 2.287, de 23 de
julho de 1986, a utilização dos créditos do contribuinte e a quitação de seus débitos serão
efetuadas em procedimentos internos à Secretaria da Receita Federal , observado o
seguinte:

I - o valor bruto da restituição ou do ressarcimento será debitado à conta do
tributo ou da contribuição a que se referir;
II - a parcela utilizada para a quitação de débitos do contribuinte ou
responsável será creditada à conta do respectivo tributo ou da respectiva contribuição.
Art. 74. Observado o disposto no artigo anterior, a Secretaria da Receita
Federal , atendendo a requerimento do contribuinte, poderá autorizar a utilização de
créditos a serem a ele restituídos ou ressarcidos para a quitação de quaisquer tributos e
contribuições sob sua administração.

Seçãovm
UFIR
Art. 75 . A partir de 1Q de janeiro de 1997, a atualização do valor da
Unidade Fiscal de Referência - UFIR, de que trata o art. 1Q da Lei nQ 8.383 , de ] 99] , com
as alterações posteriores, será efetuada por períodos anuais, em 1Q de janeiro.

Parágrafo único. No âmbito da legislação tributária federal, a UFIR será
utilizada exclusivamente para a atualização dos créditos tributários da União, objeto de
parcelamento concedido até 31 de dezembro de 1994.
Seção IX
Competências dos Conselhos de Contribuintes
Art. 76. Fica o Poder Executivo autorizado a alterar as competências
relativas às matérias objeto de julgamento pelos Conselhos de Contribuintes do Ministério
da Fazenda.

Seção X
Dispositivo Declarado Inconstitucional
Art. 77. Fica o Poder Executivo autorizado a disciplinar as hipóteses em
que a administração tributária federal , relativamente aos créditos tributários baseados em
dispositivo declarado inconstitucional por decisão definitiva do Supremo Tribunal
Federa] , possa:

I - abster-se de constituí-los;
II - retificar o seu valor ou declará-los extintos, de ofício, quando houverem
sido constituídos anteriormente, ainda que inscritos em dívida ativa;
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III - formular desistência de ações de execução fiscal já ajuizadas, bem
assim deixar de interpor recursos de decisões judiciais.
Seção XI
Juros sobre o Capital Próprio
Art. 78. O § ]º do art. 9º da Lei nº 9.249, de 1995, passa a vigorar com a
seguinte redação:

"§ 1º O efetivo pagamento ou crédito dos juros fica condicionado à
existência de lucros, computados antes da dedução dos juros, ou de lucros
acumulados e reservas de lucros, em montante igualou superior ao valor de duas
vezes os juros a serem pagos ou creditados. "
Seção xn
Admissão Temporária
Art. 79. Os bens admitidos temporariamente no País, para utilização
econômica, ficam sujeitos ao pagamento dos impostos incidentes na importação
proporcionalmente ao tempo de sua permanência em território nacional, nos termos e
condições estabelecidos em regulamento.

Capítulo VI
DISPOSIÇÕES FINAIS
Empresa Inidônea
Art. 80. As pessoas jurídicas que, embora obrigadas, deixarem de
apresentar a declaração anual de imposto de renda por cinco ou mais exercícios, terão sua
inscrição no Cadastro Geral de Contribuintes considerada inapta, se, intimadas por edital,
não regularizarem sua situação no prazo de sessenta dias contado da data da publicação da
intimação.

§ 1° No edital de intimação, que será publicado no Diário Oficial da União,
as pessoas juridicas serão identificadas apenas pelos respectivos números de inscrição no
Cadastro Geral de Contribuintes.
§ 2° Após decorridos noventa dias da publicação do edital de intimação, a
Secretaria da Receita Federal fará publicar no Diário Oficial da União a relação nominal
das pessoas jurídicas que houverem regularizado sua situação, tornando-se
automaticamente inaptas, na data da publicação, as inscrições das pessoas jurídicas que
não tenham providenciado a regularização.
§ 3° A Secretaria da Receita Federal manterá nas suas diversas unidades,
para consulta pelos interessados, relação nominal das pessoas jurídicas cujas inscrições no
Cadastro Geral de Contribuintes tenham sido consideradas inaptas.
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Art. 81 Poderá, ainda, ser declarada inapta, nos termos e condições
definidos em ato do Ministro da Fazenda, a inscrição da pessoa jurídica que deixar de
apresentar a declaração anual de imposto de renda em um ou mais exercícios e não for
localizada no endereço informado à Secretaria da Receita Federal, bem como daquela que
não exista de fato .

Art. 82.
Além das demais hipóteses de inidoneidade de documentos
previstos na legislação, não produzirá efeitos tributários em favor de terceiros
interessados, o documento emitido por pessoajurídica cuja inscrição no Cadastro Geral de
Contribuintes tenha sido considerada ou declarada inapta.
Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica aos casos em que o
adquirente de bens, direitos e mercadorias ou o tomador de serviços comprovarem a
efetivação do pagamento do preço respectivo e o recebimento dos bens, direitos e
mercadorias ou utilização dos serviços."

Crime contra a Ordem Tributária
Art. 83 . A representação fiscal para fins penais relativa aos crimes contra a
ordem tributária definidos nos arts. 1° e 2° da Lei nO 8.137, de 27 de dezembro de 1990,
será encaminhada ao Ministério Público após proferida a decisão final , na esfera
administrativa, sobre a exigência fiscal do crédito tributário correspondente.

Parágrafo único. As disposições contidas no "caput" do artigo 34 da Lei nO
9.249, de 26 de dezembro de 1995, aplicam-se aos processos administrativos e aos
inquéritos e processos em curso, desde que não recebida a denúncia pelo juiz."
Art. 84. Nos casos de incorporação, fusão ou cisão de empresa incluída no
Programa Nacional de desestatização, bem assim nos programas de desestatização das
Unidades Federadas e dos Municípios, não ocorrerá a realização do lucro inflacionário
acumulado relativamente à parcela do ativo sujeito à correção monetária até 31 de
dezembro de 1995, que houver sido vertida.

§ 1° O lucro inflacionário acumulado da empresa sucedida, correspondente
aos ativos vertidos sujeitos à correção monetária até 31 de dezembro de 1995, será
integralmente transferido para a sucessora, nos casos de incorporação e fusão .
§ 2° No caso de cisão, o lucro inflacionário acumulado será transferido,
para a pessoa jurídica que absorver o patrimônio da empresa cindida, na proporção das
contas do ativo, sujeitas à correção monetária até 31 de dezembro de 1995, que houverem
sido vertidas.

§ 3° O lucro inflacionário transferido na forma deste artigo será realizado e
submetido à tributação, na pessoa jurídica sucessora, com observância do disposto na
legislação vigente.
Fretes Internacionais
Art. 85 . Ficam sujeitos ao imposto de renda na fonte, à alíquota de quinze
por cento, os rendimentos recebidos por companhias de navegação aérea e marítima,
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9~fl1iciliadas no exterior, de pessoas fisicas ou jurídic~s rtsidentes ou domiciliadas no

I1rasi l.
Parágrafo único. O imposto de que trata esW artigo não será exigido das
çqwpanhias aéreas e marítimas domiciliadas em países qu~ não tributam, em decorrência
~~ ~egislação interna ou de acordos internacionais, os rendimentos auferidos por empresas
~w~ileiras que exercem o mesmo tipo de atividade.
.

Art. 86. Esta Lei entra em vigor na data da Sl.W publicação, pwduzindo
efeitos financeiros a partir de 1° de janeiro de 1997.

Revogação
Art. 87. Revogam-se:
I - o § 2° do art. 97 do Decreto-Lei n° 5.844, de 23 de setembro de 1943, o
Decreto-Lei nO 7.885, de 21 de agosto de 1945, o art. 46 da Lei nO 4.862 , de 29 de
novembro de 1965 e o art. 56 da Lei nO 7.713, de 22 de dezembro de 1988;
II - o Decreto-Lei nO 165, de 13 de fevereiro de ] 967;
UI - o § 3° do art. 21 do Decreto-Lei n° 401, de 30 de dezembro de 1968;
IV - o Decreto-Lei n° 7] 6, de 30 de julho de 1969;
V - o Decreto-Lei nO 815, de 4 de setembro de 1969, o Decreto-Lei n°
1.139, de 21 de dezembro de 1970, o art. 87 da Lei n° 7.450, de 23 de dezembro de
1985 e os arts. 11 e 12 do Decreto-Lei nO 2.303, de 21 de novembro de 1986;
VI - o art. 3° do Decreto-Lei n° ] .118, de 10 de agosto de 1970, o art. 6° do
Decreto-Lei n° 1.189, de 24 de setembro de 1971 e o inciso IX do art. 10 da Lei nO
8.402, de 8 de janeiro de 1992;
VII - o art. 9° do Decreto-Lei n° 1.351 , de 24 de outubro de 1974, o
Decreto-Lei n° 1.411 , de 31 de julho de 1975 e o Decreto-Lei nO 1.725, de 7 de
dezembro de 1979;
VIII - o art. 9° do Decreto-Lei nO 1.633, de 9 de agosto de 1978;
IX - o número 4 da alínea "b" do § 10 do art. 35 do Decreto-Lei nO ] .598,
de 26 de dezembro de 1977, com a redação dada pelo inciso VI do art. lodo
Decreto-Lei n° 1.730, de 17 de dezembro de 1979;
X - o Decreto-Lei n° 1.811, de 27 de outubro de 1980, e o art. 3° da Lei nO
7.132, de 26 de outubro de 1983 ;
XI - o art. 7° do Decreto-Lei n° 1.814, de 28 de novembro de 1980;
XII - o Decreto-Lei n° 2.227, de 16 de janeiro de 1985;
XIII - os arts. 29 e 30 do Decreto-Lei n° 2.341, de 29 de junho de 1987;
XIV - os arts. 1° e 2° do Decreto-Lei nO 2.397, de 21 de dezembro de ] 987;
XV - o art. 8° do Decreto-Lei nO 2.429, de 14 de abril de 1988;
XVI - o inciso II do art. 11 do Decreto-Lei n° 2.452, de 29 de julho de
1988;
XVII- o art. 40 da Lei nO7.799, de 10 de julho de 1989;
XVIII - o § 5° do art. 6° da Lei nO 8.02] , de ] 990;
XIX - o art. 22 da Lei nO 8.218, de 29 de agosto de 1991 ;
XX - o art. 92 da Lei nO 8.383, de 30 de dezembro de 1991 ;
XXI - o art. 6° da Lei n° 8.661 , de 2 de junho de 1993 ;
XXII - o art. 1° da Lei nO 8.696, de 26 de agosto de 1993;
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XXIII - O parágrafo único do art. 3° da Lei nO 8.846, de 2] de janeiro de
1994;
XXIV - o art. 33, o § 4° do art. 37 e os arts. 38, 50, 52 e 53 , o § 1° do art. 82
e art. 98, todos da Lei nO 8.981 , de 20 de janeiro de ] 995;
XXV - o art. 89 da Lei nO 8.981 , de 20 de janeiro de 1995, com a redação
dada pela Lei nO 9.065, de 20 de junho de 1995;
XXVI - os §§ 4°, 9° e 10 do art. 9°, o § 2° do art. 11 , e o § 3° do art. 24,
todos da Lei n° 9.249, de 26 de dezembro de 1995;
XXVII - a partir de 1° de abril de 1997, o art. 40 da Lei n° 8.981 , de 1995,
com as a1terações introduzidas pela Lei nO 9.065, de 20 de junho de 1995 .
Sala das Sessões, em

de

A

~~ cÁ / . / /
Deputado Roberto Brant
Relator
60855600.108
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EM VOTAÇÃO AS EMENDAS DE PLENÁRIO DE N9S 1, 2 e

,COM PARECER

FAVORÁVEL DOS RELATORES, RESSALVADOS OS DESTAQU S.

AQUELES QUE FOREM PELA APROVAÇÃO PERMANEÇAM COMO SE ACHAM.

EM VOTAÇÃO AS EMENDAS DE PLENÁRIO DE ~9S/ 3, 4,
OS DESTAQUES.

COM PARECER DOS RELATORES PELA REJEIÇAO, ' RESS

EM VOTAÇÃO A EMENDA N9 8, COM PARECERES

~GENT

S

DOS RELATORES.

AQUELES QUE FOREM PELA APROVAÇÃO PERMANEÇAM COMO SE ACHAM.

PASSA-SE À APRECIAÇÃO DOS DESTAQUES .
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PROJETO DE LEI 2.448/96
(Poder Executivo)

Dispõe sobre a legislação tributária federal, as
contribuições para a seguridade social. o processo
administrativo de consulta e dá outras providências.
EMENDA SUPRESSIV A

Suprima-se o artigo 61.
JUSTIFICAÇÃO

e

o art. 61

estabelece que os rendimentos produzidos a partir de O1 de janeiro de 1997 e auferidos nos
resgates de quotas de fundos ou de clubes de investimento, de renda fixa e de renda variável, passarão a
ser tributados pelo imposto de renda à mesma alíquota aplicável aos rendimentos das aplicações
financeiras de renda fixa.
Atualmente as aplicações financeiras e os fundos de investimento, ambos de renda fixa, não
tributados à alíquota de 15% (quinze por cento) sobre o rendimento nominal da operação, enquanto que os
fundos de renda variável são tributados à alíquota de 10%.
Desta fonna, o que se pretende é igualar a tributação, mas isto torna-se inviável pois são aplicações
financeiras de natureza e características diferentes.
As aplicações financeiras e os fundos de renda fixa, proporcionam sempre rendimento positivo ao
investidor e, dependendo do tipo da aplicação a taxa é pré-detenninada, possibilitam a apuração do
rendimento logo no início da operação. Portanto, tratando-se de renda fixa, o ganho é líquido e certo.

e

o

mesmo não ocorre com as aplicações de renda variável, onde os preços dos ativos envolvidos
variam de acordo com as oscilações estabelecidas pelo mercado, que poderão ser tanto positivas quanto
negativas, resultando em ganhos ou perdas, respectivamente. Por esta razão, sempre levou-se em
consideração o risco envolvido nestas operações quando da fixação de sua tributação, cuja alíquota hoje
aplicável é de 10%.
Em se tratando de fundos de renda variável, especifIcámente no caso de fundo de ações, sua
rentabilidade está diretamente ligada às oscilações de preços das ações negociadas nas Bolsas de Valores.
Estes fundos atendem principalmente os pequenos investidãres que preferem confiar-lhes seus recursos,
ao invés de comprar as ações diretamente nas Bolsas de Valores e de ter que acompanhar sua posição
constantemente.
.

Para as pessoas físicas, os ganhos auferidos em operações no mercado à vi~ta de ações nas Bolsas
de Valores e em operações como ouro, ativo financeiro, sujeitam-se à incidêilCiâ do imposto de renda à
alíquota de 10%, quando o valor das alienações realizadas em cada mês for superior a R$ 4.143,50, para o
conjunto de ações e para o ouro, ativo financeiro, respectivamente. Entretanto, este limite não é aplicável
aos resgates de quotas dos fundos de renda variável, aspecto que deve ser observado quando da decisão
~
sobre a modalidade de investimento a ser escolhido.
GER 20.01 .0050.5 -(DEz/aS)
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A distinção de alíquotas é imprescindível para a viabilização das aplicações de renda variável, pelo
fato de que o diferencial de alíquota é o fator detenniname para amenizar o risco envolvido nestas
aplicações.
Diante de todo o acima exposto, não há razão lógica para se defender tal unificação de tributação,
mesmo porque, não faz sentido atribuir a mesma alíquota para aplicações com diferentes características
que lhes são peculiares, motivo pela qual se propõe que sej a suprimido o referido artigo 61 , mantendo
como se encontra a situação atual, preservando-se assim as modalidades de aplicações financeiras hoje
existentes, o que possibilita aos investidores escolherem a melhor alternativa de investimento.

Deputado Paes Landim
Vice-Líder do PFL

;
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PROJETO DE LEI N° 2448, DE 1996
(Do Poder Executivo)

Dispõe sobre a legislação tributária
federal, as contribuições para a seguridade social, o processo administrativo de consulta e dá outras
providências.

EMENDA ADITIVA

•

Inclua-se o seguinte artigo 66 no Projeto de
Lei n° 2448/96, renumerando-se os demais:
"Art. 66. As cooperativas que se dedicam a
vendas em comum, referidas no artigo 82 da Lei n° 5764, de 16 de
dezembro de 1971, que recebam para comercialização a produção de suas associadas, são responsáveis pelo recolhimento da
Contribuição para Financiamento da Seguridade Social - COFINs' instituída pela Lei Complementar n° 70, de 30 de dezembro
de 1991 e da Contribuição para o Programa de Integração Social
- PIS, criada pela Lei Complementar n° 07, de 07 de setembro de
1970, com suas posteriores modificações.
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§ 1° O valor das contribuições recolhidas pelas cooperativas mencionadas no "caput" deste artigo, deverá ser
por elas informado, individualizadamente, às suas filiadas, juntamente com o montante do faturamento relativo às vendas dos
produtos de cada uma delas, com vistas a atender aos procedimentos contábeis exigidos pela legislação.
§ 2° O disposto neste artigo aplica-se a procedimento idêntico que, eventualmente, tenha sido anteriormente
adotado pelas cooperativas centralizadoras de vendas, inclusive
quanto ao recolhimento da Contribuição para o Fundo de Investimento Social - FINSOCIAL, criada pelo Decreto-lei n° 1940, de
25 de maio de 1982, com suas posteriores modificações.
§ 3° A Secretaria da Receita Federal poderá
baixar as normas necessárias ao cumprimento e controle das disposições contidas neste artigo.

JUSTIFICAÇÃO

A Emenda tem por objetivo ratificar a
forma de recolhimento das contribuições para a COFINS e para
o PIS, adotada pelas cooperativas centralizadoras de vendas, que
realizam a venda dos produtos de seus filiados, pessoas jurídicas,
em seu próprio nome. A medida não provoca qualquer redução
no montante da arrecadação das referidas contribuições e encontra respaldo jurídico nos artigos 121 e 128 do Código Tributário
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Nacional (Lei n° 5172/66), que permitem a atribuição da responsabilidade pelo crédito tributário a terceira pessoa vinculada ao
fato gerador da respectiva obrigação tributária.

Sala

UEZELLI
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PROPOSTA DE EMENDA AO PL N. 2.448, DE 1996
I

Suprimam-se do referido Projeto de Lei do Executivo os artigos 58 e 59.
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JUSTIFICATIVAS

1.
Os dispositivos objeto da Emenda Supressiva ora proposta -notadamente o art. 59, incisos I e II e seus parágrafos lo., 20. e 30. --, prevêm a
sujeição das operações de factoring à tributação do IOF, isto é, do imposto
sobre operações de crédito, seguro, câmbio ou relativas a títulos ou valores
mobiliários, realizadas por instituições fmanceiras ou seguradoras.
2.
Preliminarmente, importa destacar que o FACTORING consiste na
prestação contínua e cumulativa de servi~os de assessoria creditícia,
mercadológica, de gestão de crédito, de seleção de riscos, conjugada com a
aquisição "pro soluto" de créditos de empresas, resultantes de suas vendas
mercantis ou de prestação de serviços, realizadas a prazo, tal como
expressamente previsto nos termos do art. 28, §,Jo., alínea c.4, da Lei n. 8.981,
de 20.01.95, com a redação dada pela Lei n. 9.249, de 26.12.95.
3.
Trata-se esencialmente, pois, -fie. um mecanismo de gestão
comercial que possibilita às empresas clientes a expansão dos ativos, o aumento das
vendas, o aumento da produtividade porque elimin~ o seu endividamento e reduz os
seus custos, a transfonnação de suas vendas a prazo em vendas à vista, mediante a
compra, pela empresa de factoring, com recursos próprios, dos direitos gerados por
suas vendas mercantis, propiciando-lhes os recursos necessários para h giro normal
dos seus negócios, sendo de notar que essa venda dos seus direitos não lhes cria

exigibilidades.
4
O contrato de factoring, de que se vem fazendo uso em diversos
países, em larga escal~ não está regulado em lei, muito embora o eminente Senador
José Fogaça tenha tomado a iniciativa de elaborar um Projeto de Lei com vistas à
regulamentação legal da matéria, cuja tramitação no Congresso Nacional, porém,
vem sendo prejudicada pelas prioridades concedidas a outras iniciativas legislativas.
5.
Isto posto, é de se destacar, em primeiro lugar, a flagrante e
manifesta INCONSTITUCIONALIDADE dos dispositivos em questão, como
'~ ampl~ e ins~fis~avelmente demonstrado em parecer e~tido a respeito .d~ m~téria
'\ \ ; pelo llustre Junsta, Prof IVES GANDRA SILVA MARTINS, por sohcltaçao da
'. ! Associação Nacional de Factoring-ANFAC.
6.
Ademais, a teor do art. lo. da Lei n. 5.143, de 20.10.66 -- diploma
legal instituidor do fato gerador do IOF incidente sobre operações de crédito --, o
tributo "incide Das operações de crédito e seguro, realizadas por instituições
financeiras e seguradoras, e tem como fato gerador: I - no caso de operações
de crédito, a entrega do respectivo valor ou sua colocação à disposição do
interessado; 11 - no caso de operações de seguro, o recebimento do prêmio."
7.
De acordo, pois, com a referida definição legal do fato gerador
do IOF incidente sobre operações de crédito, a legalidade dessa tributação
depende da presença dos seguintes elementos essenciais:
a) a efetivação de uma operação de crédito; e,
b) operação de crédito realizada por uma instituição financeira.
8.
Quanto ao primeiro requisito, é óbvio que as operações de
factoring não se confundem, em absoluto, com as chamadas operações de crédito,
na medida em que as primeiras consiste~ como de início frisado, na execução
cwnulativia e contínua de serviços que culminam com a aquisição. pela empresa de
factoring, dos direitos creditórios detidos pelas empresas clientes, ao passo que as
últimas (empréstimo bancário, desconto, abertura de crédito, antecipação bancária
etc.) caracterizam-se pela noção de troca de bens presentes por bens futuros,
característica essa que não se apresenta no caso das operações de factoring, as quais
implicam a cessão pro soluto dos direitos creditórios, e não a cessão pro solvendo
que caracteriza algumas das referidas operações de crédito.
9.
.
.
Com relação ao segundo requisito, é de se recordar, igualmente, que
as empresas de factoring também não se confund~ com as chamadas instituições
financeiras, posto que a conceituação legal dessas últimas refere-se à captação e
aplicação de recursos de terceiros (vale dizer, l;3ptação ou coleta de recursos
da poupança popular), sendo sabido e consabido que as empresas; de factoring,
diversamente, baseiam as suas atividades na aplicação de recursos próprios,
exclusivamente.
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10.

Verifica-se, dessa forma, que as operações de factoring, por não

envolverem a réalização de operações de crédito por parte de instituições
financeiras, não se subsumem à aludida definição legal do fato gerador do IOF
incidente sobre operações de crédito, não ensejando, portanto, o surgimento da
obrigação tributária principal (CTN, art. 113, § 10.). Em síntese: presentes os
aspectos aqui comentados, a pretendida tributação das operações de factoring via
IOF incidente sobre operações de crédito revela-se manifestamente ilegal.
.
11.
Assim, o art. 59 e seus parágrafos, do Projeto de Lei em referência,
~lém . de desvirtuar os fundamento~ doutrinários d~ FAC_TORING, conceitua
\
/ mdevIClamente as empresas que o pratIcam como INSTITUIÇOES FINANCEIRAS
- / -- transferindo-lhes apenas o ônus, sem a contrapartida de seus beneficios --,
omitindo os aspectos mais relevantes desse multiforme mecanismo. Ademais, a
conceituação do FACTORING como operação assemelhada às operações creditícias
privativas das instituições fmanceiras, apesar de distorcida, não se enquadra nas
disposições legais atinentes à definição legal do fato gerador do tributo, em virtude
da continuidade, atipicidade e complexidade que caracterizam os negócios de
factoring, de incontestável cunho mercantil, não sendo admissível que o legislador
estabeleça, por lei ordinária, a incidência daquele tributo, admitido tão-somente nas
operações de crédito realizadas por instituições fmanceiras ou operações de seguro
praticadas por seguradoras.
12.
Tem-se, dessa forma, que a lei ordinária não pode alterar o alcance,
a forma e o conteúdo dos institutos de direito privado (CTN, art. 109) e, de outra
parte, que a ocorrência do fato gerador do tributo constitui uma conditio sioe qua
noo para o surgimento da obrigação tributária principal, sendo que as operações de

V

e

e

factoring não se caracterizam pela ocorrência do fato gerador definido
termos do art. 10. da Lei D. 5.143/66.

DOS

13.
O Proj eto de Lei do Executivo, além de taxar o factoring com o
IOF, eleva de 8% para 18% a alíquota da Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido-CSLL das empresas do setor. Esses dois novos ônus fiscais representarão
aumento na tributação de 86,85%, no caso de luc~o presumido, ou de 59,83%, no
caso de lucro real. O impacto econômico desse aUmento seria grave, encarecendo
sobremaneira o custo dos serviços prestados às empresas clientes de todo o País. Há
no Brasil 610 empresas -- sérias, idôneas e cwtÍpridoras de suas obrigações --,
representadas
pelo Sistema FEBRAFAC 1 (Federação Brasileira de
Factoring)/ANFAC (Associação Nacional de Factoring), as quais têm como clientes
cerca de 50.000 pequenas e médias empresas, 85'Yo das quais do setor industrial e
de serviços e 15% do comércio. O factoring tem sido fundamentaI para a sua
sobrevivência, garantindo mais de 500.000 empregos'.
Na atual conjuntura, marcada por altas taxas de juros,
14.

•

.

•

.

4

contingenciamento e escassez de crédito, os pequenos e médios empresários têm
encontrado no factoring alternativa segura e eficiente para manter seus negócios e
milhares de postos de trabalho. Os serviços das empresas de factoring incluem, de
um lado, a busca de fornecedores adequados, matéria prima de qualidade e preços
competitivos e a identificação de compradores idôneos. De outro lado, garantem o
pagamento à vista para os clientes das vendas que receberiam em prazos superiores
,\ , a 30 di~. Os custos de uma operação de fa~to.ring são representados p~la co~issão
de servIços e pelo preço de compra dos dIreItos das veIJdas mercantIS, legIttma e
! legalmente efetuadas, que atingem, atualmente, média . ensal de 5%. O factoring,
que é legalmente praticado em mais de 50 países, torna- e, portanto, cada vez mais
imprescindível no contexto sócioeconômico nacional. ~ ,
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PROJETO DE LEI N° 2.448, DE 1996.

EMENDA SUPRESSIVA

Suprima-se o artigo 75 .

mSTIFICATIVA

O artigo 75 do Projeto de Lei n° 2.448 concede competência à Secretaria da
Receita Federal para autorizar a utilização de créditos do contribuinte para quitação de
quaisquer tributos e contribuições sob sua administração. Assim, por exemplo, os créditos
decorrentes da cobrança indevida do FINSOCIAL, ocorrida durante determinado período e
considerada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, poderão ser compensados com
o IPI e com o imposto de renda devidos. Isso acarretará uma redução da base de cálculo dos
fundos constitucionais, com prejuízos evidentes para Estados e Municípios. Também pode
ocorrer a compensação do valor das contribuições sociais que o contribuinte tem a recolher
com (;) montante de sua restituição do imposto de renda. Neste caso, ocorreria uma redução
da receita de contribuições sociais, com o consequente decréscimo das fontes de
financiamento dos serviços de saúde e assistência social. Em nosso entendimento, a medida
atenta contra a transparência na alocação de recursos públicos, uma vez que delega ao
Ministro da Fazenda o poder para decidir que tributos serão compensados e que rubricas
orçamentárias serão afetadas, o que, em última instância, significa reformular o Orçamento
ao largo do crivo do Congresso.

Sala das Sessões, 20 de novembro de 1996.
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PROJETO DE LEI N° 2.448-A, DE 1996

EMENDA ADITIVA

Acrescente-se ao inciso XXV, do artigo 83, do Projeto de Lei n°
2.448/96, o artigo 34, passando a ter a seguinte redação:
"Art. XXV - os §§ 4°, 9° e 10 do artigo 9°, e § r do artigo 11, o al1igo
20, o § 3° do artigo 24 e o artigo 34, todas da Lei n° 9.249, de 26 de dezembro de
1995".

JUSTIFICATIV A

A única razão apresentada como a justificar o retorno da extinção da
punibilidade pelo pagamento do tributo antes do recebimento da denúncia dizia com o
aumento da arrecadação dos tributos.
Tal não aconteceu.

Sala das Sessões, em 20 de novembro de 1996
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Deputada SANDRA STARL,--....~
Líder do PT

CÂMARA DOS DEPUTADOS

EMENDA No.

AO PROJETO DE LEI No.
, que dispõe sobre o
Imposto de Renda das Pessoas Jurídicas e dá outras
providências.

Propõe-se a seguinte emenda ao Projeto de Lei no.

Inclua-se onde couber:

"Art . ... - As pessoas jurídicas concessionárias de rádio e televisão,
obrigadas à divulgação

gratuita de propaganda eleitoral, poderão

excluir do lucro líquido do exercício, para efeitos de apuração do
lucro real, valor correspondente a oito décimos do resultado da
multiplicação do preço do espaço comercializável pelo tempo que
seria efetivamente utilizado pela emissora em programação destinada
à publicidade o ercial."

Brasília 20 de n vembr
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JUSTIFICAÇÃO

As pessoas jurídicas concessionárias dos serviços de
radiodifusão de sons e imagens estão obrigadas, por dispositivo constitucional, a cederam
gratuitamente espaços comerciais de suas programações para a apresentação de propaganda
eleitoral gratuita de todos os Partidos e candidatos, durante o período que antecede à
realização de eleições federais, estaduais e municipais.

Ao longo dos anos, o Congresso Nacional vem reconhecendo
o direito das empresas concessionárias de compensarem, no Imposto Renda, através do
abatimento no lucro líquido do exercício, para efeitos de apuração do lucro real, percentual
do tempo destinado, por força de lei, à propaganda eleitoral gratuita.

Como a única forma de sustento e viabilização econômica
daquelas empresas é justamente a comercialização dos espaços na programação, esse direito
configura-se uma justa compensação pelo espaço comercial que deixa de ser utilizado pelas
emissoras para a divulgação democrática de todas as candidaturas e plataformas eleitorais de
todos os Partidos Políticos.
Esse dispositivo vem sendo incluindo na lei eleitoral de cada
ano. Parece-nos mais adequado a inclusão da referida norma na legislação pertinente ao
Imposto de Renda das Pessoas Jurídicas, onde deveriam estar reunidas todas as normas
atinentes àquele tributo.

DEPUTADOP
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EMENDA DE PLENÁRIO AO PROJETO DE LEI ~." 2.448, DE 1996

Inclua-se, onde couber, o seguinte artigo ao Projeto de Lei n° 2.448/96:
"Art.

As emissoras de rádio e televisão e as concessionárias de serviços

públicos de telecomunicações farão jus a ressarcimento pelos espaços dedicados ao horário cedido à divulgação gratuita de propaganda eleitoral, divulgada na forma estabelecida na legislação específica.

§ 10 O ressarcimento a que se refere este artigo será efetuado sob a forma
de exclusão, da base de cálculo do imposto de renda, de valor correspondente a oito décimos do resultado da multiplicação do preço do espaço comercializável pelo tempo que seria utilizado em programação destinada à publicidade comercial no período de duração
da propaganda eleitoral gratuita.

§r

O tempo utilizado como base para a determinação do ressarcimento

não poderá exceder a vinte por cento do destinado à propaganda eleitoral gratuita."
Sala das Sessões, em 20 de novembro de 1996

Deputado Marcelo Barbieri

---
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CÀMARA DOS DEPUTADOS
[ I SUPRESSIV A

PROJETO DE LEI N°

Substitutivo ao PL 2448 /96

[x IADmVA

I I AGL

COMISSÃO DE
AUTOR

PÁGINA

1/ 1

DEPlITADO

TEXTO/JUSTIFICAÇAO

Acrescente-se ao projeto de lei, onde couber, o seguinte artigo :
Art. Nos casos de pagamento de contraprestação de arrendamento mercantil, do tipo
financeiro, a beneficiária pessoa jurídica domiciliada no exterior, a Secretaria da Receita Federal
expedirá normas para excluir da base de cálculo do imposto de renda incidente na fonte a parcela
remetida que corresponder ao valor do bem arrendado.

J usti fi cação

Com a revogação do Decreto-lei nO 1.811 /80 e art. 3° da Lei 7.132/83 , toma-se
imperioso exlucir da base da cálculo do imposto de renda incidente na fonte, nos contratos de
leasing financeiro, a parcela do valor remetido que corresponde ao valor do bem, de tal sorte que
seja tributada apenas a parcela dovalor referente ao serviço de aluguel do bem.
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EMENDA AO ARTIGO 1a DO PROJE.TO DE LEI
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DlspOe s re a leglslaçao trlbutárl;1 federal. a:s
contribuiçoes para a seguridade '::!Jcial, o
processo administrativo de consulta e dá outras
providências .
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Art. 1" ...... .

§ 10

••• ••••

§ 2° ...... .

§ 3"

•

tribuição Social
Os prejufzos fiscais e a base de cálculo negativa da Con

rrentes do diferimento
sobre o lucro liquido. apurados até 31 de dezembro de 1994. deco
e ilem I, do art. 1" do
do lucro de que trata o § 3° do art. 10" do Decreto Lei na 1.598177
Lei n° 8.981/95.
Decreto Lei na 1 .648178 , não estão sujeitos à regra do art. 42 da

JUSTlFICATIVA:
implemento das
Como medida paliativa dos danosos efeitos decorrentes do inad
s nos contratos de
entidades governamentais no cumprimento de suas obrigaçOe
bens ou de prestação de
execuçao de construçao por empreitada. de fornecimento de
s postergar o pagamento
serviços com empresas privadas, facultou-se à essas empresa
o Liquido, através do
do Imposto de Renda e da Contribuição Social Sobre o Lucr
diferimento do lucro, até o efetivo recebimento do crédito .

•

que por questões
Esta situaçao. no entanto, gerou os chamados ·prejufzos fiscais~,
, quando do recebimento
lógicas eram compensados integramente com os lucros diferidos
dos créditos das entidades governamentais.
a pOSSibilidade de
Com a edição da Lei 8.981/95. em seu art. 42. limitou-se
do.
compensaçao dos ditos prejuízos fiscais em até 30% do lucro liqui
as. pois além de
Diante dessa limitação. as empresas foram duplamente penalizad
ento substancial de sua
nao receberem seus créditos nas datas aprazadas, tiveram aum
carga tributaria.
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CÂMARA DOS DEPUTADOS

PROJETO DE LEI N' 2.448, DE 1996.

EMENDA ADITIVA

Acrescente-se ao inciso XXV, do art. 83, o artigo 34, passando a ter a
seguinte redação o inciso XXV:

" XXV- os parágrafos 4°, 9° e 10 do art. 9°, e parágrafo 2° do art. 11, o art. 20) o parágrafo
3° do art. 24 e o artigo 34, todos da Lei n° 9249, de 26 de dezembro de 1995.

Sala das Sessões, 20 de novembro de 1996.
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PROJETO DE LEI N° 2.448, DE 1996
(Do Poder Executivo)

Dispõe sobre a legislação tributária federal,
as contribuições para a seguridade social, o
processo administrativo de consulta e dá
outras providências .

•
novo

.

Dê-se ao parágrafo 9° do art. 18 a seguinte redação, acrescentando-se ao art. 83
.

mCISO :

"Art. 18 ....

"§ 9° Não serão dedutíveis os roya/ties ou fonnas de pagamento e
remessa relacionados com a produção ou venda da pessoa vinculada devidos em
contratos de licença de direitos de propriedade intelectual ou de informações
técnicas secretas ou confidenciais destinadas à produção de bens e serviços não
protegidos por institutos de propriedade intelectual, decorrentes de contratos
averbados ou registrados no Instituto nacional da Propriedade Industrial e
registrados no Banco Central."

--_.._---------_._--------"Art. 83 . Revogam-se:

"Inciso - o art. 76 da Lei nO 8.383, de 30 de dezembro de 1991, mantidos
os privilégios nele concedido nos contratos averbados pelo Instituto nacional da
Propriedade Industrial e registrados no Banco Central até a entrada em vigor
desta Lei, até o prazo de 5 (cinco) anos contados da data de averbação."

Justificativa
Permitir a dedutibilidade dos pagamentos de roya/ties devidos em contratos entre
empresas vinculadas sediadas em nosso país e o exterior, mantendo-se a não
dedutibilidade quando a as empresas estão sediadas no país, é uma excrescência jurídica
e econômica cometida pela Lei nO 8.883, de 1991. Esta disposição da Lei n° 8.883 vem
provocando resultados econômicos e fiscais nefastos, facilmente reconhecidos nas
estatísticas do nosso balanço de pagamentos. Não é sem motivo que as legislações fiscaís

--

...
.

..

•

e cambiais dos países desenvolvidós inviabilizam os pagamentos de royalties entre
empresas vinculadas, como, aliás, já praticou o Brasil desde a vigência da Lei n°
4.131/62 até a sua revogação pela Lei nO 8.383/9l.
A necessidade de impedir a transferência de preços entre empresas vinculadas, ou
entre empresas industrial e comercialmente relacionadas, como corretamente faz o
Projeto, não deveria excluir o canal dos contratos de transferência de tecnologia.
Conforme documento elaborado pela UNCT AD, UNIDO, a OCDE e outros organismos,
a transferência de tecnologia tem sido senão a principal pelo menos uma das fonnas
preferidas para a transferência de preços e outras práticas lesivas. As remessas
tecnológicas em nosso país, após a Lei 8.383/91, comprovam a imprescindibilidade de
haver uma regulamentação para a transferência de preços entre empresas vinculadas:

•

REMESSAS POR TECNOLOGIA APÓS A LEI N° 8.383/91
Variação anual (%)

ANO

US$ milhões

1991

200,7

1992

160,0

(20,3)

1993

226,2

41,4

1994

367,2

62,3

1995

676,3

84,2

1996

l.099,9

62,6

. ~ _._.
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Fonte: Banco Central. 1995: valor preliminar, 1996: valor cst.ima.do pela taxa media
dos anos de 1993 a 1995.

•

Os números são eloqüentes e falam por si. Esta perda de divisas corresponde a
aproximadamente a 20 por cento do déficit estimado para a balança comercial brasileira
este ano.
A transferência de preços através de pagamentos de tecnologia é evidenciada por
uma aceleração que, certamente, nenhuma outra fonte de saída de divisas sequer se
aproxima. Além dos prejuízos à economia nacional, esta fuga de divisas ainda acarretam
prejuízos ao erário via elisão fiscal .
Sala das Sessões,

Deputado Aldo

ebelo

:/1'

" I. ~

AQUELES QUE FOREM PELA APROVA -,' - '-.J

RMANEÇAM COMO SE ACHAM.

CÂMARA DOS DEPUTADOS

REQUERIMENTO

(
Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara dos

Requeremos, nos termos do Art. 162, inciso XIV, do
Regimento Interno, votação em globo de todos os destaques
simples apresentados ao Projeto de Lei n Q 2.448/96.

Sala das Sessões, em 20 de novembro de 1996.
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CÂMARA DOS DEPUTADOS

,
Ilustríssimo Senhor LUIZ EDUARDO MAGALHÃES
Presidente da Câmara dos Deputados

/
Senhor Presidente,

Nos Termos Regimentais REQUEIRO Destaque para
Votação em Separado, ~ de Suprimir o Parágrafo 2° do Artigo 2°,
renumerando-se os demais, constante no Projeto de Lei n° 2.448/96.

----==========---nílciiUl6 Castro
do Federal (PSDBIRR)
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CAMARA DOS DEPUTADOS

Ilustríssimo Senhor LUIZ EDUARDO MAGALHÃES
Presidente da Câmara dos Deputados

D

Senhor Presidente,

Nos Termos Regimentais REQUEIRO Destaque para
Votação em Separado, ~ Suprimir o Artigo 31, e seus
Parágrafos, renumerando-se os demais, constante no Projeto de Lei n°
2.448/96.

a o
vem tado Fe eral (PSDB/RR)

-===~~~~uw-
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CAMARA DOS DEPUTADOS

Ilustríssimo Senhor LUIZ EDUARDO MAGALHÃES
Presidente da Câmara dos Deputados

Senhor Presidente,

Nos Termos Regimentais REQUEIRO Destaque para
Votação em Separado, a~im de Supri~e o Parágrafo 8° do Artigo
32, constante no Projeto ae Lei nO 2.448/96.

De u
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CÂMARA DOS DEPUTADOS

Ilustríssimo Senhor LUIZ EDUARDO MAGALHÃES
Presidente da Câmara dos Deputados

o
Senhor Presidente,

Nos Te~~s Regimentais REQUEIRO Destaque para
Votação em Separado, ~ de Suprimir o Artigo 39, constante do
Projeto de Lei n° 2.448/96.

De,~",
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CÂMARA DOS DEPUTADOS

Ilustríssimo Senhor LUIZ EDUARDO MAGALHÃES
Presidente da Câmara dos Deputados
,.

o

M

•

Senhor Presidente,

Nos Te~egimentais REQUEIRO Destaque para
Votação em Separado,
. de Suprimir o Artigo 42 e seus
Parágrafos, constante no Projeto de Lei nO 2.448/96.

-
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CÂMARA DOS DEPUTADOS

PROJETO DE LEI N° 2.448, DE 1996.

REQUERIMENTO DE DESTAQUE

Senhor Presidente,

Requeremos, nos termos regimentais, DEST AQ
SEP ARADO do artigo 47.

VOTAÇÃO EM

mSTIFICATIVA

•

O dispositivo que pretendemos suprurur permite que o contribuinte,
submetido à ação fiscal por parte da Receita Federal, possa regularizar seu débito tributário
já lançado, até o vigésimo dia subsequente à data do recebimento do termo de início da
fiscalização, com os acréscimos aplicáveis a procedimento espontâneo. Em outras palavras,
todo aquele que se encontra em situação irregular perante o fisco poderá liquidar suas
obrigações pendentes, sem qualquer penalidade, desde que o faça nos vinte dias que se
seguirem ao início da ação fiscal. Este tipo de procedimento, que ,a princípio, pode parecer
benéfico por estimular o contribuinte a pagar os tributos em atraso, na verdade, poderá
gerar o efeito oposto no longo prazo. Na prática, o contribuinte não se sentirá instado a
pagar tributos, pois tomar-se-á mais interessante ficar aguardando a chegada do fiscal para
regularizar o débito. Diante das notórias deficiências de nossa fiscalização tributária, é de se
esperar que a medida provoque prejuízos para a arrecadação fiscal.

Sala das Sessões, 20 de novembro de 1996
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CAMARA DOS DEPUTADOS

Ilustríssimo Senhor LUIZ EDUARDO MAGALHÃES ,7\
Presidente da Câmara dos Deputados
IV" \
It

O

Senhor Presidente,

Nos Termos Regimentais REQUEIRO Destaque para
Votação em Separado, ~ de Suprimir os Artigos 48 a 50,
compreensivos da Seção I, Processo Administrativo da Consulta,
Capítulo V - Disposições Gerais, do Projeto de Lei nO 2.448/96.
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CÂMARA DOS DEPUTADOS

PROJETO DE LEI N° 2.448, DE 1996.

o

REQUERIMENTO DE DESTAQUE

Senhor Presidente,
,

Requeremos, nos termos regimentais, DESTAQUE P ARA VOTAÇÃO EM
SEPARADO do artigo 75 com vistas a sua supressão.

JUSTIFICATIV A

•

O artigo 75 do Projeto de Lei n° 2.448 concede competência à Secretaria da
Receita Federal para autorizar a utilização de créditos do contribuinte para quitação de
quaisquer tributos e contribuições sob sua administração. Assim, por exemplo, os créditos
decorrentes da cobrança indevida do FINSOCIAL, ocorrida durante determinado período e
considerada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, poderão ser compensados com
o IPI e com o imposto de renda devidos. Isso acarretará uma redução da base de cálculo dos
fundos constitucionais, com prejuízos evidentes para Estados e Municípios. Também pode
ocorrer a compensação do valor das contribuições sociais que o contribuinte tem a recolher
com o montante de sua restituição do imposto de renda. Neste caso, ocorreria uma redução
da receita de contribuições sociais, com o consequente decréscimo das fontes de
financiamento dos serviços de saúde e assistência social. Em nosso entendimento, a medida
atenta contra a transparência na alocação de recursos públicos, uma vez que delega ao
Ministro da Fazenda o poder para decidir que tributos serão compensados e que rubricas
orçamentárias serão afetadas, o que, em última instância, significa reformular o Orçamento
ao largo do crivo do Congresso.

Sala das Sessões, 20 de novembro de 1996.
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JUSTIFICATIV A

•

O inciso XVllI, do artigo 83 revoga o art. 22, da Lei n. 8.218/91 ,
eliminando, assim,o limite para a dedutibilidade das despesas com gratificação de
empregados. Com essa medida, o contribuinte poderá deduzir da base de cálculo do lucro
real tributável a totalidade das gratificações pagas a empregados, propiciando uma
desoneração fiscal para as empresas. Entretanto, este beneficio estimulará uma redução do
valor da folha salarial, já que para o empresário se tornará mais vantajoso substituir salário,
sobre o qual incide a cobrança do INSS, por gratificações, sobre a qual não incide tributo
algum. Com isso, perde o trabalhador, que no caso de rescisão, não incorpora a gratificação
no valor da indenização, e perde a previdência, que sofrerá perdas na arrecadação do INSS.
Sala das Sessões, 20 de novembro de 1996 .
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GABINETE DA LIDERANÇA DO BLOCO PFLIPTB

1

Excelentíssimo Senhor
. '-

.

Presidente da Mesa,

,

--

Nos tennos d0,9inciso/.7L-.:d
J.~------:::>:;;&L----=___~
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art.16 1

do

Regimento

=e~

Interno,

/1/k ~

requeremos

v.9

Sala das Sessões,

Deputad

cx.N

destaque

para

votação
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EMENDA AO ARTIGO 1" DO PROJETO DE LEI W
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Art. 1

§ 10

§ 3"
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Os prejurzos fiscais e a base de cálculo negativa da Contribuição Social

sobre o lucro liquido, apurados até 31 de dezembro de 1994. decorrentes do diferimento
do lucro de que trata o § 3" do art, 10° do Decreto lei n° 1.598f77 e item I, do art. 1 do
Decreto lei n° 1.648f78, não estão sujeitos à regra do art. 42 da lei n° 8.981/95 .
0

JUSTIFICATIVA:

•

Como medida paliativa dos danosos efeitos decorrentes do inadimplemento das
entidades governamentais no cumprimento de suas obrigações nos contratos de
execução de construçao por empreitada, de fornecimento de bens ou de prestação de
serviços com empresas privadas, facultou-se à essas empresas postergar o pagamento
do Imposto de Renda e da Contribuição Social Sobre o Lucro Liquido. através do
diferimento do lucro, até o efetivo recebimento do crédito .
Esta situação, no entanto, gerou os chamados "prejufzos fiscais", que por questões
lógicas eram compensados integramente com os lucros diferidos, quando do recebimento
dos créditos das entidades governamentais.
Com a edição da Lei 8.981/95, em seu art. 42, limitou-se a possibilidade de
compensação dos ditos prejuízos fiscais em até 30% do lucro liquido.
Diante dessa limitação. as empresas foram duplamente penalízadas , pois além de
nao receberem seus créditos nas datas aprazadas, tiveram aumento substancial de sua
carga tributária.
,
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PROJETO DE LEI N° 2.448, DE 1996
(Do Poder Executivo)

Dispõe sobre a legislação tributária federal,
as contribuições para a seguridade social, o
processo administrativo de consulta e dá
outras providências.

novo

.

Dê-se ao parágrafo 9° do art. 18 a seguinte redação, acrescentando-se ao art. 83
.

mCISO :

" Art. 18. . ..

"§ 9°

Não serão dedutíveis os royalties ou formas de pagamento e
remessa relacionados com a produção ou venda da pessoa vinculada devidos em
contratos de licença de direitos de propriedade intelectual ou de informações
técnicas secretas ou confidenciais destinadas à produção de bens e serviços não
protegidos por institutos de propriedade intelectual, decorrentes de contratos
averbados ou registrados no Instituto nacional da Propriedade Industrial e
registrados no Banco Central."
......................................................................................................... -..................................................................................................

•

" Art. 83 . Revogam-se:
"Inciso - o art. 76 da Lei nO 8.383 , de 30 de dezembro de 1991 , mantidos
os privilégios nele concedido nos contratos averbados pelo Instituto nacional da
Propriedade Industrial e registrados no Banco Central até a entrada em vigor
desta Lei, até o prazo de 5 (cinco) anos contados da data de averbação."

Justificativa

Permitir a dedutibilidade dos pagamentos de royalties devidos em contratos entre
empresas vinculadas sediadas em nosso país e o exterior, mantendo-se a não
dedutibilidade quando a as empresas estão sediadas no país, é uma excrescência jurídica
e econômica cometida pela Lei nO 8.883 , de 1991. Esta disposição da Lei n° 8.883 vem
provocando resultados econômicos e fiscais nefastos, facilmente reconhecidos nas
estatísticas do nosso balanço de pagamentos. Não é sem motivo que as legislações fiscais

L1.

i}
ri-. ~(., J

-- c;;.,../I.

•

-

r

,

•

e cambiais dos países desenvolvidos inviabilizam os pagamentos de royalties entre
empresas vinculadas, como, aliás, já praticou o Brasil desde a vigência da Lei n°
4. 13 1/62 até a sua revogação pela Lei nO 8.383/91.
A necessidade de impedir a transferência de preços entre empresas vinculadas, ou
entre empresas industrial e comercialmente relacionadas, como corretamente faz o
Projeto, não deveria excluir o canal dos contratos de transferência de tecnologia.
Conforme documento elaborado pela UNCT AD, UNIDO, a OCDE e outros organismos,
a transferência de tecnologia tem sido senão a principal pelo menos uma das formas
preferidas para a transferência de preços e outras práticas lesivas. As remessas
tecnológicas em nosso país, após a Lei 8.383/91 , comprovam a imprescindibilidade de
haver uma regulamentação para a transferência de preços entre empresas vinculadas:

REMESSAS POR TECNOLOGIA APÓS A LEI N° 8.383/91
Variação anual (%)

ANO

US$ milhões

1991

200,7

1992

160,0

(20,3)

1993

226,2

41 ,4

1994

367,2

62,3

1995

676,3

84,2

1996

1.099,9

62,6

..............................................................................................................................................
Fonte: Banco Central. 1995: valor preliminar; 1996: valor estimado pela taxa média
dos anos de 1993 a 1995.

•

Os números são eloqüentes e falam por si. Esta perda de divisas corresponde a
aproximadamente a 20 por cento do déficit estimado para a balança comercial brasileira
este ano.
A transferência de preços através de pagamentos de tecnologia é evidenciada por
uma aceleração que, certamente, nenhuma outra fonte de saída de divisas sequer se
aproxima. Além dos prejuízos à economia nacional, esta fuga de divisas ainda acarretam
prejuízos ao erário via elisão fiscal.
Sala das Sessões,

vé'

GABINETE DA LIDERANÇA DO BLOCO PFLIPTB
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Excelentíssimo Senhor
Presidente da Mesa,
'.

DESTAQUE

Nos tennos do inciso
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Excelentíssimo Senhor
•

Presidente da Mesa,
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Sala das Sessões,

Deputado

cLt ~

CÂMARA DOS DEPUTADOS

EXCELENTíSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

,

Requeiro, na forma regimental , (AiLT.
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CÂMARA

DOS

DEPUTADOS

EMENDA DE PLENÁRIO AO PROJETO DE LEI N° 2.448, DE 1996

Inclua-se, onde couber, o seguinte artigo ao Projet

"Art.

As emissoras de rádio e televisão e as concessionárias de serviços

públicos de telecomunicações farão jus a ressarcimento pelos espaços dedicados ao horário cedido à divulgação gratuita de propaganda eleitoral, divulgada na forma estabelecida na legislação específica.

§ 10 O ressarcimento a que se refere este artigo será efetuado sob a forma
de exclusão, da base de cálculo do imposto de renda, de valor correspondente a oito décimos do resultado da multiplicação do preço do espaço comercializável pelo tempo que seria utilizado em programação destinada à publicidade comercial no período de duração
da propaganda eleitoral gratuita.

§r

O tempo utilizado como base para a determinação do ressarcimento

não poderá exceder a vinte por cento do destinado à propaganda eleitoral gratuita."

Sala das Sessões, em 20 de novembro de 1996

Deputado Marcelo Barbieri
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RESULTADO DE VOTAÇAO:
PAINEL

RETIFICAÇÕES
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RESULTADO FINAL
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DATA:

SECRETARIA-GERAL DA MESA - SGM
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SECRETARIA-GERAL DA MESA - SGM
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EM VOTAÇÃO A REDAÇÃO FINAL.

-

AQUELES QUE FOREM PELA APROVAÇÃO PERMANEÇAM COMO SE ACHAM.

A MATÉRIA VAI AO SENADO FEDERAL.

fi

CAMARA DOS DEPUTADOS

PROJETO DE LEI N° 2.448 de 1996
Aprovados:
- o substitutivo oferecido pelo relator designado em Plenário em substituição à
Comissão de Finanças e Tributação;
- as emendas de Plenário de nOs 1, 2 e 8;
- a emenda de redação oferecida pelo relator designado em Plenário em substituição
à Comissão de Finanças e Tributação, para substituir no art. 65 a expressão
"correntes" pela expressão" voluntárias".
Mantido:
- o art. 65 do substitutivo, objeto de destaque para votação em separado.
Rejeitadas:
- as emendas de Plenário de nOs 3, 4, 5, 6, 9, 10 e 11 ;
- em globo, os requerimentos de destaque para supressão dos § 2° do art. 2°; art.
31 e §§; § 8° do art. 32 ; art. 39; art. 42 e §§; art. 47; art. 48 a 50; art. 75 ; seção XII ,
capítulo V (art. 80 e §§) ; inciso XVIII do art. 83;
- a emenda de Plenário nO 7, objeto de destaque para votação em separado;
- a emenda de Plenário nO 10, objeto de destaque para votação em separado.
Prejudicados:
- os projetos de lei nOs 950/95, 984/95 e 1442/96, apensados.
VAI AO SENADO FEDERAL.
Em 20 .11 .96

\

ozart Vi nna de Paiva
ecretário ' eral da Mesa
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LEI N.· 2.448

CÂMARA DOS DEPl.ITADOS

de 19

A U T O R

96

SlO.AO DE SINOPSE

Disp~e sobre a Legislaç~o Tribut~ria Fed~ral, as ~ontrlbulçSes para a Segurida e Social, o Proc~sso

EMENTA

PODER EXECUTI VO

Administrativo de Consulta e dá outras providências.

( MSC N9 990/96 )

(Alter a ndo a legislação do imposto de renda de pessoas jurídica . e estabelecendo .. que no novo
regime de apuração trimestral, o imposto devido iseripago ati o Gltimo dia Gtil do mês subsequente , facultando o parcelamento em três .3 quotas , com a incidência da taxa SELIC a partir do segundo mês subsequente ao do encerrafuento do período de apuração, ati o mês anterio
•

ANDAMENTO

,

..

Sancionado ou promulgado

,
Publicado no Diário Oficiai de

MESA
Despacho: As Comiss~es de Trabalho, de Administração e Serviço Público; de Seguridade Social
e Famflia; de Firianças e Tributação; e de Constituiç~o e ~Ustiça e de Redação (Art;
54) . - (art. 24, I I) .

Razões do veto-publicadas no

APENSO: PL. 950/95

PLENARIO

984/95

r lido e vai a imprimir.

30.10.96

Vetado

1. 442/95

COORDENAÇ~O
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ANDAMENTO

PL. n9 2.448/96

,
PRONTO PARA A ORDEM DO DIA
20.11.96

~

lido e vai a imprimir, pendente de pareceres das ' Comissões de Trabalho, de Administração

Serviço Público; de Seguridade Social e Farnllia; de Finanças e Tributação;

ec

'e de Constituição

e Justiça e de Redação.
(PL. n9 2.448-A/96)
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(9: 30 HS) .
Discussão em Tu rno Onico.
Rejeitado o req u erimento do De p. Matheu~ Schmidt, Lfder do PDT, s olicitando a retira de pauta da
Ordem do Dia deste projeto.
Desi g nação do relator, Dep. Nelson Otoch~ para proferir parec er em _ substit~ição à CTASP, qu e con
clui pela aprovação; n os termos do
Designação

S ubstitutiv~

do relator da CFT

apr~sentado

do Dep. Ursicino Queiroz, para ler o parecer do relator

posteriormente.

Euler Ribeiro, em substitui

ção à CSSF , que conc luiu pela aprovação nos termos db Substitutivo do rélator da CFT, apresentado posteriormente .
Designação do relator , Dep . Roberto Brant, para proferi r parecer em substituição à CFT, que
clui : pela adequação financeira e orçamentária

con

e, no mérito, pela aprovação, com Su b stitutivo .

De s ignação do re lator , Dep. Robson Tuma, para proferir parecer

~m

qu~

substituição à CCJR,

clui pela constitucional idad e, jur idici dade e boa técnica legislativa, nos termo s do

con

Substituti

vo do relator da CFT .
Di s cussão do proje t o pelos Deys.: Arnaldo Faria de sá e Aldo Rebelo.
Encerrada a discussão.
Apresentação de 11 Emendas, assim di str ibufdas: Emendas 01 e 06, pel o Dep. Paes Landim;

emenda

02 , pelo Dep. Nelson Marquezelli; Emenda 03, pelo Dep. Arnaldo Faria de sá; Emendas 04 e 05,
la Dep. Sandra Starl i n g; Emenda 07, pelo Dep. Marcelo Barbieri, Emenda 08, pel o Dep. Manoel

pe
Cas

tro; Emenda 09 , pelo Dep . José Carlos Vieira; Emenda 10, pelo Dep. Milton Temer e Emenda 11,
lo Dep. Aldo Rebelo .
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Continuação da página anterior.
Designação do relator, Dep.Nelson Otoch, para proferir parecer às Emendas de Plenário, em substituição
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à CTASP , que c on clui pela aprovação das Emendas 01, 02 e 07 e pela rejeição das demais .
Designação do relator, Dep . Ursicino Queiroz, para proferir parecer as Emendas de Plenário, em substi tuição à CSSF, que conclui pela aprovação das Emendas 01, 02 e 07 e pela rejeição das demais .
Designação do relator, Dep . Roberto Brant, para proferir parecer as Emendas de Plenário, em s ubstitui ção
CFT , que conc lu i pela aprovaçao das Emendas 01, 02, 07 e 08 e pela rejeição das demai s .

a

De signação do relator, Dep. Robson Tuma, para proferir parecer as Emendas de Plenário, em substituição
à CCJR , que conclui pela co n stitucion a lidade, juridicidade e boa técnica legisl ativa das Emendas
de
Pl enário .
Rejeitado o requ e rimento do Dep . Matheus Schmidt; Lídér doPDT, so licitando o adiamento da vo tação

por

02 Ses s õe s .
En c aminhamento da votaçao pelo Dep . Arnaldo Faria de sá, questi onando sobre o cumprimento do art .

152

do RI (Publicação dos Pareceres ). Indeferida pela Presidência. O Dep. Arnaldo Faria de sá, r e corr e

da

decisão da Presidência à CCJR.
Adiada a votação, de Ofício .
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Discussão em Turno Onico.
Em votação o Substitutivo do ,relator da CFT, ressalvados os destaques: APROVADO .
•

Em votação as Emendas de ' Plenário ' Ol, 02 e 07, com pareceres favoráveis, ressalvados os destaques: APROVADAS .
Em votação as Emendas de Plenário 03 a 06 e 09 a 11, com pareceres contrários, ressalvados os

destaques:

REJ EITADA·S.
Em votação a Emenda de Plenário 08, . com pareceres divergent es: . .APROV.ADA.
Aprovado o requerimento do Dep. Benito Gama, Líder do Governo e outro, solicitando nos termos do art .
do RI, v ot ação em . globo dos ~ destaques simples:
Em votação os destaques 'simples: REJEITADOS.
Em vo tação a Emenda de Plenário 09, objeto de DVS õo Dep. José Carlos Vi eira e outro : REJEITADA .

... I

I, '

Em vot ação o art. 65 do Substitutivo ao Pl. 2.448/96, . para exclusão do mesmo, objeto de DyS. do Dep .
Carlos Vieira ,e outros: MANTIDO O TEXTO.
Em votação a Emenda de Plenário 07, objeto de DV S do Dep. Marcelo Barbieri e outro: APROVADA .
Verificação de votação solicitada pelo Dep. Chico Vigilante: SIM-189; NÃO-217; ABST-IO; TOTAL - 416:

".

f

162

, o

"

José

SAI

DO

TEXTO.
Em vot ação a Emenda de Plenário 10, objeto de DVS do Dep. Milton Temer e outros : REJEITADA .
Apresentação de Emenda de Redação,pelo Dep. Roberto Brant, relator da CFT:

••

,

Em votação a Emenda de Redação: APROVADA .
Prejudicado o projeto inicial e os PIs. 950/95, 984/95 e 1.44 2/96 , apensados .

••
I
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,

Retirados os demais destaques.
Em votação a Redação Final, oferecida pelo relator, Dep. Benedito de Lira

APROVADA~

Vai ao Senado Federal.
(PL. 2448-B/96)
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CAMARA DOS DEPUTADOS
PROJETO DE LEI N° 2.448-A, DE 1996

•

(Do Poder Executivo)
Mensagem nO 990/96
Dispõe sobre a legislação tributária federal, as contribuições para a seguridade
social, o processo administrativo de consulta e dá outras providências. Pendente de
pareceres das Comissões de Trabalho, de Administração e Serviço Público; de
Seguridade Social e Família; de Finanças e Tributação; e de Constituição e Justiça e
de Redação.
(PROJETO DE LEI N° 2.448, DE 1996, TENDO APENSADOS OS DE N°S 950/95,
984/95 E 1.442196)

o CONGRESSO NACIONAL decreta:
Capítulo I
IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURÍDICA
Secão I
Apuração da Base de Cálculo
Periodo de Apuração Trimestral

Art. li A panir do ano-calendário de 1997, o imposto de renda das pessoas jurídicas será
determinado com base no lucro real, presumido ou arbitrado, 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,
observada a legislação vigente, com as alterações desta Lei.
§ 18 Nos casos de incorporação, fusão ou cisão, a apuração da base de cálculo e do
imposto de renda devido será efetuada na data do evento, observado o disposto no arl.. 21 da Lei n8
9.249, de 26 de dezembro de 1995.
§ 28 Na extinção da pessoa jurídica, pelo encerramento da liquidação, a apuração da base
de cálculo e do imposto devido será efetuada na data desse evento.
.
Pagamento por Estimativa

Art. 21 A pessoa jurídica sujeita à tributação com base no lucro real poderà optar pelo
pagamento do imposto, em cada mês, determinado sobre base de cálculo estimada, mediante a aplicação,
sobre a receita bruta auferida mensalmente, dos percentuais de que trata o ano 15 da Lei n' 9.249, de
1995, observado o disposto nos §§ 11 e 21 do ano 29 e nos ans. 30 a 32, 34 e 35 da Lei n' 8.981, de 20
de janeiro de J995, com as alterações da Lei n' 9.065, de 20 de junho de 1995.

§ 11 O imposto a ser pago mensalmente na forma deste anigo será determinado mediante
a aplicação, sobre a base de cálculo, da alíquota de quinze por cento.
§ 28 A parcela da base de cálculo, apurada mensaJmente, que exceder a RS 20.000,00
(vinte mil reais) ficará sujeita à incidência de adicional de imposto de renda à a1iquota de dez por cento.
§ 38 A pessoa jurídica que optar pelo pagamento do imposto na forma deste artigo
deverá apurar o lucro real em 31 de dezembro de cada ano, exceto nas hipóteses de que trat!i1J1 os §§ IR
e 21 do anigo anterior.
§ 4R Para efeito de detenninação do saldo de imposto a pagar ou a ser compensado, a
pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor:

2
a) dos incentivos fiscais de dedução do imposto, observados os limites e prazos fixados na
legislação vigente, bem assim o disposto no § 42 do art. 32 da Leí n2 9.249, de 1995;
b) dos incentivos fiscais de redução e isenção do imposto, calculados com base no lucro
da exploração;
c) do imposto de renda pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas computadas na
determinação do lucro real;

.

d) do imposto de renda pago na forma deste artigo.
Secão

n

Pagamento do Imp'Osto
Escolha da Forma de Pagamento
Art. 32 A adoção da forma de pagamento do imposto prevista no art. 12 ou a opção pela
forma do art. 22 será irretratável para todo o ano-calendário.
Parágrafo único. A opção pela forma estabelecida no art. 22 será manifestada com o
pagamento do imposto correspondente ao mês de janeiro ou de início de atividade.

•

Adicional do Imposto de Renda
Art. 42 Os §§ 12 e 22 do art. 32 da Lei n2 9.249, de 1995, passam a vigorar com a seguinte
redação:

"§ 12 A parcela do lucro real, presumido ou arbitrado que exceder o valor resultante da
multiplicação de RS 20.000,00 (vinte mil reais) pelo número de meses do respectivo período de
apuração, sujeita-se á incidência de adicional de imposto de renda à alíquota de dez por cento.

§ 22 O disposto no parágrafo anterior aplica-se, inclusive, nos casos de incorporação,
fusão ou cisão e de extinção da pessoa jurídica pelo encerramento da liquidação."

Imposto Correspondente a Período Trímestral
..

.

. .Art. ~2 ~. impos!o de renda devido, apurado na forma do art. 12 , será pago em quota

umca, ate o ultimo dIa uul do mes subseqüente ao do encerramento do período de apuração.

. . . § 1 À ~pção da pessoa jurídica, o imposto devido poderá ser pago em até três quotas
mensaIS, Igu8lS e suceSSIvas, vencíveis no último dia útil dos três meses subseqüentes ao de encerramento
do período de apuração a que corresponder.
2

§ 22 Nenhuma quota poderá ter valor inferior a RS 1.000,00 (mil reais) e o imposto de
valor inferior a RS 2.000,00 (dois mil reais) será pago em quota única, até o último dia útil do mês
subseqüente ao do encerramento do período de apuração.
§ 32 As quotas do imposto serão acrescidas de juros equivalentes à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, para títulos federais, acumulada mensalmente,
calculados a partir dG 'primeiro dia do segundo mês subseqüente 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.

§ 42 Nos casos de incorporação, fusão ou cisão e de extinção da pessoa jurídica pelo
encerramento da liquidação, o imposto devido deverà ser pago até o último dia útil do mês subseqüente
ao do evento, não se lhes aplicando a opção prevista no § 12 .

Pagamento por Estimativa
Art. 62 O imposto devido, apurado na forma do art. 22 , deverá ser pago até o último dia
útil do mês subseqüente àquele a que se referir. .

§ 12 O saldo do imposto apurado em 3 1 de dezembro será:

.. z

"'0

i....J

.30.

a) pago em quota única, até o último dia útil do mês de março do ano subseqüente, :se
positivo, observado o disposto no § 22;
b) compensado com o imposto a ser pago a partir do mês de abril do ano subseqüente, se
negativo, assegurada a alternativa de requerer, após a entrega da declaração de rendimentQs, a restituiçio
do montante pago a maior.

:,~

3
§ 22 O saldo do imposto a pagar de que trata a alínea "a" do parágrafo anterior será
acrescido de juros calculados á taxa que se refere o art. S2' § 32, a partir de 12 de fevereiro de 1997 até
o último dia do mês anterior ao do pagamento e de um por cento no mês do pagamento.

a

§ 32 O prazo a que se refere o § 12, alinea "a", não se aplica ao imposto relativo ao mês
de dezembro, que deverá ser pago até o último dia útil do mês de janeiro do ano subseqüente.

Disposições Transitórias

,

Art. ~ Alternativamente ao disposto no art. 40 da Lei n2 8 .981, de 1995, com as
alterações da Lei n2 9 .06S, de 1995, a pessoa juridica tributada com base no lucro real ou presumido
poderá efetuar o pagamento do saldo do imposto devido, apurado em 31 de dezembro de 1996, em até
quatro quotas mensais, iguais e sucessivas, devendo a primeira ser paga até o último dia útil do mês de
março de 1997 e as demais no último dia útil dos meses subseqüentes .

•

,

I

§ (2 Nenhuma quota poderá ter valor inferior a R$ 1.000,00 (mil reais) e o imposto de
valor .inferior a R$ 2.000,00 (dois mil reais) será pago em quota única, até o último dia útil do mês de
março de 1997.
§ 22 , As quotas do imposto serão acrescidas de juros calculados à ·taxa a que se refere o
art. S2, § 3 2, a partir de 12 de abril de 1997 até o último dia do mês anterior ao do. pagamento e de um
por cento no mês do pagamento.
§ 32 Havendo saldo de imposto pago a maiór, a pessoa jurídica poderá compensá-lo com
o imposto . devido, correspondente aos períodos de apuração subseqüentes, facultado o pedido de
restituição.
Art. 82 As pessoas jurídicas, mesmo as que não tenham optado pela forma de pagamento

do art. 2 2, deverão calcular e pagar o imposto de renda relativo aos meses de janeiro e fevereiro de 1997
de conformidade com o referido dispositivo.
Parágrafo único. Para as empresas submetidas às normas do art. 12 , o imposto pago com
base na receita bruta auferida no meses de janeiro e fevereiro de 199í será deduzido do que for devido
em relação ao período de apuração encerrado no dia 31 de março de 1997.

Secão m
Perdas no Recebimento de Créditos
Dedução
Art. 9· As perdas no recebimento de créditos decorrentes das atividades da pessoa
jurídica poderão ser deduzidas como despesas, para determinação do lucro real, observado o disposto
neste artigo.
' 0 ~r

§ 12 Poderão ser registrados como perda os créditos:

•

a) em relação aos quais tenha havido a declaração de insolvência do devedor, em sentença
emanada do Poder Judiciário;
b) sem garantia, de valor:

•

I. até R$ S.OOO,OO (cinco mil reais), por operação, vencidos há mais de seis meses,
independentemente de iniciados os procedimentos judiciais para o seu recebimento;
2. acima de R$ S.OOO,OO (cinco mil reais) até R$ 30.000,00 (trinta mil reais), por

operação, vencidos há mais de um ano, independentemente de iniciados os procedimentos judiciais para
o seu recebimento, porém, mantida a cobrança administrativa;
3. superior a R$ 30.000,00 (trinta mil reais), vencidos há mais de um ano, desde que
iniciados e mantidos os procedimentos judiciais para o seu recebimento;

c) com garantia, vencidos há mais de dois anos, desàe que iniciados e mantidos os
procedimentos judiciais para o seu recebimento ou o arresto das garantias;
d) contn. devedor declarado falido ou pessoa juridica declarada concordatária,
relativamente à parcela que exceder o valor que esta tenha se comprometido pagar, observado o disposto
no § S".

§ 2" No caso de contrato de crédito em que o não pagamento de uma ou mais parcelas
implique o vencimento automático de todas a demais parcelas vincendas, os limites a que se referem os
.
..

4
números "1" e "2" da alínea "b" do parágrafo antenor serão considerados em relação ao total dos
créditos, por operação, com o mesmo devedor.

§ 32 Para os fins desta Lei, considera-se crédito garantido o proveniente de vendas com
reserva de domínio, de alienação fiduciária em garantia ou de operações com outras garantias reais.

§ 42 No caso de crédito com empresa em processo falimentar ou de concordata, a
dedução da perda será admitida a partir da data da decretação da falência ou da concessão da
concordata, desde que a credora tenha adotado os procedimentos judiciais necessários para o
recebimento do crédito.

•

§ 52 A parcela do crédito, cujo compromisso de pagar não houver sido honrado pela
empresa concordatária, poderá, também, ser deduzida como perda, observadas as condições previstas
neste artigo.

•

§ 62 Não será admitida a dedução de perda no recebimento de créditos com pessoa
jurídica que seja controladora, controlada, coligada ou interligada, bem assim com pessoa fisica que seja
acionista controlador, sócio, titular ou administrador da pessoa jurídica credora, ou parente até o terceiro
grau dessas pessoas fisicas.

Registro Contábil das Perdas

-'"
N

Art. 10. Os registros contábeis das perdas admitidas nesta Lei serão efetuados a débito
de conta de resultado e a crédito:

ió
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I - da conta que registra o crédito de que trata o art. 92 , § 12 , "b", " I ";
11 - de conta redutora do crédito, nas demais hipóteses .

.

§ 12 Ocorrendo a desistência da cobrança pela via judicial, antes de decorridos cinco anos

do vencimento do crédito, a perda eventualmente registrada deverá ser estornada ou adicionada ao lucro
líquido, para determinação do lucro real correspondente ao período de apuração em que se der a
desistência.

.3 ~

§ 22 Na hipótese do parágrafo anterior, o imposto será considerado como postergado
desde o período de apuração em que tenha sido reconhecida a perda.

§ 32 Se a solução da cobrança se der em virtude de acordo homologado por sentença
judicial. o valor da perda a ser estornado ou adicionado ao lucro líquido para determinação do lucro real
será igual á soma da quantia recebida com o saldo a receber renegociado. não sendo aplicável o disposto
no § 22 .

§ 42 Os valores registrados na conta redutora do crédito, referida no inciso 11, poderão
ser baixados definitivamente em contrapartida á conta que registre o crédito, a partir do período de
apuração em que se completar cinco anos do vencimento do crédito sem que o mesmo tenha sido
liquidado pelo devedor.

Encargos Financeiros de Créditos Vencidos
Art. 11. Após dois meses do vencimento do crédito, sem que tenha havido o seu
recebimento, a pessoa jurídica credora poderá excluir do lucro líquido. para determinação do lucro real,
o valor dos encargos financeiros incidentes sobre o crédito, contabilizado como receita, auferido a partir
do prazo definido neste artigo.

§ 12 Ressalvadas as hipóteses dos números "I" e "2" da alínea "b" do § 12 do art.

~, o

disposto neste artigo somente se aplica quando a pessoa jurídica houver tomado as providências de
caráter judicial necessárias ao recebimento do crédito.

§ 22 Os valores excluídos deverão ser adicionados no período de apuraçã.o em que, p~a
os fins legais, se tomarem disponíveis para a pessoa jurídica credora ou em que reconhecida a respectiva
perda.

§ 32 A partir da citação inicial para o pagamento do débito, a pes.s oa jurídica deve~~ra

deverá adicionar ao lucro líquido, para determinação do lucro real, os e~cargos inCidentes sobre o debito
vencido e não pago que tenham sido deduzidos como despesa ou custo, Incomdos a partir daquela data.

§ 42 Os valores adicionados a que se refere o parágrafo anterior poderão ser exc.luíd~s do
lucro líquido, para determinação do lucro real, no período de apuração em que ocorra a qUltaçao do
débito por qualquer forma.

•

f
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Crédi tos Recup erado s
Art. 12. Dever á ser compu tado na determinação do lucro real o
monta nte dos crédit os
deduzidos que tenham sido recuperados, em qualq uer época ou a qualq
uer titulo, inclusive nos casos de
novação da dívida ou do arrest o dos bens recebidos em garant ia real.

•
•

Parág rafo único. Os bens recebidos a titulo de quitaç ão do débito
serão escritu rados pelo
valor do crédit o ou avaliados pelo valor definido na decisão
judicial que tenha determinado sua
incorp oração ao patrimônio do credo r .

Disposição Trans itória
Art. 13. No balanço levantado para determinação do lucro real em
31 de <lezembro de
1996, a pessoa jurídica poder á optar pela constituição de provisão para
crédit os de liquidação duvid osa
na forma do art. 43 da Lei n2 8.981 , de 1995, com as altera ções
da Lei n2 9.065, de 1995, ou pelos
critéríos de perdas a que se referem os arts. 92 a 12.

Saldo de Provisões Existente em 31.12.96
Art. 14. A partir do ano-calendário de 1997, ficam revog adas as norma
s previstas no art.
43 da Lei n 8.981 , de 1995, com as alterações da Lei n2 9.065, de 1995,
bem assim a autori zação para a
constituição de provisão nos termo s dos artigos citado s, contida no
inciso [do art. 13 da Lei n2 9.249, de
1995.
2

§ 12 A pessoa jurídica que, no balanço de 31 de dezem bro de 1996, optar
pelos critérios
de deduç ão de perdas de que tratam os arts. 92 a 12 deverão, nesse
mesmo balanço,

revert er os saldos
das provisões para crédit os de liquidação duvidosa, constituídas na
forma do art. 43 da Lei n2 8.981, de
1995, com as altera ções da Lei n2 9.065 , de 1995.

§ 22 Para a pesso a juridica que, no balanço de 31 de dezem bro de
1996, optar pela
constituição de provisão na forma do art. 43 da Lei n2 8.981 , de 1995,
com as. altera ções da Lei n2 9.065 ,
de 1995, a revers ão a que se refere o parágrafo anteri or será efetua
da no balanço corres ponde nte ao
primeiro period o de apura ção encerr ado em 1997, se houve r adota
do o regime de apura ção trimestral,
ou no balanço de 31 de dezem bro de 1997 ou da data da extinção,
se houve r optad o pelo pagam ento
mensal de que trata o art. 22 .

§ 32 No casos de incorp oração , fusão ou cisão, a revers ão de que
trata o parágrafo

anteri or será efetua da no balanço que servir de base á apura ção do
lucro real corres ponde nte.

Secão IV
Rend iment os do Exter ior
Comp ensaç ão de Impo sto Pago
Art. 15 . A pessoa 'jurídica domiciliada no Brasil que auferir, de fonte
no exteri or, receita
decor rente da prestação de serviços efetua da diretamente, poder á compe
nsar o impos to pago no país de
domicílio da pessoa física ou jurídica contra tante, observ ado o dispos
to no art. 26 da Lei n2 9.249 , de
1995.

•

Lucros·e Rend iment os
Art. 16. Sem prejuízo do dispos to nos arts. 25, 26 e 27 da Lei
n2 9.249, de 1995, os
lucros auferidos por filiais, sucursais, contro ladas e coligadas, no exteri
or, serão:
I - considerados de forma individualizada, por filial, sucursal, contro
lada ou coligada;
11 - arbitrados, quand o não for possível a determinação de
seus resultados, com
observância das mesmas normas aplicáveis às pessoa s juridícas domic
iliadas no Brasil e comp utado s na
determinação do lucro real.

§ 12 . Os resultados decor rentes de aplicações financeiras de renda variáv
el no exterior, em
um mesmo país, poder ão ser consolidados para efeito de cômp uto
do ganho
, na determ inação do lucro

real.

§ 22 Para efeito da compensação de imposto pago no exterior, a pesso a
jurídic a:
a) deverá aprese ntar as demo nstraç ões' financeiras
hipótese do inciso li do caput deste artigo;

corres ponde ntes,
•

exceto

na

6
b) fica dispensada da obrigação a que se refere o art. 26, § 22 , da Lei n2 9.249, de 1995,
~uan~o compr~var que a legislação do pais de origem do lucro, rendimento ou ganho de capital prevê a
mCldencla do Imposto de renda que houver sido pago, por meio do documento de arrecadação
apresentado.
2

. § 3 Na hipótese de arbitramento do lucro da pessoa juridica domiciliada no Brasil, os
lucros, rendimentos e ganhos de capital oriundos do exterior serão adicionados ao lucro arbitrado para
determinação da base de cálculo do imposto.
2

§ 4 Do imposto devido correspondente a lucros, rendimentos ou ganhos de capital

,

oriundos do exterior não será admitida qualquer destinação ou dedução a título de incentivo fiscal.

Operações de Cobertura em Bolsa do Exterior
Art. 17. Serão computados na determinação do lucro real os resultados líquidos,
positivos ou negativos, obtidos em operações de cobertura (hedge) realizadas em mercados de liquidação
futura, diretamente pela empresa brasileira, em bolsas no exterior.

•

Sedo V
Preços de Transferência
Bens, Serviços e Direitos Adquiridos no Exterior
Art. 18. Os custos, despesas e encargos relativos a bens, serviços e direitos, constantes
dos documentos de importação ou de aquisição, nas operações efetuadas com pessoa vinculada, somente
serão dedutíveis na determinação do lucro real até o valor que não exceda ao preço determinado por um
dos seguintes métodos:
I - Método dos Preços Independentes Comparados - PIC : definido como a média
aritmética dos preços de bens, serviços ou direitos, idênticos ou similares, apurados no mercado
brasileiro ou de outros países, em operações de compra e venda, em condições de pagamento
semelhantes;
II - Método do Preço de Revenda menos Lucro - PRL: definido como a média aritmética
dos preços de revenda dos bens ou direitos, diminuídos :
a) dos descontos incondicionais concedidos;
b) dos impostos e contribuições incidentes sobre as vendas;
c) das comissões e corretagens pagas;
d) de margem de lucro de vinte por cento, calculada sobre o preço de revenda;
IH - Método do Custo de Produção mais Lucro - CPL: definido como o custo médio de
produção de bens, serviços ou direitos, idênticos ou similares, no país onde tiverem sido originariamente
produzidos, acrescido dos impostos e taxas cobrados pelo referido pais na exportação e de margem de
lucro de vinte por cento, calculada sobre o custo apurado.

§ 12 As médias aritméticas dos preços de que tratam os incisos I e II e o custo médio de
produção de que trata o inciso 111 serão calculados considerando os preços praticados e os custos
incorridos durante todo o periodo de apuração da base de cálculo do imposto de renda a que se referirem
os custos, despesas ou encargos.

§ 22 Para efeito do disposto no inciso I, somente serão consideradas

li$

operações de

compra e venda praticadas entre compradores e vendedores não vinculados.
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§ 32 Para efeito do disposto no inciso

n,

somente serão considerados os preços

praticados pela empresa com compradores não vinculados.

§ 4 2 Na hipótese de utilização de mais de um método, será considerado dedutível o maior
valor apurado, observado o disposto no parágrafo subseqüente.

§ 52 Se os valores apurados segundo os métodos mencionados neste artigo forem
superiores ao de aquisiçW, constante dos respectivos documentos, a dedutibilidade fica limitada ao
montante deste último .

§ 62 Integram o custo, para efeito de dedutibilidade, o valor do frete e do seguro, cujo
ônus tenha sido do importador e os tributos incidentes na importação.

§ ~ A parcela dos custos que exceder ao valor determinado de conformidade com este
artigo deverá ser adicionada ao lucro líquido, para determinação do lucro real.

•

•
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§ 8Q A dedutibilidade dos encargos de depreciação ou amortização dos bens e direitos
fica limitada, em cada período de apuração, ao montante calculado com base no preço determinado na
forma deste artigo.
§ ~ O disposto neste artigo não se aplica aos casos de royallies e assistência técnica,
científica, administrativa ou assemelhada, os quais permanecem subordinados às condições de
dedutibilidade constantes da legislação vigente.

•
•

Receita.s Oriundas de Exportações para o Exterior
Art. 19. As receitas auferidas nas operações efetuadas com pessoa vinculada "ficam
sujeitas a arbitramento quando o preço médio de venda dos bens, serviços ou direitos, nas exportações
efetuadas durante o respectivo período de apuração da base de cálculo do imposto de renda, for inferior
a noventa por cento do preço médio praticado na venda dos mesmos bens, serviços ou direitos, no
mercado brasileiro, durante o mesmo período, em condições de pagamento semelhantes.

§ 1Q Caso a pessoa jurídica não efetue operações de venda no mercado interno, a
determinação dos preços médios a que se refere o caput será efetuada com dados de outras empresas
que pratiquem a venda de bens, serviços ou direitos, idênticos ou similares, no mercado brasileiro.
§ 2Q Para efeito de comparação, o preço de venda:
a) no mercado brasileiro, deverá ser considerado liquido dos descontos incondicionais
do imposto sobre a circulação de mercadorias e serviços, do imposto sobre serviços e das
conttibuições para a seguridade social - COFINS e para o PISIP ASEP;
conc~didos,

b) nas exportações, será tomado pelo valor depois de diminuído dos encargos de frete e
seguro, cujo ônus tenha sido da empresa exportadora.
Verificado que o preço de venda nas exportações é inferior ao limite de que trata
este ' artigo, as receitas das vendas nas exportações serão determinadas tomando-se por base o valor
apurado segundo um dos seguintes métodos:
§)Q

a) Método do Preço de Venda na!! Exportações - PVEx: definido como a média
aritmética dos preços de venda nas exportações efetuadas pela própria empresa. para outros clientes, ou
por outra exportadora nacional de bens, serviços ou direitos. idênticos ou similares, durante o mesmo
período de apuração da base de cálculo do imposto de renda e em condições de pagamento semelhantes;
b) Método do Preço de Venda por Atacado no País de Destino, Diminuído do Lucro PV A: definido como a média aritmética dos preços de venda de bens, idêntícos ou similares, praticados
no mercado atacadista do país de destino, em condições de pagamentb semelhantes, diminuídos dos
tributos incluídos no preço, cobrados no referido país, e de margem de lucro de quinze por cento sobre o
preço de venda no atacado;

.
•

c) Método do Preço de Venda a Varejo no País de Destino, Diminuído do Lucro - PVV:
definido como a média aritmética dos preços de venda de bens, idênticos ou similares, praticados no
mercádo varejista do país de destino, em condições de pagamento semelhantes, diminuídos dos tributos
incluídos no preço, cobrados no referido país, e de margem de lucro de trinta por cento sobre o preço de
venda no varejo;
d) Método do Custo de Aquisição ou de Produção mais Tributos e LucroCAP: definido como a média aritmética dos custos de aquisição ou de produção dos bens, serviços ou
direitos, exportados, acrescidos dos impostos e contribuições cobrados no Brasil e de margem de luCfõ
de quinze por cento sobre a soma dos custos mais impostos e contribuições.

§ 4Q As médias aritméticas de que trata o parágrafo anterior serão calculadas em relação
ao período de apuração da respectiva base de cálculo do imposto de renda da empresa brasileira.
§ 5Q Na hipótese de utilização de mais de um método, será considerado o menor dos
valores apurados, observado o disposto no parágrafo subseqüente.
§ 6Q Se o valor apurado segundo os métodos mencionados no § 3Q for inferior aos preços
de venda constantes dos documentos de exportação, prevalecerá o montante da receita reconhecida
conforme os referidos documentos.
§ 7" A parcela das receitas, apurada segundo o disposto neste artigo, que exceder ao
valor já apropriado na escrituração da empresa deverá ser adicionada ao lucro liquido, para determinação
do lucro real, bem assim ser computada na determinação do lucro presumido e do lucro arbitrado.

8
§ 8" Para efeito do disposto no § 3", somente serão consideradas as operações de compra
e venda praticadas entre compradores e vendedores não vinculados.

Art. 20. Em circunstâncias especiais, o Ministro de Estado da Fazenda poderá alterar os
percentuais de que tratam os arts. 18 e 19, caput, e alíneas "b", "c" e "d" de seu § 3".
Apuração dos Preços Médios

-'""'"
N

Art. 21 . Os custos e preços médios a que se referem os arts. 18 e 19 deverão ser
apurados com base em:

,

I - publicações ou relatórios oficiais do governo do país do comprador ou vendedor ou
declaração da autoridade fiscal desse mesmo país, quando com ele o Brasil mantiver acordo para evitar a
bitributação ou para intercâmbio de infonnações;

•
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II - pesquisas efetuadas por empresa ou instituição de notório conhecimento técnico ou
publicações técnicas, em que se especifiquem o setor, o periodo, as empresas pesquisadas e a margem
encontrada, bem assim identifiquem, por empresa, os dados coletados e trabalhados.

§ I" As publicações, as pesquisas e os relatórios oficiais a que se refere este artigo
somente serão "admitidos como prova se houverem sido realizados com observância de métodos de
avaliação. internacionalmente adotados e se referirem a periodo contemporâneo com o de apuração da
base de cálculo do imposto de renda da empresa brasileira.
§ 2" Admitir-se-ão margens de lucro diversas das estabelecidas nos arts. 18 e 19, desde
que o contribuinte as comprove, com base em publicações, pesquisas ou relatórios elaborados de
confonnidade com o disposto nes.t e artigo.
§ 3" As publicações técnicas, as pesquisas e os relatórios a que se refere este artigo
podc:rão ser desqualificados mediante ato do Secretário da ·Receita Federal, quando considerados
inidôneos ou inconsistentes.
Juros
Art. 22. Os juros pagos ou creditados a pessoa vinculada, quando decortentes de
contrato não registrado no Banco Central do Brasil, somente serão dedutíveis para fins de detenninação
do lucro real até o montante que não exceda ao valor calculado com base na taxa Libor, para depósitos
em dólares dos Estados Unidos da América pelo prazo de seis meses, acrescida de três por cento anuais
a título de spread, proporcionalizados em função do periodo a que se referirem os juros.

§ I" No caso de mútuo com pessoa vinculada, a pessoa }uridic; m~~uante, domiciliada no
Brasil, deverá reconhecer, como receita financeira correspondente á operação, no mínimo o valor
apurado segundo o disposto neste artigo.
§ 2" Para efeito do limite a que se refere este artigo, os juros serão calculados com base
no valor da obrigação ou do direito, expresso na moeda objeto do contrato e convertida em reais pela
taxa de câmbio, divulgada pelo Banco Central do Brasil, para a data do tenno final do cálculo dos juros.

§ 3" O valor dos encargos que exceder o limite referido no caput e a diferença de receita
apurada na fonna do parágrafo anterior serão adicionados á base de cálculo do imposto de renda devido
pela empresa no Brasil .. inclusive ao lucro presumido ou arbitrado.
§ 4 2 Nos casos de contratos registrados no Banco Central do Brasil, serão admitidos os
juros detenninados com base na taxa registrada.
Pessoa Vinculada - Conceito
Art. 23. Para efeito dos arts. 18 a 22, será considerada vinculada á pessoa juridica
domiciliada no Brasil :
I - a matriz desta, quando domiciliada no exterior;

n - a sua filial ou sucursal, domiciliada no exterior;
III - a pessoa fisica ou juridica, residente ou domiciliada no exterior, cuja participação
societária no seu capital social a caracterize como sua controladora ou coligada, na fonna definida nos
§§ I" e 2" do art. 243 da Lei n' 6.404, de 15 de dezembro de 1976;
IV - a pessoa juridica domiciliada no exterior que seja caracterizada como ·sua controlada
ou coligada, na fonna definida nos §§ 12 e 2" do art. 243 da Lei n2 6.404, de 1976;

•

•
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V-a pessoa juridica domiciliada no exterior, quando esta e a empresa domiciliada no
Brasil estiverem sob controle societário ou administrativo comum ou quando pelo menos dez por cento
do capital social de cada uma pertencer a uma mesma pessoa fisica ou juridica;
VI - a pessoa fisica ou juridica, residente ou domiciliada no exterior, que, em conjunto
com a pessoa juridica domiciliada no Brasil, tiverem participação societária no capital social de uma
terceira pessoa juridica, cuja soma as caracterizem como controladoras ou coligadas desta, na forma
definida nos §§ 12 e 22 do art. 243 da Lei n2 6.404, de 1976;

•

VII - a pessoa fisica ou juridica, residente ou domiciliada no exterior, que seja sua
associada, na forma de consórcio ou condominio, conforme definido na legislação brasileira, em qualquer
empreendimento;

•

.
vm - a pessoa fisica residente no exterior que for parente ou afim até o terceir~
cônjuge ou companheiro de qualquer de seus diretores ou de seu sócio ou acionista controlador em
participação direta ou indireta;
IX - a pessoa fisica ou jurídica, residente ou domiciliada no exterior, que goze de
exclusividade, como seu agente, distribuidor ou concessionário, para a compra e venda de bens, serviços
ou direitos;
X - a pessoa fisica ou juridica, residente ou domiciliada no exterior, em relação à qual a
pessoa jurídica domiciliada no Brasil goze de exclusividade, como agente, distribuidora ou
concessionária, para a compra e venda de bens, serviços oú direitos.

Países com Tributação Favorecida
Art. 24. As disposições relativas a preços, custos e taxas de juros, constantes dos arts. 18
a 22, aplicam-se, também, ás operações efetuadas por pessoa fisica ou jurídica residente ou domiciliada
no Brasil, com qualquer pessoa fisica ou jurídica, ainda que não vinculada, residente ou domiciliada em
pais que não tribute a renda ou que a tríbute a alíquota máxima inferíor a vinte por cento.

§ 12 Para efeito do disposto na parte final deste artigo, será considerada a legislação
tributária d() referido pais, aplicável às pessoas fisicas ou às pessoas juridicas, conforme a natureza do
ente com o qual houver sido praticada a operação.

§ 22 No caso de pessoa fisica residente no Brasil:
a) o valor apurado segundo os métodos de que trata o art. 18 será considerado como
custo de aquisição para efeito de apuração de ganho de capital na alienação do bem ou direito;
b) o preço relativo ao bem ou direito alienado, para efeito de apuração de ganho de
capital, será o apurado de conformidade com o disposto no art. 19;
c) será considerado como rendimento tributável o preço dos serviços prestados apurado
de conformidade com o disposto no art. \9;

•

d) serão considerados como rendimento tributável os juros determinados de conformidade
com o art. 22.

Seção VI
Lucro Presumido

•

Determinação
Art. 25. O lucro presumido será o montante determinado pela soma das seguintes

parcelas:
I - o valor resultante da aplicação dos percentuais de que trata o art. 15 da Lei n2 9.249,
de 1995, sobre a receita bruta definida pelo art. 31 da Lei n' 8.98\ , de \ 995, auferida no período de
apuração de que trata o art. \' desta Lei;

n - 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 pelo
inciso anterior e demais valores determinados nesta Lei, auferidos naquele mesmo periodo.
Opção
Art. 26. A opção pela tributação com base no lucro presumido será aplicada em relação a
todo o periodo de atividade da empresa em cada ano-calendário.

10
§ 1° A opção de que trata este artigo será manifestada com o pagamento da primeira ou
única quota do imposto devido correspondente ao primeiro periodo de apuração de cada ano-calendário.

§ 2° A pessoa juridica que houver iniciado atividade a partir do segundo trimestre
manifestará a opção de que trata este artigo com o pagamento da primeira ou única quota do imposto
devido relativa ao período de apuração do inicio de atividade.
§ 32 A pessoa jurídica que houver pago o imposto com base no lucro presumido e que,
em relação ao mesmo ano-calendário, alterar a opção, passando a ser tributada com base no lucro real,
ficará sujeita ao pagamento de multa e juros moratórios sobre a diferença de imposto paga a menor.

§ 4 2 A mudança de opção a que se refere o parágrafo anterior somente será admitida
quando formalizada até a entrega da correspondente declaração de rendimentos e antes de iniciado
procedimento de oficio relativo a qualquer dos periodos de apuração do respectivo ano-calendário.

•

Secão VII

Lucro Arbitrado
Determinação
Art. 27. O lucro arbitrado será o montante determinado pela soma das seguintes parcelas:
I - o valor resultante da aplicação dos percentuais de que trata o art. 16 da Lei nO 9 .249,
de 1995, sobre a receita bruta definida pelo art. 31 da Lei n~ 8.981, de 1995, auferida no período de
apuração de que trata o art. 12 desta Lei;
11 - 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 pelo
inciso anterior e demais valores determinados nesta Lei, auferidos naquele mesmo período.

§ 12 Na apuração do lucro arbitrado, quando não conhecida a receita bruta., os
coeficientes de que tratam os incisos lI, III e IV do art. 51 da Lei nO 8.981, de 1995, deverão ser
multiplicados pelo número de meses do periodo de apuração.

§ 22 Na hipótese de utilização das alternativas de cálculo previstas nos incisos V a VIII
do art. SI da Lei n2 8.981 , de 1995, o lucro arbitrado será o valor resultante da soma dos valores
apurados para cada mês do período de apuração.

_
Capítulo rr
.
CONTRmmçAO SOCIAL SOBRE O LUCRO LIQUIDO
Secão I

Apuração da Base de Cálculo e Pagamento
Normas Aplicáveis
Art. 28. Aplicam-se à apuração da base de cálculo e ao pagamento da contribuição social
sobre o lucro líquido as normas da legislação vigente e as correspondentes aos arts. 1° a 32 , S· a 14, 17 a
24,26,55 e 71, desta Lei.

•
•
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Art. 29. A partir de 12 de janeiro de 1997, a base de cálculo da contribuição social sobre
o lucro líquido, devida pelas pessoas jurídicas tributadas com base no lucro presumido ou arbitrado e
pelas demais empresas dispensadas de escrituração contábil, corresponderá á soma dos valores:
I - de que trata o art. 20 da Lei n2 9.249, de 1995;
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II - 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 pelo
inciso anterior e demais valores determinados nesta Lei, auferidos naquele mesmo período.

Pagamento Mensal Estimado
Art. 30. A pessoa jurídica que houver optado pelo pagamento do imposto de renda na
forma do art. 2° fica, também, sujeita ao pagamento mensal da contribuição social sobre o lucro líquido,
determinada mediante a aplicação da alíquota a que estiver sujeita sobre a base de cálculo apurada na
forma dos incisos I e II do artigo anterior.

11
Capitulo m
IMPO STO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
Contr ibuin te Subst ituto
Art. 31. O art 35 da Lei nQ 4.502 , de 30 de novembro de 1964, passa
a vigorar com a
seguinte redação:

•

"Art. 35 . .......... .. ... .... .... .. .. ............ ...... .... .. ........ ... ...... ................. ... ..... ...... .. ...... .........
..

..... ... ..... ............. ........ ........... ... ......... .. ..... ........... ............ .........

....

.... ....................... ..... .... ..... ...... ..... .

II - como contribuinte substituto:

•

....... .. ................. ....... ... .. ... .. ... .... ... ............ ... .. ... .... ......... .. .. ... .... .. ... ....... , .. ....
...

. . . . . ...... . . . . . . . . . .... . . . . . .

c) o industrial ou equiparado, mediante requerimento, nas opera
ções anterio.res,
concomitantes ou posteriores às saídas que promover, nas hipóteses
e condições estabelecidas
pela Secretaria da Receita Federal.

§ IR Nos casos das alíneas "a" e "b"do inciso II deste artigo , o pagam
ento do imposto
não exclui a responsabilidade por infração do contribuinte originário quand
o este for identificado
e será considerado como efetuado fora do prazo, para todos os efeitos
legais .
§ 2R Para implementar o disposto na alínea "c" do inciso lI, a Secre
taria da Receita
Federal poderá instituir regime especial de suspensão do imposto."

Capítulo IV
PROC EDIM ENTO S DE FISC ALIZ AÇÃO
Secão I
Suspensão da Imun idade e da Isenção
Art. 32. A suspensão da imunidade tributária, em virtude de falta
de observância de
requisitos legais, deve ser procedida de conformidade com o disposto neste
artigo .
§ 1A Constatado que entidade beneficiária de imunidade de tributos
federais de que trata
o art. ISO, VI, c, da Constituição não está observando requisito ou condiç
ão
previs
to
nos arts. ~, § 1R, e
14 da Lei nR 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacio
nal), a autoridade fiscal expedirá
notificação. na qual relatará os fatos que determinam a suspensão do benefi
cio, indicando inclusive a data
da ocorrência da infração.

§ 2" A entidade poderá, no prazo de trinta dias da ciência da notificação,
apresentar as
alegações e provas que entender necessárias.
§ 3R O Delegado ou Inspetor da Receita Federal decidirá sobre a
procedência das
alegações, expedindo o ato declaratório suspensivo do beneficio, no
caso de improcedência, dando , de
sua decisão, ciência à entidade.
OI

§ 4R Será igualmente expedido o ato suspensivo se decorrido o prazo
previsto no § 2"
sem qualquer manifestação da parte interessada.

•

§ 5" A suspensão da imunidade terá como termo inicial a data da prátic
a da infração .
§ 6R Efetivada a suspensão da imunidade:
a) a entidade interessada poderá, no prazo de trinta dias da
clencla, apresentar
impugnação ao ato declaratório, a qual será objeto de decisão pela
Delegacia da Receita Federal de
Julgamento competente;
b) a autoridade fiscal lavrará auto de infração, se for o caso.

§ 7" A impugnação relativa á suspensão da imunidade obedecerá
ás demais normas
reguladoras do processo administrativo fiscal.
§ 8" A impugnação e o recurso apresentados pela entidade não terão
efeito suspensivo .
em relação ao ato declaratório contestado.
§ 9" Caso seja lavrado auto de infração; as impugnações contra o
ato declaratório e
contra a exigência de crédito tributário serão reunidas em um único
processo, para serem decididas
simultaneamente.
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§ 10. Os procedimentos estabelecidos neste artigo aplicam-se, também, ás hipóteses de
suspensão de isenções condicionadas, quando a entidade beneficiária estiver descumprindo as condições
ou requisitos impostos pela legislação de regência.
Secão U
Regimes Especiais de Fiscalização
Art. 33 . A Secretaria da Receita Federal pode determinar regIme especial para
cumprimento de obrigações, pelo sujeito passivo, nas seguintes hipóteses:

.
I - embaraço á fiscalização, caracterizado pela negativa não justificada de exibição de
h~os e do~umentos ~m que se assente a escrituração das atividades do sujeito passivo, bem assim pelo
nao fornecImento de mformações sobre bens, movimentação financeira, negócio ou atividade, próprios
ou de terceiros, quando intimado, e demais hipóteses que autorizam a requisição do auxilio da força
pública, nos termos art. 200 da Lei n2 5.172, de 1966;

•
•

II - resistência á fiscalização, caracterizada pela negativa de acesso ao estabelecimento, ao
domicílio fiscal ou a qualquer outro local onde se desenvolvam as atividades do sujeito passivo, ou se
encontrem bens de sua posse ou propriedade;

m - evidências de que a pessoa jurídica esteja constituída por interpostas pessoas que não
sejam os verdadeiros sócios ou acionistas, ou o titular, no caso de firma individual;
IV - realização de operações sujeitas á incidência tributária, sem a devida inscrição no
cadastro de contribuintes apropriado;
V - prática reiterada de infração á legislação tributária;
VI - comercialização de mercadorias com evidências de contrabando ou descaminho;
VII - incidência em conduta que enseje representação criminal, nos termos da legislação
que rege os crimes contra a ordem tributária.

o
."'. . Z

§ 12 O regime especial de fiscalização será aplicado em virtude de ato do Secretário da
Receita Federal.

i ...J
.3tl.

§ 22 O regime especial pode consistir, inclusive, em :
a) manutenção de fiscalização ininterrupta no estabelecimento do sujeito passivo;
b) redução, à metade, dos períodos de apuração e dos prazos de recolhimento dos
tributos;
c) utilização compulsória de
recolhimento diário dos respectivos tributos;

controle

eletrônico

das

operações

realizadas

e

d) exigência de comprovação sistemática do cumprimento das obrigações tributárias;
e) controle especial da impressão e emissão de documentos comerciais e fiscais e da
movimentação financeira.
§ 32 As medidas previstas neste artigo poderão ser aplicadas isolada ou cumulativamente,
por tempo suficiente à normalização do cumprimento das obrigações tributárias.
§ 42 A imposição do regime especial não elide a aplicação de penalidades previstas na
legislação tributária.

§ 52 As infrações cometidas pelo contribuinte durante o periodo em que estiver
submetido a regime especial de fiscalização serão punidas com a multa de que trata o art. 44, lI.
Seção m
Documentação Fiscal
Acesso à Documentação
Art. 34. São também passíveis de exame os documentos do sujeito passivo, mantidos em
arquivos magnéticos ou assemelhados, encontrados no local da verificação, que tenham relação direta ou
indireta com a atividade por ele exercida.
Retenção de Livros e Documentos
Art. 35. Os livros e documentos poderão ser examinados fora do estabelecimento do
sUjeIto passivo, desde que lavrado termo escrito de retenção pela autoridade fiscaJ, em que se
especifiquem a quantidade, espécie, natureza e copdições dos livro~ e documentos retidos.

•

•
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§ 12 Constituindo os livros ou documentos prova da prática de ilícito penal ou tributário,
os originais retidos não serão devolvidos, extraindo-se cópia para entrega ao interessado.
§ 22 Excetuado o disposto no parágrafo anterior, devem ser devolvidos os originais dos
documentos retidos para exame, mediante recibo.
Latração de Arquivos
Art. 36. A autoridade fiscal encarregada de diligência ou fiscalização poderá promover a
lacração de móveis, caixas, corres ou depósitos onde se encontrem arquivos e documentos, toda vez que
ficar caracterizada a resistência ou o embaraço à fiscalização, ou ainda quando as circunstâncias ou a
quantidade de documentos não permitirem sua identificáção e conferência no local ou no momento em
que foram encontrados.

,
•

Parágrafo único. O sujeito passivo e demais responsáveis serão previamente notificados
para acompanharem o procedimento de rompimento do lacre e identificação dos elementos de interesse
da fiscalização .

Guarda de Documentos
Art. 37. Os comprovantes da escrituração da pessoa jurídica, relativos a fatos que
repercutam em lançamentos contábeis de exercicios futuros, serão conservados até que se opere a
decadência do direito de a Fazenda Pública constituir os créditos tributários relativos a esses exercicios.

Arquivos Magnéticos
Art. 38. O sujeito passivo usuário de sistema de processamento de dados deverá manter
documentação técnica completa e atualizada do sistema, suficiente para possibilitar a sua auditoria,
facultada a manutenção em meio magnético, sem prejuízo da sua emissão gráfica, quando solicitada.

Extravio de Livros e Documento's
Art. 39. A perda ou extravio dos livros ou documentos implica arbitramento dos valores
das operações a que se referiam, para cálculo dos tributos sobre elas incidentes na forma da legislação
específica, salvo se, feita a comunicação no prazo de trinta dias da data da ocorrência do fato, for
possível a reconstituição da escrituração.

Seção IV
Omissão de Receita
Falta de Escrituração de Pagamentos
Art. 40. A falta de escrituração de pagamentos efetuados pela pessoa juridica, assim
como a manutenção, no passivo, de obrigações cuja exigibilidade não seja comprovada, caracterizam,
também, omissão de receita .

..

Levantamento Quantitativo por Espécie

•

Art. 41 . A omissão de receita poderá, também, ser determinada a partir de levantamento
por espeCle, das quantidades de matérias-primas e produtos intermediários utilizados no processo
produtivo da pessoa jurídica.

§ 12 Para os fins deste artigo, apurar-se-á a diferença, positiva ou negativa, entre a soma
das quantidades de produtos em estoque no início do periodo com a quantidade de produtos fabricados
com as matérias-primas e produtos intermediários utilizados e a soma das quantidades de produtos cuja
venda houver sido registrada na escrituração contábil da empresa com as quantidades em estoque, no
final do periodo de apuração, constantes do livro de Inventário.

§ 22 Considera-se receita omitida, nesse caso, o valor resultante da multiplicação das
diferenças de quantidades de produtos ou de matérias-primas e produtos intermediários pelos respectivos
preços médios de venda ou de compra, conforme o caso, em cada periodo de apuração abrangido pelo
levantamento.
§ 32 Os critérios de apuração de receita omitida de que trata este artigo aplicam-se,
também, às empresas comerciais, relativamente às mercadorias adquiridas para revenda.
Depósitos Bancários
Art. 42. Caracterizam-se também, como omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição financeira, em relação
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aos quais o titular, pessoa fisica ou juridica, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operaçôes.

§ I Q O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou
recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2Q OS valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos, submeter-se-ão às
normas de tributação especificas, previstas na legislação vigente à época em que auferidos ou recebidos.
§ 3Q Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
a) os decorrentes de transferências de outra! contas da própria pessoa fisica ou juridica;

•
•

,
b) no caso de pessoa fisica, sem prejuizo do disposto no inciso anterior, os de valor
individual igualou inferior a R$ 1.000,00 (mil reais), desde que o seu somatório, dentro do anocalendário, não ultrapasse o valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais).

§ 4Q Tratando-se de pessoa fisica, os rendimentos omitidos serão tributados no mês em
Q
que considerados recebidos, com base na tabela progressiva de que trata o art. 3Q da Lei n 9 .250, de
1995.
Seção V
Normas sobre o Lançamento de Tributos e Contribuições
Auto de Infração sem Tributo

Art. 43 . Poderá .ser formalizada eXlgencla de crédito tributário correspondente
e~lusivamente

a multa ou a juros de mora, isolada ou conjuntamente.

--

Parágrafo único. Sobre o crédito constituído na forma deste artigo, não pago no
respectivo vencimento, incidirão juros de mora, calculados á taxa a que se refere o art. 5Q, § 3Q, a partir
do primeiro dia do mês subseqüente ao vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento e de
um por cento no mês de pagamento.
Multas de Lançamento 'de Oficio
Art. 44. Nos casos de lançamento de oficio, s~rão aplicadas as seguintes multas,
calculadas sobre a totalidade ou diferença de tributo ou contribuição :
I - de setenta e cinco por cento, nos casos de falta de pagamento ou recolhimento,
pagamento ou recolhimento após o vencimento do prazo, sem o acréscimo de multa moratória, de falta
de declaração e nos de declaração inexata, excetuada a hipótese do inciso seguinte;
11 - cento e cinqüenta por cento, nos casos de evidente intuito de fraude, definido nos
arts. 71 , 72 e 73 da Lei nQ 4.502, de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis.
§ 1Q As multas de que trata este artigo serão exigidas:

•

a) juntamente com o tributo ou a contribuição, quando não houverem sido anteriormente
pagos;
b) isoladamente, quando o tributo ou a contribuição houver sido pago após o vencimento
do prazo previsto, mas sem o acréscimo de multa de mora;
c) isoladamente, no caso de pessoa fisica sujeita ao pagamento mensal do imposto (camêleão) na forma do art. 8Q da Lei n" 7.713, de 22 de dezembro de 1988, que deixar de fazê-lo, ainda que
não tenha apurado imposto a pagar na declaração de ajuste;

..,
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d) isoladamente, no caso de pessoa juridica sujeita ao pagamento do imposto de renda e
da contribuição social sobre o lucro líquido, na forma do art. 2·, que deixar de fazê-lo, ainda que tenha
apurado prejuizo fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição social sobre o lucro líquido, no
ano-calendário correspondente;

or-
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e) isoladamente, no caso de tributo ou contribuição social lançado, que não houver sido
pago ou recolhido.

§ 2· Se o contribuinte não atender, no prazo marcado, á intimação para prestar
esclarecimentos, as multas a que se referem os incisos I e 11 do caput passarão a ser de cento e doze
inteiros e cinco décimos por cento e de duzentos e vinte e cinco por cento, respectivamente.

•
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§ 3A Aplicam-se às multas de que trata este artigo as reduções previstas no art. 6A da Lei
~ 8.218, de 29 de agosto de 1991 , e no art. 60 da Lei n2 8.383, de 30 de dezembro de 1991.
§ 48 As disposições deste artigo aplicam-se, inclusive, aos contribuintes que derem causa
a ressarcimento indevido de tributo ou contribuição decorrente de qualquer incentivo ou beneficio fiscal.

Art. 45 . O art. 80 da Lei n2 4.502, de 1964, passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 80. A falta de lançamento do valor, total ou parcial, do imposto sobre produtos
industrializados na respectiva nota fiscal, a falta de recolhimento do imposto lançado ou o
recolhimento após vencido o prazo, sem o acréscimo de multa moratória, sujeitará o contribuinte
às seguintes multas de oficio:

•

I - setenta e cinco por cento do valor do imposto que deixou de ser lançado ou recolhido
ou que houver sido recolhido após o vencimento do prazo sem o acréscimo de multa moratória;

11 - cento e cinqüenta por cento do valor do imposto que deixou de ser lançado ou
recolhido, quando se tratar de infração qualificada.

..................................................................................................................... .............................."
Art. 46. As multas de que trata o art. 80 da Lei n2 4.502, de 1964, passarão a ser de
cento e doze inteiros e cinco décimos por cento e de duzentos e vinte e cinco por cento,
respectivamente, se o contribuinte não atender, no prazo marcado, à intimação para prestar
esclarecimentos.

§ 1A As multas de que trata este artigo serão exigidas:
a) juntamente com o imposto, quando este não houver sido lançado nem recolhido;
b) isoladamente, nos demais casos.

§ 22 Aplicam-se às multas de que trata o art. 80 da Lei n2 4.502, de 1964, o disposto nos
1

1

§§ 3 e 4 do art. 44.

Seção VI
Aplicação de Acréscimos de Procedimento Espontâneo

Art. 47. A pessoa fisica ou juridica submetida à ação fiscal por parte da Secretaria da
Receita Federal poderá pagar, até o vigésimo dia subseqüente à data de recebimento do termo de início
de fiscalização, os tributos e contribuições já lançados, de que for sujeito passivo como contribuinte ou
responsável, com os acréscimos legais aplicáveis nos casos de procedimento espontâneo.
Capítulo V
DISPOSIÇÕES GERAIS

•

•

Seção I
Processo Administrativo de Consulta

Art. ~8 . No âmbito da Secretaria da Receita Federal, os processos administrativos de
consulta serão solUCIOnados em instância única .
§ 1A A competência para solucionar a consulta ou declarar sua ineficácia será atribuída:
a) a ó~g~o ce~tral ~a .Secretaria da Receita Federal, nos casos de consultas formuladas por
6rg1o ~entraI d~ ad~IDlstr.açao pubhca federal ou por entidade representativa de categoria econômica ou
profiSSional de amblto naCIOnal;
b) a órgão regional da Secretaria da Receita Federal, nos demais casos.
A

§ 2 OS atos normativos expedidos pelas autoridades competentes serão observados

quando da solução da consulta.

§ 3A Não cabe recurso nem pedido de reconsideração da solução da consulta ou do
despacho que declarar sua ineficácia.
§ 48 As soluções das consultas serão publicadas através da imprensa oficial, na forma
disposta em ato normativo emitido pela Secretaria da Receita Federal.
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§ 52 Havendo d~a de conclusões entre soluções de consultas relativas a uma mesma
matéria, fundada em idêntica norma juridica, cabe recurso especial, sem efeito suspensivo, para o órgão
de que trata a alínea "a" do § 12.
§ 62 O recurso de que trata o parágrafo anterior pode ser interposto pelo destinatário da
solução divergente, no prazo de trinta dias, contados da ciência da solução.
§ ~ Cabe, a quem interpuser o recurso, comprovar a existência das soluções divergentes
sobre idênticas situações.

<\.

§ 82 O juizo de admissibilidade do 'r~urso será feito pelo órgão que jurisdiciona o
domicílio fiscal do recorrente ou a que estiver subordinado o servidor, na hipótese do parágrafo seguinte,
que solucionou a consulta.
§ ~ Qualquer servidor da administração tributária deverá, a qualquer tempo, formular
representação ao órgão que houver proferido a decisão, encaminhando as soluções divergentes sobre a
mesma matéria, de que tenha conhecimento.

•
•

§ 10. O sujeito passivo que tiver conhecimento de solução divergente daquela que esteja
observando em decorrência de resposta a consulta anteriormente formulada, sobre idêntica matéria,
poderá adotar o procedimento previsto no § 52, no prazo de trinta dias contados da respectiva
publicação.
§ 11 . A solução da divergência acarretará, em qualquer hipótese, a edição de ato
especifico, uniformizando o entendimento, com imediata ciência ao destinatário da solução reformada,
aplicando-se seus efeitos a partir da data da ciência.
§ 12. Se, após a resposta à consulta, a administração alterar o entendimento nela
expresso, a nova orientação atingirá, apenas, os fatos geradores que ocorram após dado ciência ao
consulente ou após a sua publicação na imprensa oficial.
§ 13. A partir de 12 de janeiro de 1997, cessarão todos os efeitos decorrentes de
consultas não solucionadas definitivamente, ficando assegurado aos consulentes, até 31 de janeiro de
1997:
a) a não instauração de procedimento de fiscalização em relação à matéria consultada;
b) a renovação da consulta anteriormente formulada, à qual serão aplicadas as normas
previ stas nesta Lei.
Art. 49. Não se aplicam aos processos de consulta no âmbito da Secretaria da Receita
Federal as disposições dos arts. 54 a 58 do Decreto n2 70.235, de 6 de março de 1972.
Art. 50. Aplicam-se aos processos de consulta relativos à classificação de mercadorias as
disposições dos arts. 46 a 53 do Decreto n2 70.235, de 1972, e do art. 48 desta Lei.

§ 12 O órgão de que trata o art. 48, § 12 , alinea "a", poderá alterar ou reformar, de oficio,
as decisões proferidas nos processos relativos à classificação de mercadorias.

•

§ 22 Da alteração ou reforma mencionada no parágrafo anterior, deverá ser dada ciência
ao consulente.

§ 32 Em relação aos atos praticados até a data da ciência ao consulente, nos casos de que
2
trata o § 1 deste artigo, aplicam-se as conclusões da decisão proferida pelo órgão regional da Secretaria
da Receita Federal.
§ 42 O envio de conclusões decorrentes de decisões proferidas em processos de consulta
sobre classificação de mercadorias, para órgãos do Mercado Comum do Sul - MERCOSUL, será
efetuado exclusivamente pelo órgão de que trata o art. 48, § 12 , alínea "a".
Seção 11
Normas sobre o Lucro Presumido e Arbitrado

Art. 51. Os juros de que trata o art. 92 da Lei n2 9.249, de 1995, bem assim os
rendimentos e ganhos liquidos decorrentes de quaisquer operações financeiras, serão adicionados ao
lucro presumido ou arbitrado, para efeito de determinação do imposto de renda devido.

Parágrafo único. O imposto de renda incidente na fonte sobre os rendimentos de que
trata este artigo será considerado como antecipação do devido na declaração de rendimentos.

•
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Art. 52. Na apuração de ganho de capital de pessoa jurídica tributada pelo lucro
presumido ou arbitrado, os valores acrescidos em virtude de reavaliação somente poderão ser
computados como parte integrante dos custos de aquisição dos bens e direitos se a empresa comprovar
que os valores acrescidos foram computados na determinação da base de cálculo do imposto de renda.
Art. 53. Os valores recuperados, correspondentes a custos e despesas, inclusive com
perdas no recebimento de créditos, deverão ser adicionados ao lucro presumido ou arbitrado para
determinação da base de cálculo do imposto de renda, salvo se o contribuinte comprovar não os ter
deduzido em periodo anterior no qual tenha se submetido ao regime de tributação com base no lucro real
ou que se refiram a períodq no qual tenha se submetido ao regime de tributação com bàse no lucro
presumido ou arbitrado.
Art. 54. A pessoa juridica que, até o ano-calendário anterior, houver sido -tributada com
base no lucro real, deverá adicionar à base de cálculo do imposto de renda, correspondente ao primeiro
periodo de apuração no qual houver optado pela tributação com base no lucro presumido ou for
tributada com base no lucro arbitrado, os saldos dos valores cuja tríbutação 'havia diferido, controlados
na parte B do Livro de Apuração do Lucro Real - LALUR.

Seção m
Normas Aplicáveis a Atividades Especiais
Sociedades Civis
Art. 55. As sociedades civis de prestação de serviços profissionais relativos ao exerci cio
de profissão legalmente regulamentada de que trata o art. 12 do Decreto-Lei n2 2.397, de 21 de dezembro
de 1987, passam, em relação aos resultados auferidos a partir de 12 de janeiro de 1997, a ser tributadas
pelo imposto de renda de conformidade com as normas aplicáveis às demais pessoas jurídicas.
Art. 56. As sociedades civis de prestação de serviços de profissão legalmente
regulamentada passam a contribuir para a seguridade social com base na receita bruta da prestação de
serviços, observadas as normas da Lei Complementar n2 70, de 30 de dezembro de 1991 .

Parágrafo único. Para efeito da incidência da contribuição de que trata este artigo, serão
consideradas as receitas auferidas a partir do mês de abril de 1997.
Associações de Poupança e Empréstimo
Art. 57. As Associações de Poupança e Empréstimo pagarão o imposto de renda
correspondente aos rendimentos e ganhos líquidos, auferidos em aplicações financeiras, à alíquota de
quinze por cento, calculada sobre vinte e oito por cento do valor dos referidos rendimentos e ganhos
líquidos.

Parágrafo único. O imposto incidente na forma deste artigo será considerado tributação
definitiva.
Empresas de Factoring

•

Art. 58. Fica incluído no art. 36 da Lei n2 8.98 1, de 1995, com as alterações da Lei n2

9.065, de 1995, o inciso XV, com a seguinte redação:

•

"Art. 36 . .. ............ ..... ....... ........... .. ... ... ... ... .......... .... ... .. ...... ............ .......... ...... ... ..... ...... ... ..
....................... ... .. .... .... .... ... .............. .. .. .......... ......... .... ..... .......... ..... ..... .... ... .. ... ............ .... .. ..........

XV - 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)."
Art. 59. A partir de 12 de abril de 1997, as empresas de factoring:

I - sujeitar-se-ão à incidência da contribuição social sobre o lucro líquido e da
contribuição para o PISIPASEP às mesmas alíquotas e à observância das mesmas normas sobre a
determinação da base de cálculo a que estiverem sujeitas as instituições financeiras a que se refere o § 12
do art. 22 da Lei n2 8.212, de 24 de julho de 1991 ;
11 - ficam excluídas da obrigação de pagar a contribuição para a seguridade social COFINS, instituída pela Lei Complementar n2 70, de 1991 .
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§ 12 A pessoa fisica ou jurídica que alienar, a empresa de factoring, direitos creditórios
com ou sem cláusula de coobrígação, resultantes de vendas a prazo, sujeitam-se à incidência do imposto
sobre operações de crédito, câmbio e seguro ou relativas a títulos e valores mobiliários - IOF às mesmas
alíquotas aplicáveis às operações de financiamento ou empréstimo praticadas pelas instituições
financeiras a que se refere o § I º do art. 22 da Lei n2 8.212, de 1991.
§ 22 O responsável pela cobrança e recolhimento do LO.F., na hipótese do parágrafo
anterior, é a empresa de factoring adquirente do direito creditório .
§ 32 O imposto deverá ser recolhido nos prazos fixados na legislação vigente.

•

Atividade Florestal

•
Art. 60. Considera-se, também, como atividade rural o cultivo de florestas que se
destinem ao corte para comercialização, consumo ou industrialização.

Fundos de Investimento e Clubes de Investimento
Art. 61. Os rendimentos auferidos no resgate de quotas de fundos de investimento ou de
clubes de investimento, de renda fixa e de renda variável, sujeitam-se à incidência do imposto de renda à
mesma alíquota aplicável aos rendimentos das aplicações financeiras de renda fixa.

Parágrafo único. O disposto neste artigo somente se aplica em relação aos rendimentos
produzidos a partir de I º de janeiro de 1997.
Liquidação Extra-Judicial e Falência
Art. 62. As entidades submetidas aos regimes de liquidação extrajudicial e de falência
sujeitam-se às normas de incidência dos impostos e contribuições de competência da União aplicáveis às
pessoas jurídicas, em relação ás operações praticadas durante o período em que perdurarem os
procedimentos para a realização de seu ativo e o pagamento do passivo.

Seção IV
Acréscimos Moratórios
Multas e Juros
Art. 63 . Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições, cujos
fatos geradores ocorrerem a partir de 12 de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos na legislação
especifica, serão acrescidos de multa de mora, calculada á taxa de trinta e três centésimos por cento, por
dia de atraso.

§ 1· A multa de que trata este artigo será calculada a partir do primeiro dia subseqüente
ao do vencimento do prazo previsto para o pagamento do tributo ou da contribuição até o dia em que
ocorrer o seu pagamento.
§ 2· O percentual de multa a ser aplicado fica limitado a vinte por cento.

•
§ 3· Sobre os débitos a que se refere este artigo, incidirão juros de mora calculados à
taxa a que se refere o art . 5·, § 32 , a partir do primeiro dia do mês subseqüente ao vencimento do prazo
até o mês anterior ao do pagamento e de um por cento no mês de pagamento

•
Pagamento em Quotas -Juros
Art. 64. Os juros a que se referem o art. 14, m, e o art. 16, ambos da Lei n· 9.250, de
1995, serão calculados á taxa a que se refere o art. 52, § 32, a partir do primeiro dia do mês subseqüente
ao previsto para a entrega tempestiva da declaração de rendimentos.

Parágrafo único. As quotas do imposto sobre a propriedade territorial rural a que se
refere a alínea "c" do parágrafo único do art. 14 da Lei nº 8.847, de 28 de janeiro de 1994, serão
acrescidas de juros calculados á taxa a que se refere o art. 52, § 3·, a partir do primeiro dia do mês
subseqüente àquele em que o contribuinte for notificado até o último dia do mês anterior ao do
pagamento e de um por cento no mês do pagamento.
Débitos com Exigibilidade Suspensa
Art. 65 . Poderão ser quitados com incidência de juros e multa moratórios os débitos
relativos a tributos e contribuições de competência da União, cuja exigibilidade houver sido suspensa na
forma do art. 151, IV, da Lei n· 5. 172, de 1966, que forem pagos até o décimo dia subseqüente à data da
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publicação da decisão judicial que considerar devido o tributo ou contnbutção, mesmo que, para prevenir
a decadência, tenham sido constituídos de oficio, com a multa correspondente a essa espécie de
lançamento.
Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se, exclusivamente, aos casos em que a
suspensão da exigibilidade do débito tenha ocorrido antes do início de qualquer procedimento ' rie oficio a
ele relativo.

,

Seção V
Arrecadação de Tributos" Contribuições
Retenção de Tributos e Contrib'uições
Art. 66. Os pagamentos efetuados a pessoas jurídicas fornecedoras de 'bens e prestadoras
de serviços a órgãos, autarquias e fundações da administração pública federal estão sujeitos á incidência,
na fonte, do imposto sobre a renda, da contribuição social sobre o lucro líquido, da contribuição para
seguridade social- COFfNS e da contribuição para o PISIPASEP.

§ lQ A obrigação pela retenção é do órgão ou entidade que efetuar o pagamento.
§ 2" O valor retido, correspondente a cada tributo ou contribuição, será levado a crédito
da respectiva conta de receita da União.
§ 3Q O valor do imposto e das contribuições socIaIs retido será considerado como
antecipação do que for devido pelo contribuinte em relação ao mesmo imposto e às mesmas
contribuições.
§ 4 Q O valor retido correspondente ao imposto de renda e a cada contribuição social
somente poderá ser compensado com o que for devido em relação á mesma espécie de imposto ou
contribuição.

§ 5Q O imposto de renda a ser retido será determinado mediante a aplicação da a1iquota
de quinze por cento sobre o resultado da multiplicação do valor a ser pago pelo percentual de que trata o
art. 15 da Lei nQ 9.249, de 1995, aplicável á espécie de receita correspondente ao tipo de bem fornecido
ou de serviço prestado.
§ 6Q O valor da contribuição social sobre o lucro líquido, a ser retido, será determinado
mediante a aplicação da alíquota de um por cento, sobre o montante a ser pago.
§ 7'l O valor da contribuição para a seguridade social - COFfNS, a ser retido, será
determinado mediante a aplicação da alíquota tespectiva sobre o montante a ser pago.

§ 8Q O valor da contribuição para o PISIPASEP, a ser retido, será determinado mediante
a aplicação da alíquota respectiva sobre o mont:mte a ser pago.

•

Art. 67. O Banco do Brasil S.A. deverá reter, no ato do pagamento ou crédito, a
contribuição para o PISIPASEP incidente nas transferências correntes da União para suas autarquias e
fundações e para os Estados, Distrito Federal e Municipios, suas autarquias e fundações.

•

Dispensa de Retenção de Imposto de Renda
Art. 68. Fica dispensada a retenção de imposto de renda, de valor igual ou inferior a R$
10,00 (dez reais), incidente na fonte sobre rendimentos que devam integrar a base de cálculo do imposto
devido na declaração de ajuste anual.
Utilização de DARF
Art. 69. É vedada a utilização de Documento de Arrecadação de Receitas Federais para
o pagamento de tríbutos e contríbuições de valor inferior a R$ 10,00 (dez reais).

§ I Q O imposto ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita Federal,
arrecadado sob um determinado código de receita, que, no período de apuração, resultar inferior a R$
10,00 (dez reais), deverá ser adicionado ao imposto ou contríbuição de mesmo código, correspondente
aos períodos subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R$ 10,00 (dez reais), quando, então,
será pago ou recolhido no prazo estabelecido na legislação para este último período de apuração.
§ 2Q O critério a que se refere o parágrafo anterior aplica-se, também, ao imposto sobre
operações de crédito, câmbio e seguro e sobre operações relativas a títulos e valores mobiliários - IOF.
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Imposto Retido na Fonte - Responsabilidade
Art. 70. É responsável pela retenção e recolhimento do imposto de renda na fonte,
incidente sobre os rendimentos auferidos pelos fundos, sociedades de investimentos e carteiras de que
trata o art. 81 da Lei n2 8.981, de 1995, a pessoa jurídica que efetuar o pagamento dos rendimentos.
Seção VI
Casos Especiais de Tributação
Multas por Rescisão de Contrato

•

Art. 71. A multa ou qualquer outra vantagem paga ou creditada por pessoa jurídica,
ainda que a título de indenização, a beneficiária pessoa fisica Ou jurídica, inclusive isenta, em virtude de
rescisão de contrato, sujeitam-se à incidência do imposto de renda na fonte à ali quota de quinze por
cento.

•

§ 12 A responsabilidade pela retenção e recolhimento do imposto de renda é da pessoa
jurídica que efetuar o pagamento ou crédito da multa ou vantagem.

§ 2" O imposto deverá ser retido na data do pagamento ou crédito da multa ou vantagem
e será recolhido no prazo a que se refere o art. 83, I, "d n , da Lei n" 8.981, de 1995.
§ 3" O valor da multa ou vantagem será:
a) computado na apuração da base de cálculo do imposto devido na declaração de ajuste
anual da pessoa fisica;
b) computado como receita, na detenninação do lucro real;
c) acrescido ao lucro presumido ou arbitrado, para determinação da base de cálculo do
imposto devido pela pessoa jurídica.

§ 4" O imposto retido na fonte, na forma deste artigo, será considerado como
antecipação do devido em cada período de apuração, nas hipóteses referidas no parágrafo anteríor, ou
como tributação definitiva, no caso de pessoa jurídica isenta.
§ 5" O disposto neste artigo não se aplica às indenizações pagas ou creditadas em
conformidade com a legislação trabalhista e àquelas destinadas a reparar danos patrimoniais.
Ganhos em Mercado de Balcão
Art. 72. Sem prejUIZO do disposto no art. 74 da Lei nº 8.981, de 1995, os ganhos
auferidos por qualquer beneficiário, inclusive pessoa jurídica isenta, nas demais operações realizadas em
mercados de liquidação futura, fora de bolsa, serão tributados de acordo com as normas aplicáveis aos
ganhos líquidos auferidos em operações de natureza semelhante realizadas em bolsa.

§ 12 Não se aplica aos ganhos auferidos nas operações de que trata este artigo o disposto
no § I" do art. 81 da Lei nº 8.981, de 1995.

•

§ 2" O Poder Executivo poderá estabelecer condições para o reconhecimento de perdas
apuradas nas operações de que trata este artigo.
Remuneração de Direitos
Art. 73 . Estão sujeitas à incidência do imposto na fonte, à alíquota de quinze por cento,
as importâncias pagas, creditadas, entregues, empregadas ou remetidas para o exterior pela aquisição ou
pela remuneração, a qualquer título, de qualquer forma de direito, inclusive à transmissão, através de
rádio ou televisão ou por qualquer outro meio, de quaisquer filmes ou eventos, mesmo os de
competições desportivas das quais faça parte representação brasileira.

Seção VII
Restituição e Compensação de Tributos e Contr ibuições
Art. 74. Para efeito do disposto no art. 72 do Decreto-Lei n" 2.287, de 23 de julho de
1986, a utilização dos créditos do contribuinte e a quitação de seus débitos serão efetuadas em
procedimentos internos à Secretaria da Receita Federal, observado o seguinte:
I - o valor bruto da restituição ou do ressarcimento será debitado à conta do tributo ou da
contribuição a que se referir;

•
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II - a parcela utilizada para a quitação de débitos do contribuinte ou responsável será
creditada à conta do respectivo tributo ou da respectiva contribuição.

Art. 75. Observado o disposto no artigo anterior, a Secretaria da Receita Federal,
atendendo a requerimento do contribuinte, poderá autorizar a utilização de créditos a serem a ele
restituídos ou ressarcidos para a quitação de quaisquer tributos e contribuições sob sua administração.

Seçiovm
UFIR

Art. 76. A partir de I g de janeiro de 1997, a atualização do valor da Unidade Fiscal de

•

- UFIR, de que trata o art. 1g da Lei ng 8.383, de 1991, com as alterações posteriores, será
efetuada por períodos anuais, em 1g de janeiro.
Refer~ncia

Parágrafo único. No âmbito da legislação tributária federal, a UFIR será utilizada
exclusivamente para a atualização dos créditos tributários da União, objeto de parcelamento concedido
até 31 de dezembro de 1995.
Seção IX
.
Competências dos Conselhos de Contribuintes

Art. 77. Fica o Poder Executivo autorizado a alterar as competências relativas às
matérias objeto de julgamento pelos Conselhos de

Contribuintt'~ · ~o

Ministério da Fazenda.

Seção X
Dispositivo Dedarado Inconstitucional

Art. 78. Fica o Poder Executivo autorizado a disciplinar as hipóteses em que a
administração tributária federal, relativamente aos créditos tributários baseados em dispositivo declarado
inconstitucional por decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal, possa:
I - abster-se de constituí-los;
11 - retificar o seu valor ou declará-los extintos, de oficio, quando houverem sido
constituídos anteriormente, ainda que inscritos em dívida ativa;
III - formular desistência de ações de execução fiscal já ajuizadas, bem assim deixar de
interpor recursos de decisões judiciais.
Seção XI
Juros sobre o Capital Próprio

Art. 79. O § I g do art.

~

da Lei ng 9.249, de 1995, passa a vigorar com a seguinte

redação :

.,

"§ Ig O efetivo pagamento ou crédito dos juros fica condicionado à existência de lucros,
computados antes da dedução dos juros, ou de lucros acumulados e reservas de lucros, em
montante igualou superior ao valor de duas vezes os juros a serem pagos ou creditados."
Seção xn
Alimentação do Trabalhador

Art. 80. O incentivo fiscal instituído pela Lei ng 6.321, de 14 de abril de 1976, com as
alterações posteriores, poderá, também, ser utilizado nas hipóteses de pagamento de auxílio-alimentação
em moeda corrente.

§ 1g Para efeito de cálculo do valor a ser deduzido do imposto de renda devido, a título
de incentivo fiscal, a despesa mensal com auxílio-alimentação fica limitada a R$ 100, 00 (cem reais) por
empregado.
§ 2g Observado o limite fixado no parágrafo anterior, o auxílio-alimentação não se
sujeitará à incidência do imposto de renda na fonte ou na declaração de rendimento~ do empregado
beneficiário, nem das contribuições para a previdência social e para o Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço - FGTS, calculadas sobre a folha de pagamentos.
§ 3g O valor pago a título de auxílio-alimentação, q~e .não exced.e r o I~~te . fixado no
§ 1g, não poderá ser utilizado como base de cálculo de qualquer dIreIto trabalhIsta relvmdlcado pelo
empregado.
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SeçãoXm
Admissão Temporária

Art. 81 . Os bens admitidos temporariamente no País, para utilização econômica, ficam
sujeitos ao pagamento dos impostos incidentes na importação proporcionalmente ao tempo de sua
permanência em território nacional, nos termos e condições estabelecidos em regulamento.
Capít.!110 VI
DISPOSIÇOES FINAIS
Vigência

Art. 82. Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação.
Art. 83 . Revogam-se:
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I - o § 2· do art. 97 do Decreto-Lei n· 5.844, de 23 de setembro de 1943, o Decreto-Lei
nO 7.885, de 21 de agosto de 1945, o art. 46 da Lei n2 4.862, de 29 de novembro de 1965 e o art. 56 da
Lei n· 7.713, de 22 de dezembro de 1988;
11 - o Decreto-Lei n2 165, de 13 de fevereiro de 1967;
111 - o § 32 do art. 21 do Decreto-Lei n2 40 I, de 30 de dezembro de 1968;
IV - o Decreto-Lei n2 716, de 30 de julho de 1969;
V - o Decreto-Lei n2 815, de 4 de setembro de 1969, o Decreto-Lei n2 I.J 39, de 21 de
dezembro de 1970, o art. 87 da Lei n2 7.450, de 23 de dezembro de 1985 e os arts. 11 e 12 do
Decreto-Lei n2 2.303, de 21 de novembro de 1986;
2
VI - o art. 3 do Decreto-Lei n2 1.118, de 10 de agosto de 1970, o art. 62 do Decreto-Lei
n· 1. 189, de 24 de setembro de 1971 e o inciso IX do art. I· da Lei n2 8.402, de 8 de janeiro de 1992;
2
VII - o art. 9 do Decreto-Lei n· 1.351, de 24 de outubro de 1974, o Decreto-Lei n2
1.411, de 31 de julho de 1975 e o Decreto-Lei n2 1.725, de 7 de dezembro de 1979;
.
VIII - o art. 9" do Decreto-Lei n2 1.633, de 9 de agosto de 1978;
IX - o número 4 da alínea Ub" do § I· do art. 35 do Decreto-Lei n· 1.598, de 26 de
dezembro de 1977, com a redação dada pelo inciso VI do art. 12 do Decreto-Lei n· 1.730, de 17 de
dezembro de 1979;
X - o Decreto-Lei n2 1. 811, de 27 de outubro de 1980, e o art. 32 da Lei n· 7.132, de 26
de outubro de 1983;
XI - o art. 7" do Decreto-Lei n2 1.814, de 28 de novembro de 1980;
XII - o Decreto-Lei n· 2.227, de 16 de janeiro de 1985;
XIII - os arts. 29 e 30 do Decreto-Lei n2 2.341 , de 29 de junho de 1987;
XIV - os arts. 12 e 22 do Decreto-Lei n2 2.397, de 21 de dezembro de 1987;
XV - o art. 82 do Decreto-Lei n2 2.429, de 14 de abril de 1988;
XVI - o inciso II do art. II do Decreto-Lei n2 2.452, de 29 de julho de 1988;
XVII- o art. 40 da Lei n· 7.799, de 10 de julho de 1989;
XVIII - o art. 22 da Lei n2 8.218, de 29 de agosto de 1991 ;
XIX - o art. 92 da Lei n· 8.383, de 30 de dezembro de 1991 ;
XX - o art. 62 da Lei n· 8.661 , de 2 de junho de 1993;
XXI - o art. 12 da Lei n2 8.696, de 26 de agosto de 1993;
XXII - o parágrafo único do art. 3" da Lei n" 8.846, de 21 de janeiro de 1994;
XXIII - o art. 33, o § 4· do art. 37 e os arts. 38, 50, 52, 53 e 55, o § I· do art. 82 e art .
98, todos da Lei n" 8.981, de 20 de janeiro de 1995;
XXIV - o art. 89 da Lei n· 8.981, de 20 de janeiro de 1995, com a redação dada pela Lei
nO 9.065, de 20 de junho de 1995;
XXV - os §§ 4·, 9" e 10 do art. 9", o § 2" do art. 11, o art. 20 e o § 3" do art. 24, todos da
Lei n· 9.249, de 26 de dezembro de 1995;
XXVI-a partir de I· de abril de 1997, o art. 40 da Lei n2 8.981, de 1995, com as
alterações introduzidas pela Lei n· 9.065, de 20 de junho de 1995.
Brasília,
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TtruLoIV
DA ORGANIZAÇÁO DÓS PODERES

.......................................................................................................................................................................... ...... ......
SEÇÃO

VIU

Do PROCESSO LEGISUTM>
•......... __ ............. -............... _...... --_ ........ __ ................. -.................. .
•

•

SUBSEÇÃO

li

DASWS
Arte 61 •. A iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a qualquer
membro ou comissão da Câmara dos Deputados, do Senado Federal ou do
Congresso Nacional, ao Presidente da República, ao Supremo Tribunal Federal, aos Tribunais Superiores, ao Procurador-Geral da República e aos cidadãos, na forma e nos casos previstos nesta Constituição.
§ 111 São de iniciativa privativa do Presidente da República as leis que:
I - fixem ou modifiquem os efetivos das Forças Armadas;
11 - disponham sobre:
a) criação de cargos, funções ou empregos públicos na administração
direta e autárquica ou aumento de sua remuneração;
b) organização administrativa e judiciária, matéria tributária e orçamentária, serviços públicos e pessoal da administração dos Territórios;
c) servidores públicos da União e Territórios, seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria de civis, reforma e transferência de militares para a inatividade:
d) organizaç40 do Ministério Público e da Defensoria Pública da União,
bem como normas gerais para a organização do Ministério Público e da DefensOria Pública dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios;
e) criação, estruturação e atribuições dos Ministérios e órgãos da administração pública.
.
§ 2Q A iniciativa popular pode ser exercida pela apresentação à Câmara
dos Deputados de projeta de lei subscrito por, no mínimo, um por cento do
eleitorado nacional, disttibuido pelo menos por cinco Estados, com não menos
de três décimos por cento dos eleitores de cada um deles.
......................................... -............... -........ _.... -_ ......... -_ ............. _................... ..
TÍTULO VI
DA TRlBUTAÇÁO E DO ORÇAMENTO
CAPiruLO

I

Do SISTEMA TRIBUTÁRIO NACIONAL
.................................... ........... ..............................................................

SEç.4011
DAS LIMITAÇÕES DO PODER DE TRIBUT:4R

Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte. é \"e-

dado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:
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I - exigir ou aumentar tributo sem lei gue o estabeleça;
II - instituir tratamento desigual entre contribuintes que se encontrem
em situação equivalente, proibida qualquer distinção em razão de ocupação
pr~fi~slOnal ou função por eles exercida, independentemente da denominação
jUndlCa dos rendimentos, titulos ou direitos;
III - cobrar tributos:
em relação a fatos geradores ocorridos antes do início da vigência da
lei que os houver instituído ou aumentado;
b) no mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada a lei que
os instituiu ou aumentou;
a)

•

IV - utilizar tributo com efeito de confisco;
V - estabelecer limitações ao tráfego de pessoas ou bens por meio de
tributos interestaduais ou intennunicipais, ressalvada a cobrança de pedágio
pela utilização de vias conservadas pelo poder público;
VI - instituir impostos sobre:
a) patrimônio, renda ou serviços, uns dos outros;
b) templos de qualquer culto;
c) patrimônio, renda ou serviços dos partidos políticos, inclusive suas
fundações, das entidades sindicais dos trabalhadores, das instituições de educação e de assistência social, sem fins lucrativos, atendidos os requisitos da lei;
d) livros, jornais, periódicos e o papel destinado a sua impressão.

§ 111 A vedação do inciso m, b, não se aplica aos impostos previstos nos
arts. 153, I, 11, IVe V, e 154, 11.
§ 211 A vedação do inciso VI, a, é extensiva às autarquias e às fundações

instituídas e mantidas pelo poder público, no que se refere ao patrimônio, à
renda e aos serviços vinculados a suas finalidades essenciais ou às delas decorrentes.
§ 311 As vedações do inciso VI, a, e do parágrafo anterior não se aplicam
ao patrimônio, à renda e aos serviços relacionados com exploração de atividades econômicas regidas pelas nonnas aplicáveis a empreendimentos privados,
ou em que haja contraprestação ou pagamento de preços ou tarifas pelo usuário, nem exoneram o promitente comprador da obrigação de pagar imposto
relativamente ao bem imóvel.
§ 411 As vedações e>.:pressas no inciso VI, alíneas b e c, compreendem
somente o patrimônio, a renda e os serviços relacionados com as finalidades
essenciais das entidades nelas mencionadas.
§ 511 A lei detenninará medidas para que os consumidores sejam esclarecido~ acerca dos impostos que incidam sobre mercadorias e serviços.
§ 611 Qualquer subsídio ou isenção, redução de base de cálculo. concessão de crédito presumido, anistia ou remissão relativos a impostos, taxas ou
contribuições só poderá ser concedido mediante lei específica, federal, estadualou municipal, que regule exclusivamente as matérias acima enumeradas ou
o correspondente tributo ou contribuição, sem prejuízo do disposto no art. 155,
§ 211, XII, g.
§ 711 A lei poderá atribuir a sujeito passivo de obrigação tributária a

condição de responsável pelo pagamento de imposto ou contribuição, cujo fato
gerador deva ocorrer posterionnente, assegurada a imediata e preferencial restituição da quantia paga, caso não se realize o fato gerador presumido .
. -- _.... ....... ........ . .... . ....... ......... ...... ... ................. - ... . ... .... .... .. ..... . .... . . . . . . . .... . ... .... . .. . . .
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. . .. .. .. .. .. . . .. .. .. . . . . . . . .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. . . .. .. ..
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na

LEI N° 8.981, DE 20 DE JANEIRO DE 1995
Altrra a legislação tributária fedeml e dá olllms providéndas.

9.250,
9.250,
9.250,
9.250,
9.250,
9.250,

de 26. 12.95)
de 26.12.95)
lÚ 26.12.95)
de 26.12.95)
lÚ 26.12.95)
de 26.12.95)

Faço .aber que o Presidente da República. adotou a Medida Provisória
nY 812. de 1994. que o Congresso Nacional aprovou, e eu. HUMB ERTO
LUCENA. Presidente do Senado Federal. para os efeitos disposto no parlÍ'
grafo único do art. 62 da Constituição Federal, promulgo a seguinte Lei:

SEÇÃO/V
TRIBUTAÇÃO DOS GANHOS DE CAPITAL DAS PESSOAS FtS/C.A .\

CAPíruWI

Art. 21. O ganho de capital percebido por pessoa rlSica em decorrência
da alienação de bens e direitos de qualquer natureza sujeita·se à incidência

•
DISPOSiÇÕES GERAIS

•

Art. 15. (Revogado pela Lei n 9
Art. 16. (Revogado pela Lei n 9
Art. 17. (Revogado pela Lei n 9
Art. 18. (Revogado pela Lei n 9
Art. 19. (Revogado pela Lei n 9
Art. 20. (Revogado pela Lei n 9

Art. I'. A partir do IIno-calendário de 1995 a expressão monetária da
Unidade Fiscal de Referência· UFIR !;Cm fVUl por perío<.los trimeslrais.
§ 1°. O Ministério da Fazenda divulgará a expres.'ião monetária da
UFIR trimestrat com base no II'C'A . Série r"pecial de que tratã o art. 2°
da I.ei nY 8.383. <.Ie 30 <.Ie <.Iezembro de 1991.
§ 2·. O IPCA . Série &pecial será apurado a partir do perío<.lo de apu·
ração iniciado em 16 de dezembro de 1994 e divulgado trimestralmente
pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e &tatistica (FIBGE).
§ 3'. A expressão monetária da UFIR referente ao primeiro trimestre
.
de 1995 é de RS 0.6767.
Art. 2'. Para efeito de aplicação dos limites. bem como dos demais
valores expressos em UFIR na legislação federal. a convers.ío dos valores
em Reais para UFIR ser.i efetuada utilizando·se o valor <.Ia UFIR vigente
no trimestre de referêncift
Art. 3'. A hase de c.ílculo e o imposto de renda d:\.'IO pcs.'IOO~\s jurídica~
tributadas com base no lucro renl, presumido nu arbitrado, correspondentes aos períodos·base encerrados no ano·calendnrio de 1994. serão

expressos em quantidade de UFIR. observada a legislação então vigente.
Art. 4'. O imposto de renda devido pelas pessoas físicas, corres.
pond~te ao ano ·calendário de 1994. será expresso em quantidade de
UFIR. ot>servada a legislaç.ío então vigente.
Art. 5\ Os débitos de qualquer naturez.1 para com a Fazenda Nacional
e os decorrentes de contribuições arrecadadas pela União, constituídos ou
não, cujos fa s geradores ocorrerem até 31 de dezembro de 1994. inchL~ive
os que foram bjeto de parcelamento, expressos em quantidade de UFIR.
serão reconve 'dos para Real com base no valor desta fL,ado palO o trio
mestre do paga nto.
Parágrafo úni . O disposto neste artigo se aplica também ~s contri ·
buições sociais a recadadas pelo Instituto Nacional de Seguro Social.
INSS, relativas a ~críodns de competência anteriores a I" de janeiro de
1995.
Art. 6'. Os tril>utos e contribuições sociais. cujos fatos geradores vie.
rem a ocorrer n partir de I" de j:meiro de 1995, serão apurados em Reais.

.I

CAPíruWII
DO IMPOSTO DE RENDA DAS PESSOAS FÍSICAS

•

SEÇÃO I
DISPOSiÇÕES GERAIS
AJ't. ". 1\ pm1ir de p' Llc janeiro de 1995. a rcnda C os pruvcnto~ de
quallluer na(urC7.,&:I, int..'Iu.'IOivc us rcnLlimcntus c ganhus de C:lpital. percehi.
dos por pessoas frsicas residentes ou domidlindas no Brasil. ser;io tributa-

dos pelo imposto de renda nn forma da legislaç.'o vigente, com as modifi.
cações introduzi<.las po r esta Lei.
SEÇÃOI/
DA INCIDÊNCIA MENSAL DO IMPOSTO
Art. 8'. (Revogado pela Lei n 9 9.250, de 26. /2.95)
Art. 9'. (Revogado pela Lei n 9 9.250, de 26. /295)
Art. 10. (Revogado pela Lei n 9 9.250, de 26.12.95)

SEÇÃO 11/
DA DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS
Art.
Art.
Art.
Art.

11.
12.
13.
14.

(Revogado pela Lei n 9
(Revogado pela Lei n 9
(Revogado pela Lei n 9
(Revogado pela Lei n 9

9.250.
9.250,
9.250.
9.250,

de
de
de
de

26.12.95)
26.12.95)
26.12.95)
26.12.95)

do imposto de renda, à alíquota de quinze por cento.
§ I'. O imposto de que trata este artigo deverá ser pago até o último dia
útil do mês subseqüente ao da percepção dos ganhos.
i 2°. Os ganhos a que se refere .,sté artigo serão apurados e tribulados
em separado e não integrarão a base de cálculo do imposto de renda na
declaração de ajuste anual, e o imposto pago nlio poderá ser deduzido do
devido na declaração.
Art. 22. Na apuração dos ganhos de capital na alienação de ben.~ e
direitos será considerado como custo de aquisição:
I · no cnso <.Ie ben.. e direitos a<.lquiridos nté 31 <.Ie dezembro <.Ie 1994. o
valor em UFIR. apurado na forma da legislação então vigente;
11 . no caso de bens e direitos adquiridos a partir de I' de janeiro de
1995, o valor pago convertido em UFIR com base no valor desta rlX8do
para o trimestre de aquisição ou de cada pagamento, quando se tratar de
pngamento parcelado.
'
.
Par~grafo único. O custo de aquisição em UFIR sem reconvertldo para
Reais com base no valor da UFIR. vigente no trimestre em que ocorrer a
alienação.
Art. 1.'. (Rp.vogado pela 1",i n 9 9.250, de 26.12.95)
SEÇÃO V
DECLARAÇÃO DE BENS E DIREITOS
Art. 24. A partir do exercido financeiro de 1996, a ~?a rlSica deve~
apresentar relação pormenorizada de to<.los os bens e direitos, em ReaIS,
que . no país ou no exterior, constituam. em 31 de dezembro do ano,
tnlendário anterior. seu patrimônio e o de seus dependentes.
Parágrafo único. Os valores dos bens e direitos adquiridos até 31 ~e
dezembro de 1994. declarados em UFIR. serão reconvertldos para Rems,
para efeito de preenchimento da declaração de bens e direitos a partir do
ano.calendário de 1995. exercício de 1996. com base no valor da UFIR
vigente no primeiro trimestre do ano·calendário de 1995.

CAPíruw JJI
DO IMPOSTO DE RENDA DAS PESSOAS JuRiDlCAS
SEÇÃO I
NORMAS GERAIS
Art. 25. A partir de 1. de janeiro de 1995, o imposto de renda das peso
soas jurídicas. inclusive das equiparadas. será devido ~ medida em que os
rendimentos. ganhos e lucros forem sendo auferidos.
Art. 26. As pessoas juridicas determinarão o imposto de renda segundo
as regras aplic.iveis ao regime de tribulação com base no lucro real. presu·
mido ou arbitrado.
fi I·. É facultado às sodeda<.les civis <.Ie prestação de serviços relativos às
prorL<;SÕeS regulamenta<.las (art. I· do Decreto· lei nO 2.397. de 21.12:1987)

optarem pelo regime de tribulação com base no lucro real ~u pr.esunud?
§ 2·. Na hipótese do parágrafo anterior, a opção. de cara ter I.rretmlave!.
se fará mediante o pagamento do imposto correspondente ao mes de Janel'
ro do ano·calendário da opçlio ou do mês de início da atividade.
SEÇÃO /I
DO PAGAMENTO MENSAL DO IMPOSTO
Art. 27. Para efeito de apuração do imposto de renda, relativo aos fatos
geradores ocorridos em cada mês. a pessoa jurídica determinará a base de
cálculo mensalmente. de acordo com as regras previstas nesla Seção. sem
prejuizo do ajuste previsto no art. 37.
Art. 28. (Revogado pela Lei n 9 9.2.J9, di' 26.12.95)
Art. 29. No c.1>O das pessoas jurídicas a que se refere o art. 36. inciso
111. desta Lei. a base de cálculo do imposto será detemlinada mediante a
aplicação do percentual de nove por cento sobre a receita bruta.
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§ 1<. Poderão ser deduzidas da receita bruta:
a) no caso das instituiçóes financeiras, sociedades corretoras de títulos,
valores mobiliários e câmbio. e sociedades distribuidoras de títulos e valores mQbiliários;
a.l) as despesas incorridas na captação de recursos de terreiros;
a.2) as despesas com obrigações por refmanciamentos, empréstimos e
:epasses de recursos de órgãos e instituiçóes oficiais e do exterior: .
a.3) as despesas de cessão de créditos;
a.4) as despesas de câmbio:
a.5) as perdas com títulos e aplicações financeiras de renda fixa ;
a.6) as perdas nas operações de renda variável previstas no inciso 111 do
art. 77:
b) no caso de empresas de seguros privados: o cosseguro e resseguro
cedidos. os valores referentes a cancelamentos e restituições de prêmios e a
parcela dos prêmios destinada iI constituição de provisões ou reservas téc-

nicas:
c) no caso de entidades de previdência privada abertas e de empresas de
capitaliz.,ção: a parcela das contribuições e prêmios, respectivamente. destinada it constituição de provisões ou reservas técnicas.
§ 2<. É vedada a dedução de qualquer despesa administrativa.
Art. ~O. As pessoas jurídicas que explorem atividades imobiliárias relativa a loteamento de terrenos, incorporação imobiliária, construção de prédios destinados it venda. belil ' conlo a venda de imóveis construídos ou
adquiridos para revend a, dc:vcrão cOllsiderar <.:omo receita bruJ,a o mont.."\n-

te efetivamente recebido. relativo às unidadese imobiliárias vendidas.
Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se. inclusive. aos casos
de empreitada ou fomecimento contratado nas condições do art. lO do
Decreto-lei n< 1.598, de 26 de dezembro de 1977, com pessoa jurídica de
direito público, ou empresa sob seu controle, empresa pública, sociedade
de economia mista ou sua subsidiária. (RedaçÍio dada ao parállrafo pela
Lei n 9 Q.065. de 20.06.95)
Art. ~I. A receiia bruta das vendas e serviços compreende o produto
da venda de bens nas operações de conta própria . o preço dos serviços
prestados e o resultado aufe rido nas operações de conta alheia.
Par~grafo único. Na receit."l bruu. náo se incluem as vendas l:a nceladas,
os descontos incondici o nais concedidos c os impostos náo cumulativos
cobrados desL1cadamcnte dn comprador ou contratante dos qunis o vende-

dor dos bens ou o prestador dos serviços seja mero depositá rio.
Art. n. Os ganhos de capital. demais receitas e os resultados positivos
decorrentes de rcceiL,s não abrangidas pelo artigo a nterior. seráo acresci·
dos it base de cálculo determinada na forma dos a rts. 28 ou 29. para efeito
de incidência do imposto de renda de que trata esta Seção.
§ 1<. O disposto neste art igo não se aplic., aos rendimentos tributados
na forma dos arts. 65, 66. 67, 70, 72. 73 e 74. decorrentes das operações ali
mencionadas. bem como aos lucros. dividendos o u resultado positivo
decorrente da avnlinção de investimentos pela equivnlência patrimo ninl.
§ 2°. O ganho de capilal nas alienações de bens do ativo perma nente e

de aplic.,ções em ouro não tributadas na fo nna do art. 72 corresponderá à
diferença positiva verificada entre o valor da alienaçf10 e o respectivo v:llor
contáhil.
Art. J.' . O imposto Jc rcnJa. Jc (IUC trata esta Sl"çii.o. ser:', cOIlculat.lll
mediante a aplic.1.c;f\o da alíquutn de vinte e cinco por cento sobre a base uc

cálclllo e pago a té o último dia útil do mês subseqüente aQ de ocorrência
dos fatos geradores. (R,'dação dada ao artillo pda L,i n' 9.065. de
20.06.95)
Art. ~4. Para efeito de paga mento. a pesso" juridica I,oder:í deduzir. do
imposto apu rado no mês, o imposto de renda pago 011 retido n" fo nte
sobre as receit.,s que integraram" base de câlculo correspondente (art.<. 28
o u 29). bem como os incentivos de dedução do imposto. relativos ao Pro·
grama de Alimentação do Trabalhador. Vale·Transporte. Doações aos
Fundos da Crianç.' e do Adolescente. Atividades C ulturais o u Artísticas e
Atividade Audiovisua l. observados os limites e prazos previstos na legislação vigente. (Redação dada ao anillO pela Lpi n 9 9. 065. de 20.06.95)
Art. 35. A pessoa jurídit'a poderá suspender ou reduzir o pagamento

do imposto devido em cada mês, desde que demonstre. através de balanços
ou balancetes mens:üs, que o valo r acumulado já pago excede o valor d e
imposto, inclusive adicional. calculado com base no Iuc,ro real do período
em ...:urso.
§ 1°. Os balanços o u balancetes de que Irata este artigo:
a) Jc\'crão ser Icvnntados com observâ ncia das leis ...:nmcrciais c fisc:, is e
transaitos no livro Di;í.rio:

h) somente produzirão efeitos p.1fa determinação da parcela do imposto
de renda e da co ntribuição socia l sob re o lucro dev idos no decorrer do
ano-calendário.
§ 2<. Estão dispensadas do pagamento de que tratam os a rts. 23 e 29 as
pessoas jurídicas '-Iuc, atmvés de bal:mço ou balalU.:etcs mensais. demons-

trem a existênda de prejuízos fiscais apurados a paltir do mês de j:Ulciro
do anu-çalclidário.

§ 3". O pagamento mensal, relativo ao mês de janeiro do .,no"" lendário. poderá ser efetuado com hase em balanço ou balancete mensal.
desde que neste fique demonstrado que o imposto devido no período é
inferior ao calculado com base no disposto nos arts. 28 e 29.
§ 4< O Poder Executivo poderá baixar in.<truções para a apli",.ção do
disposto neste artigo. (Rpdação dada aos §§ 29 a "9 pela Lri n' 9.065. de
20.06.95)

SEÇÃOIII
DO REGIME DE TRIBUTAÇÃO COM BASE NO LUCRO REAL
Art. '~6. Estão obrigadas no regime de tributaçáo com hase no lucro
real em cada ano·c.,lendário as pessoas jurídic.,s:
I . cuja receita to L,1. no ano-c.,lendário anterior. seja superior ao limite
de U.OOO.OOO de UFIR. ou proporcional ao número de meses do periodo.
quando inferíor a doze meses: (Redação dada ao "caput" e Inc. I 'pela Lei
n 9 9.065, de 20.06.95)

11 . constituídas sob a· forma de sociedade por ações de capilal aberto;
1II . cujas atividades sejam de bancos comerciais, bancos de investi.
mentos. bancos de desenvolvimento, caixas econômicas, sociedades de cré·
dito, financiamento e investimento, sociedades de crédito imobiliário so·
ciedades 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 capitalizaç.'io e
entidades de previdência privada aberta;
IV . que se dediquem à compra e à venda, ao loteamento, à incorpo·
ração ou à construção de imóveis e à execução. de obras da construção
civil ;
V • que tenham sócio ou acionista residente ou domiciliado no exterior;
VI· (Revolladc pela Lei n" 9.249, de 26./295)
VII . constituídas sob qualquer fomla societária, de cujo capital participem entidades da administração pública, direta ou indireta, federaL estadu·
ai ou municipal:
VIll . que sejam filiais, sucursais, agências ou representações, no pais.
de pessoas jurídicas com sede no exterior;
IX . que . autorizadas pela legislação tributária, queiram usufruir de
beneficios fiscnis retativos it isenção ou redução do imposto de renda:
X . que, no decorrer do ano·calendário, tenham suspendido ou reduzi·
do o pagamento do imposto. na fomla do art. 35; (Redação dada pela Lei
n 9 9.065. de 20.06.95)
XI· (Re>'ollado pela Lei n' 9.249, de 26.12.95)
XII· (Rpvollado fH'la Lei n' 9.249, de 26.12.95)
XIII . cuja receita decorrente da venda de bens importados seja supe·
rior a cinqüenta por cento da receita brula da atividade. nos casos em que
esta for sup""ior a 1.200.000 UFIR. (Redação dada pela Lei n" 9.065, de
20.06.95)
Parágrafo único. (RevOllado pela Lei n' 9.249, de 26.12.95)
Art. ~7. Sem prejuízo dos pagamentos mensais do imposto, as pessoas
jurídicas obrigadas ao regime de tríbutaçiío com base no lucro real (art.
36) c "'< pesso,,< juridica.. que não optarem pelo regime de tribut.,ção com
base no lucm presumido (art. 44) deveráo, parn creito de determinaç.10 do
5.,ldo de imposto a pagar ou a ser compensado. apurar o lucro real em 31
de dezembro de c.,da ano-c., lendário ou na data da extinção.
§ 1<. A determinação do lucro real será precedida da apuração do lucro
líquido com observância das dl<posições da~ teis comerciais.
§ 2<. Sobre o lucro real será Aplicada a alíquot.n de 25%. sem prejuízo
do disposto no a.1. 39.
§ 3·. Para efeito de determinação do saldo do imposto a pagar ou a ser
compensado. a pessoa jurídic., poderá deduzir do imposto devido o valor.
a) dos incentivos fIScais de dedução do imposto, observados os limites e
prazos fIXados na legislação vigente, bem como o disposto no § 2° do art.
39:
b) dos incentivos flSc.,is de redução e isençiio do imposto. c.,lculados
com base no lucro da exploração;
c) do imposto de renda pago ou retido na ·fonte. incidentes sobre receio
tas computadas na determinação do lucro real;
d) do imposto de renda calculado na forma dos arts. 27 a 35 dest., Lei.
pago mensalmente.
§ 4<. O imposto de renda retido na fonte, ou pago peto contribuinte.
relativo a fatos geradores ocorridos a partir de 1· de janeiro de 1995, cor·
respondente I\s receitas computadas na base de câlcuto do imposto de ren·
da da pessoa jurídica. poderá, para efeito de compensação com o imposto
a purado no encerramento do ano-calendário, ser atualizado monetari·
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amente com base na variação da UFIR verificada entre o trimestre subseqüente ao da retenção ou pagamento e o trimestre seguinte ao da conlpensnçfio.
§ 5·. O disposto no capul somente alcança as pessoM juridiCAS que:
a) efetuaram o pagamento do imposto de renda e da contribuição social
sobre o lucru, devidos no curso do ano-calend~rio . com base nM regras
previstas nos arts. 27 a 34:
b) demonstrarem. através de balanços ou balancetes mensais (art. 35):
b.l) que o valor pago a menor decorreu da apuração do lucro real e da
base de cálculo da contribuição social sobre o lucro, na forma da legislação
comercial e fISCo'\I; ou
b.2) a existência de prejuízos fIScais. a partir do mês de janeiro do referido ano-calendário. (Redação dada às alíneas "b" pela Lei n9 9.065/95)
§ 6°. As pessoas juridiCAS não enquadradas nas disposiçóes contidas no
§ 5" deveráo determinar, mensalmente, o lucro real e a base de cálculo da
contribuição social sobre' o lucro, de acordo a legislação comercial e fIScal.
§ 7". Na hipótese do parágrafo anterior o imposto e a contribuição social sobre o lucro devidos terão por vencimento o último dia útil do mês subseqüente ao de encerramento do período mensal.
Art_ 38. Os valores que devam ser computados na determinação do
lucro real serão atualizados monetaríamente até a data em que ocorrer a
respectiva adição, exclusão ou compensação, com base no índice utilízado
para correção das demonstraçóes financeiras.
Art. 39. O lucro real ou arbitrado da pessoa jurídica estará sujeito a um
adicional do imposto de renda à allquota de:
I - doze por cento sobre a parcela do lucro real que ultrapassar RS
180.000,00 até RS 780.000,00;
11 - dezoito por cento sobre a parcela do lucro real que ultrapassar RS
780.000,00:

111 - doze por cento sobn! a parcela do lucro arbitrado que ultrapassa r

RS 15.000.00 até RS 65.000,00:
IV - dezoito por cento sobre a parcela do lucro arbitrado que ultrapas sar RS 65 .000,00.
§ I·. Os limites previstos nos incisos I e 11 serão proporcionais ao
número de meses transcorrídos do ano-cnlendnrio, quando o período de
apuraç.ío for inferior a doze meses.
§ 2". O valor do adicional sern recolhido integrahnente. niio sendo per·
mitidas quaisquer deduções.
Art. 40_ O saldo do imposto apurado em 31 de dezembro será:
I - pago em quota únic.1 até o último dia útil do mês de março do ano
subseqüente. se positivo;
1\ - compensado com o imposto a ser pago a partir do mês de abril do
ano subseqüente. se negativo, assegurada a alternativa de requerer. após a
entrega da declaração de rendimentos, a restituição do mo ntante pago a
maior. " (RpdO/;ão dada ao" inri.w .' ppla Lpi n 9 9.065. d~ 20.06.95)

Subseção /
Das Altrraçón 110 Apuração do / ,ucm Rral
ArL 41. Os tríbutos e contribuições são dedutiveis. 'lO determinaçiio do
lucro rcal. segundo o regime de competrnda..
§ I". O disposto neste artigo nno se aplie., aos tributos e contribuições
cuja exigibilidade esteja suspensa, nos temlOS dos incisos 11 a IV do arl.
151 da Lei nO 5.172. de 25 de outubro de 1966. haja ou não depósito judicial.
§ 20. Na determinação do lucro real. a pessoa jurídie., niio poderá deduzir como custo ou despesa o imposto de rendn de '1ue fo r sujeito passivo
como contribuinte ou responsá.vel em substituição ao contribuinte.
§ 3·. A dedutibilidade, como custo ou despesa. de rendimentos pagos
ou crdit..1dos a ten.'eiros abrang.e o imposto sobre os rendimentos que o
contribuinte. como fonte pagadora. tiver o tlever legal de reter e recolher.
ainda que assuma o ônus do imposto.
§ 4". Os impostos pagos pela pessoa jurídica na aquisiç.ío de bens do
ativo permanente poderão. a seu critério. ser registrados como custo de
aquisição (lU deduzidos como despesas oper:\cionais. salvo os pagos na
importação de bens que se acrescerão ao custo de aquisição .
§ 5(1. Não ~áo dedutívei~ como custo o u despesas o per:u:ionais as multas
po r infrações rIScais. salvo as de nature7.a compensatóriôl e as impostas po r
infmções de que não rc~ultem falia o u insufidê-nda de paga ment o de tribu ,
lo.
Art. 42. A partir de 1° de janeiro de 1995. para efeito de determinar o
lucro real. (l lucro líquido :\justH<Jo pelas adições e exclusóes prcvi~ tas o u
auto riz:u.Jns pela legis laç:ío do impusto de renda . poder:í. ~cr retluzidn em.
no máximo. trinta por cento.

Parágraf'l único . A pan;ela dos prejuízos riscai.-; .1purados até 31 tle
dezembro de 1994. não compellSada em raz.ío do disposto no capUl destc
artigo poderá ser utilizada nos anos-calcndário subseqüenles.
NOTA: Disposilivo em vixor OI; 3/. /2.95.
Art. 43, Poderão ser registradas. como custo ou despesa operacionnl. a<
importâncias necesslÍrias à formaç.ío de provisão para créditos de liquida ção duvidosa.
§ I". A importância dedutível como provisão para créditos de liquidação duvidosa será a necessáría a tornar a provisão suficiente para absorver
as perda< que provavelmente ocorrerão no recebimento dos créditos existentes ao fim de cada período de apuração do lucro real.
§ 2". O montante dos créditos referídos no parágrafo anterior abrange
exclusivamente os créditos oriundos da exploração da atividade econômica
da pessoa jurídica, decorrentes <1., venda de bens nas operações de conta
prúprin. dos serviços prestados e <1.,. operações de conta alheia.
§ 3°. Do montante dos créditos rderidos no parágrafo anterior dever""
ser excluídos:
a) os provenientes de vendas com reserva de domínio. de alieMçiio fidu ciária em garantia, ou de operações com garantia real:
b) os créditos com pessoa jurídica de direito público ou empresa sob
seu controle, empresa públie." sociedade de economia mista ou sua subsidiá ria:
c) os créditos com pessoas jurídicas coligadas, interligadas. controladoras e controladas ou associadas por qualquer fomla:
d) os créditos com administrador, sócio ou acionista, titular ou com seu
cônjuge o u pnrente até o terceiro grau. inclusive os afins:
e) a parecia dos créditos correspondentes às receitas que não tenham
transitado por conta de resultado;
f) o valor dos créditos adquiridos com coobrigaçiio:
g) o valor dos créditos cedidos sem coobrigação;
h) o valor correspondente ao bem arrendado, no caso de pessoas jurídiCAS que operam com arrendamento mercantil;
i) o valor dos crédilos e direitos junto a instituições financeiras, demais

instituições autocízada< a funcionar pelo Banco Central do Brasil e a sociedades e fundos de investimentos.
§ 4°. Para deito de determinação do saldo adequado da provisão,
aplicar-se-Á, sobre o montante dos créditos a que se refere este artigo, o
percentual obtido pela redação entre a soma das perdas efelivamente ocorridas nos últimos três anos-calendário. relativas aos créditos decorrentes do
exercício da atividade econô mica. e a soma dos créditos da mesma espécie
existentes no início dos :mos-calendário correspondentes. observando-se
'lue:
a) para efeito da relação estabelecida neste parágrafo, não poderão ser
comp utndns a~ perdas relativas :\ créditos con.'itituídos no próprio anocale ndii rio :
h) o va lo r das perdas. relativas a créditos sujeitos à atualização monetá ria. será o cons!.,nte do saldo no início do ano-C<llendárío considerado.
§ 5°. Além de percentagem a que se refere o § 4". a provisão poderá ser
acrescitla:
a) da diferenç.' e ntre o mo ntante do créd ito habilitado e a proposta de
liquitlac;.ío pelo concordat.í rio. nos casos de concordatA. desde o mo mento
em que esta for requerida:
b) de até cinqüenta por cento do crédito hnbilitado. nos CASOS de falência do devedor. desde o momento de sua decretação.
§ 6". Nos C<lSOS de concordata ou falência do devedor. não serão admitidos como perdas os créditos que nno forem hnbilitados. ou que tiverem a
"In habilitação denegada.
§ 7". Os prejuízos relllizados no recebimento de créditos seráo obrigatoriamente debitados à provisão referida neste artigo e o eventual excesso
verificado será debitado a despesas operacionais.
§ 8°. O débito dos prejuízos a que se rdere o parágrafo anterior poderá
ser efetuado. independentemente de se terem esgotados os recursos para
sua CObraOfj~'l. após o decurso de:
a) um ano de seu vencim.nto. se em valor inferior a 5.000 UFIR, por
devedor:
b) dois anos de seu vencimento. se superior ao limite referido na alínea
a. não podendo exceder a vinte e cinco por cento do lucro real antes de
computada essa deduç.ío. (Redação dada ao parágrafo pela Lei n" 9.065, de
20.06.95)
§ 9". Os prejuízos debitados em prazos inferiores. confomle o caso, aos
estabelecidos no parágrafo anterior. somente serão dedutíveis quando houverem sido esgotados os recursos para sua cobrança. (Redação dada ao
parágrafo pela ui n" 9.065, de 20.06.95)
§ lO. Consideram-se esgot.,dos os recursos de cobrança quando o credor vnler-se de todos os meios legais à sua disposição.
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§ 11. Os débilos a 'lue se rerere a alfnea " do § 8° não alcançam os cré.
dilos referidos nas alíneas a, b. c, d. e e h do § 3·, (Redação dada ao paráI(raJo IH'la I.ei n 9 9.065, de 20.06.95)

SEÇÃO IV
DO REGIME DE TRIBUTAÇÃO
COM BASE NO LUCRO PRESUMIDO

b) () imposto RpuTado (001 base no lucro real. na forma da alíne:1 anteri-

útil do mês suhsct{iie-nte ao de ent:Cfmmenlo do referido período.
A,·t. ~8. (R""ol(ado 1',",11 ui n 9 9. 2~9. dr 26. l? 95 )
Ar.. 49. As p l~s ~oas jurhJic.:as t.luC St,." dedicare m ;1 \ 'l'lu.la de imúvf.'is

or, terá por vencimcnlo o último diR

n,.,slrllídos 011 adqlliriJos para H"Vcnda . ao luh'amt.'ulo dt.' h'rn"IIOS c ;'1
ilH,:orporac.:;ío

de p n~cJins l'm l"OluJlll11ínio Icr:nl Sl'US Itll.'rns arhitrados

deduzindo-se da receita hrul:I

(l

nL~tu do imóvel devidamcnte comprovado.

I''''~graro

Art. 44. As pessoas jurídicas. cuja receita total. no ano-calendárío anterior, lenha sido igualou inferior a U .OOO.OOO de UFIR, poderão optar. por
OCII.<ião da enlrega da decL"aç.'io de rendinleolos, pelo regime de tributação com base no lucro presumido. (Redação dada pela Lt!i n 9 9.065, dt
20.06.95)

§ I·. O limite previsto nesle aritgo será proporcional ao número de
meses do ano-c.1Iend.-irio. no caso de início de atividade.
§ 2". Na hipótese deste artigo, o imposto de renda ·devido, relativo aos
f"los geradores ocorridos em cad.1 mês (arts. 27 a 32) será considerado
definitivo.
§ 3°. (Revogado {J'la Lei n 9 9.065, dI! 20.06,95)
Art. 4~. A pessoa jurídica habilitada à opção pelo regime de tributação
com base no lucro presumido deverá manter.
I - escrituraç.io contábil nos lermos d.1 legislação comercial;
11 • Livro Registro de Inventárío, no qual deverão constar registrados os
estoques existeotes no térnlino do ano-calendárío abrangido pelo regime
de tributação simplificada;
III - em boa guarda e ordem, enquanto náo decorrido o prazo decaden:ial e niío prescritas eventuais ações que lhes sejam pertinentes. todos os
livros de escrituração o brigatórios por legislação rISCai especifica, bem
como os documentos e demais papéis que selViram de base para escríturação comercial e rIScai.
Parágrafo ún{co. O disposto no inciso I deste artigo náo se aplica à pes_
soa jurídica que, no decorrer do ano-calendário, mantiver livro Caixa, 00
qual deverá estar escríturado loda a movimentação financeira, ioclusive
bancáría.
Art. 46. (RevoRado pt!la Lt!i n 9 9.249, de 26.12. 95)

SEÇÃO V
DO REGIME DE TRIBUTAÇÃO
COM BASE NO LUCRO ARBITRADO
Art. 47. O lucro da pessoa jurídie., ser~ arbitrado quando:
I - o conlribuinle, obrigado à Iribut.1ç.'io com base no lucro real ou submelido ao regime de tribulaçiio de 'lue lrat., o Decreto -lei nO 2.397. de
1987, niio manliver escrituraç.'io na fornla das leis comerciais e rIScais. ou
debar de elaborar as d ... monslraçóes financeiras exigidas pela legislaçiio fls.
cal;
'li - a escrituração a 'lue estiver obrígado o contribuinle revelar evidentes indícios de fraude ou contiver vícios. erros ou deflciência.< que a tomem
imprest.-Ivel para:
a) identificar a efetiva movlmenlaç.'io financeira. inclusive bancária; ou
b) deternlinar o lucro real.
111 - o contribuinte deix.1f de apresenlar à auloridade tribulnri.1 os livros
c dOf.:umentos d:l escrituração comercial c rL~cal. uu () livru CaL"". ml hipú-

lese de 'lue trata o art. 45, parágrafo único;
IV - o cunlrihuintc npl:tT indcvidamente pela trihulaç:í o com tmsc nu
lucro presumido;

V - o comissário ou represent.,nte da pessoa jurídic.1 estrangeira deixar
de cumprir o disposto no § 1· do art. 76 da Lei nO 3.470. de 28 de novembro de 1,958;
VI . o contribuinte nno apresentnr os arquivo~ ou sistemas na forma e

prazo previstos nos arts. 11 a 13 da Lei nO 8.218. de 29 de agosto de 1991.
com as alterações introd uzidas pelo ar!. 62 <.Ia Lei n< 8.383., de 30 de
dezemhro de 1991;
VII - o contribuinte niio manliver. em boa ordem e segundo as normas
contábeis recomeod"das, livro Razão ou richas utilizados para resumir e
'nt ... lu..1r. por con'a ou suocnn ..... os l:mç..1mentns efetu:uJus no Diário.
§ I~·. Qu:uuJu conheci"':. a receita bru.u. o contribuinte pocJero' efetuar n
pagmncnto do impus'n ue renda curresfKmcJl~ntc com base na., regras prc-

vi.<t.,. nesl" Seçiio.
I 2°. Na hipólese do padgrafo anterior.
,,) a "puração do imposto de renda com base no lucro arbitrado abrang~rA todo o a;lo-e.1Iendário. assegurada a tributação com base 00 lucro real
relativa aos meses não submetidos ao arhitramento. se a pessoa jurídic:o
dispuser de escrituração exigida pela legislação comercial e rISCai que
demonslre o lucro real dos periodos niio ahrangido por a'luela mod"lidade
de tributaçiio. obselVado o di.<posto no § 5· do art. 37;

Ílnico. () lucro arbitrado será Iribut.1do na proporç.io da
rel'eita recehida ou cujo recebimento esteja previslo para u próprio mês.
Art. ~O. A socied.1de civil de prest,,,;.'io de selViços re)alivos a profl.s:.o
regulamentada. submelida ou não ao regime de Iributaç.'lo de 'lue trata o
Decreto·lei n" 2.397. de 1987. ler~ o seu lucro arbilrado deduzindo·se d"
receita brut..1 mens..\I os custos e despesas devidamente comprovi1dos.
Parágrafo único. No C.1S0 de sociedade civil de presta.;.io de selViços
relalivos " proflssiio regulamenlada. submetida ao regime de Irihulação de
'lue lrala o Decreto-lei nO 2.397. de 1987. o lucro arbitrado flc"r~ sujeito li

•

incidência do imposto de renda C:1kUI:HJO com hasc na tahela prllgrcssi":1
mensal. e na dcdamção de rendimenlos.
Art. ~1. O IUlTO arbilrado das pesso"s jurídicos. 'luando nfto cnnhecida
a rec..'cita bruta, ser:í determin"dn :Itravés de procedimento de ofidu. medi .

anle a uliliz.1çiio de um" das seguintes alternalivas de c:ikulo:
I - 1.5 (um inleiro e cinco décimos) do lucro real referenle ao último
período em que pessoa jurídic.1 manteve escrituraçiio de acordo com as leis
comerciais e fiscais. atualizado monetariamente :
11 - 0.04 (quatro cenlésimos) da soma dos valores do alivo circulante.
realizável a longo prazo e permanente, existenles no último balanço palri.
mon.,1 conhecido. atualizado monetariamente;
111 . 0,07 (sete c-entésimos) do valor do capit.11. inclusive a sua correç.io
monelária contabilizada como reserva de capital. constante do último
balanço patrimonial conhecidu nu registr:uJn nos alus c.lc cnnstituic.;:lo nu
altcrac.;;1u da sociedade, atualizado monetariamente:

IV . 0.05 (cinco centésimos) do valor do palrimônio Ií'luido ClllL<lanle
do último balanço patrimoni,,1 conhecido, atu:.lizado monelariamente;
V - 0.4 ('lualro décimos) do valor das compras de mercadoria.< efetuadas
no mês;

VI - 0,4 ('luatro décimos) da soma, em cada més. dos valores da folha
de pagamento dos empregados e da.< compras de malérias-primas. produ·
tos internlediários e materiais de embalagem;
VII - 0.8 (oito décimos) da soma dos valores devidos no mês a empregados;
VIII - 0.9 (nove décimos) do valor mensal do aluguel devido.
§ 1•. As alternativas previstas nos incisos V. VI e VII. a critério da autoridade lançadora, poderão ter sua aplicação limitada, respectivamente, 11
atividades comerciais, industriais e de prestação de selViços e, no caso de
empresas com alividade mista, ser adotados isoladamente em cad., ativida ·
de.
§ 20. Para os efeitos da aplicação do disposto no inciso I. quando o
lucro real for decorrente de período-base anual. o valor que selVirá de base
ao arbitramenlo será proporcional ao número de meses do período-base
considerado.
§ 3". Para e.-ilculo da atualização monet.-iría a que se referem os incisos
desle artigo. serão adolados índices utilizados para fins de correção monet.-iria da.< demonslraçÍ>es financeiras, 10rModo-se como termo inicial a data
do encerramenlo do período-hase utiliz:.do, e, como termo final. o més a
que se rererir () nrbitrnmento.
,,(n~sdtJus no lucro :1rbil mdo:
I . o ganho de capital. demais rec..,it.1.< e os resultados positivos decorrentes das receitas não compreendidas no art. 48 desta Lei;
11 - as parcelas dos valores conlrolados na parte "B" do Livro de Apuraç.'io do Lucro Real· I.ALUR. que deveriam ter sido adicionadas ao lucro

At1. 52. Sernu

re:tl,

Parágrafo único. Na hipótese do inciso I, a não comprovação dos custos
pela pessoa jurídica implie.,," adição integral da receita ao lucro arbitrado.
Art. ~~. Sobre o lucro arbilrado mensalmente incidirá imposto de renda " alíquota de 25% sem prejuízo da incidência do adicional previsto nos
inci.<os III e IV do art. 39 dest., Lei.
§ 10. Poderão ser deduzidos do imposto apumdo na rornla deste artigo
o imposlo de renda pago ou rctid(l n:1 fonte, rcss.'lIv:uJo () disposto no art.

76. e os incentivos de dedução do imposto relativos ao Programa de AIiment.1çiio do Trabalhador, Vale-Transporte, Doações aos Fundos da Críança e do Adolescente . Atividades Culturais ou Artísticas e Atividade
Audiovisu,,1. obselVados os limites e prazos previstos na legislação vigente,
bem como o disposlo no § 2· do art. 39.

•
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§ 2<. O imposto de renda de que trata este artigo deverá ser pago até o

último dia útil do mês subseqüente ao de ocorrência dos fatos geradores,"
(Redação dos §§ dada pela Lei lI' 9.065. de 20.06.95)
Art. 54. (Revul1ado pda ui n 9 9.2.J9. dp 26.12.95)
Art. ~~. O lucro arbitrado na forma do art. 51 constituirá também base
de cálculo d:o wllIribuição social sobre o lucro. de que traL1 a Lei n< 7.689.
de 15 de dezembro de 1988.
SEÇÃO VI
/), 1 /l/:,('J ~ III.-I('.· í() /lF IWN/lIM/:'NHJS /lAS I'FSSOASJcmíIJIrAS

Art. 56. As

•

pcs~uas jurÍllica~ ucYer~10 apreseJl1.1r.

nlé o último dia útil

do mês de março. declaração de rendimentos demonstrando os resultados
auferidos no ano-c:,lendário anterior. (Rpdação dada pela Lei lI' 9.065. de
20.06.95)
§ 1-. A declaração de rendimentos sení entregue na unidade local da
Secretaria da Receita Federal que jurisdidonar o declarante ou nos estabelecimentos bancários autorizados. localizados na mesma jurisdição.
§ 2<. No caso de encerramento de atividades. a declaraç.'io de rendimentos deverá ser entregue até o último dia útil do mês subseqüente ao da
cxtinç:í.o.

§ 3<. No caso de pessoas jurídicas tributadas com base no lucro real. a
declaração de rendimenlos será Rpresentada em meios magnéticos. ressalvado o disposlo no parágrafo anterior.
§ 4<. Fica o Ministro da Fazenda autorizado a alterar o prazo para
apresentaç.'io da declaração. dentro do exercício fin~nceiro. de acordo com
os critérios que estabelecer.

CAPíTULO IV
DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO

Art. ~7. Aplie.1m-se 11 Contribuiç.'io Social sobre o Lucro (Lei no ·7.689.
de 1988) as mesmas normas de apuração e de pagamento estabelecidas
para o imposto de renda das pes.'\oas juridic.1S. inclusive no que se refere ao
dispo~ttl no an. 3M. mantklas a hase de c:llculo e as alíquotas previst:\s na
Icg.isku;:1O em vigor, f.:om as altcrnções introduzidas por esta Lei.
§ 1<. Para efeilo de p'gamento mensal. a base de cálculo da contribuiç"o social será o va lor correspondente a dez por cento do somatório:
a) da receita bruta mensal;
b) das demais receitas e ganhos de capital;
c) dos ganhos líquidos obtidos em operAções reAlizAd .. nos mercados

•

•

de renda variável:
d) dos rendimentos produzidos por Aplicações tinAnceiras de rend, f"m .
§ 20. No caso das pessoas jurídicas de que trata o inciso III do Art. 36. a
base de c.'Ílculo da contribuição social COITesponderá ao valor decorrente
da aplic.1ção do percentual de nove por. cento sobre a receita bruta ajustada. quando for o caso. pelo valor das deduções previstas no ,rt. 29.
(Redação dada ao "capUl" e § 29 pela Lei n' 9.065, de 20.06.95)
§ 3<. A pessoa juridica que detemlinar o imposto'dp renda a ser pago
em cada mês com base no lucro real (art. 35). deverá el ' .••. "pag.1mento
da contribuição social sobre o lucro. c.1lculando-a com ,. . n:> lucro líqui do ajustado apurado em cada mês.
§ 4<. No caso de pessoa jurídica submetida ao regime de IribuL1ç.'io com
base no lucro real, a contribuiç.'ío detemtinada na form:! dos §§ 1· a 3· será
deduzida dA contribuiç.'ío apurada no encerrAmento do periodo de apilraç.'ío.
Art. 58_ Para efeito de determinaç.'io da base de cálculo tia contribuiçfio social sobre n lucru. o lucro 1í4uido ajust:ldo poderá ser redU7.ido
por compens:u.;.1o da hasc tle Gíkuln nl~g:lfiv;l . apurada em pC'río<.!os·b:lse
anteriores em. no m:'lximo. trinta por cento.
NOTA : Disl'""itivo pm vigor até 31./2.95.
Art. ~9. A contribuição social sobre o lucro das sociedades civis. submetidas ao regime de tribuL1ç.'ío de que trata o art. 1< do Decreto-lei n·
2.397. de 1987. deverá ser paga até o último dia útil do mês de janeiro de
cada ano-e.1Iendário.

CAPfTUWV
DA TRIBUTAÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA NA FONTE

Art. 60. EsLío sujeita.~ ao descuntu do impusto de renda na fonle. à ali·
quota <le cinco por cento. as importâncias pagas às pessoas juridie.1s:
I - a título de juros e de indenizAções por lucros cessantes. decorrentes
de senlenÇ<1 iudki:ll '

11 - (Revogado pela Lei n' 9.U9. de 26.12. 95)
Parágrafo único. O imposto descontado na forma deste artigo será
deduzido do imposto devido apurado no encerramento do período-base.
Art. 61. Fie.1 sujeilo à incidência do imposto de renda exclusivamente
n' fonte. à alíq uola de 35%. todo pagamento efetu.do pelas pessoas jurídicas :1 benefkiário n:"lo identificado. resst\lvado o dispOSfO em normas esp e·
ci .. is.
§ 1°. A incidência prevista no capUl aplic,-se. lambém. aos pagamentos

efetuados ou aos recursos entreg.ues a terceiros ou sócios. acionist.'ls ou
titular. contabilil.:uJos ou n.1u, 4uando não for cumprovaua a opemç.ío ou a
sua causa, hem {'elmu :'1 hipó tese de l{ue traia (} ~ 2 ~', ti" art . 74 da l.ci 11\'
X.3M3. dr 1991.

§ 2". (·onsiucra·sl' vcnddn o imposlo de n'nJa lla fnllll' tio Jia do pa~a ·
mento da referi<.la importfincia.
.
§ 3<. O rendimento de que traIa este artigo será considerado líquido.
cabendo (l reajustamento do respecitvo rendimento hrutu sohre o qU:l1
recairá o imposto.
'
Art. 62. A partir de 1< de janeiro de 1995, a alíquota do imposto de
renda na fonte de que trata o art. 44 da Lei nQ 8541. de 1992. será de 35 %.
Art. 63. Os prêmio dislribuídos sob a forma de bens e serviços. através
de concursos e sorteios de qualquer espécie. estão sujeitos li incidência do
imposto. 11 alíquota de vinte por cento. exclusivamenle na fonle. (Rpdação
do "rapUl" dada pela I,ei n' 9.065. de 20.06.95)
§ F. O imposto de que trata 'este artigo incidirá sobre o v,lor de merc:o do do prêmio. na data da distribuição. e será pago até o lerceiro di, úlil da
sem:,"a subseqüente ao da distribuiç.'io.
§ 2°. Compete à pessoa jurídie.1 que proceder à distribuição de prêmios.
efetuar o pagamento do imposto correspondente. não se aplicando o rea justamento da base de e.ílculo.
§ 3°. O disposto neste artigo não se aplic.1 aos prêmios em dinheiro. que
conlinuam sujeitos 11 Iribut.1ção na fomla do art. 14 da Lei n· 4.506. de 30
de novembro de 1964.
Art. 64. O .1rt. 45 da Lei n< 8541. de 1992. pass, a ler a seguinte red.1ção:
NOTA: Alterações inundas diretamente no texto da Lei 8.541/ 92

CAPíTULO VI
DA l'R1BUTA(,:ÁO DAS OI't:RA(,:(n:S FINANCEIRAS

SEÇÃO I
DO MERCADO DE RENDA FIXA
ArL

6~.

O rendimento produzido por aplicaçâo financeira de rend.1

fIXa. auferido por qualquer beneficiário. inclusive pesso' juridica isenta. a
partir de 1° de janeiro de 1995. sujeita-se à incidência do imposto de renda
na fonte à alíquota de dez por cento.
§ 1°. A bAse de cálculo do imposto é constituída pela diferença positiva
entre o valor da alienação. líquido do imposto sobre operações de crédito.
câmbio e seguro. e sobre operações relativas a títulos ou valores mobiliários - .OF. de que trat, a Lei n< 8.894. de 21 de junho de 1994 e o valor da
aplicação financeira.
§ 2·. PAra fins' de incidência do imposto de renda na fonte. a alienação
compreende qualquer forma de transmissão da propriedade. bem como a
liquidaç.'io. resgate. cessão ou repaduaç.'io do título ou aplic.1ção.
§ 3·. Os rendimentos periódicos produzidos por título ou aplicação,
bem como qualquer remuneração adidonal aos rendimentos prefIXados.
seriio submetidos à incidência do imposto de renda na fonte por ocasião de
su, percepç.'io.
§ 4-. O disposto neste artigo aplie.1-se L1mbém:
a) às operações conjugadas que permitam :o obtenção de rendimentos
predeterminados. realil..1(];IS IHIS bolsas 'de va lores. de mercadorias. ue (ulu ·
ros c as.~emelhadas, bem como no mercado de balcão;
b) às operações de tranferência de dívidas realizadas com instituição
financeira. demais instituições autoriz.1das a funcionar pelo Banco Central
do Brasil ou com pessoa jurídica não-financeira ;
c) aos rendimentos auferidos pela entreg' de recursos a pessoa juridic.1.
sob qualquer fomla e a qualquer título. independentemente de ser ou não
a fonte pagadora instituiç.'io autoriz.1da a funcio~ar pelo B,nco Central do
Brasil.
§ 5<. Em relação às operações de que tratam as alíne .. "a" e "b" do §
4·. a base de cálculo do imposto será:
.
a) o resultado positivo auferido no encerramento ou liquidação das ope rações conjugadas:
. b.) a. diferen", po~itív" enlre o valor da dívida e o valor entregue 11 pessoa Jund.e.1 respons..1vel pelo p,samento da obrigação. acrescida do respectIVO 'mposto de renda retido.
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§ 6", Fka u Poder Execulivo autorizado a baixar nomlas com vistas a
definir as e."acterísticas das operações de 'lue tratam as alíneas "a" e "b"
do §4",
§ 7", O imposto de que trata este artigo será retido:
a) por ocasiáo do recebimento dos recursos destinados ao pagamento
de dívidas, no caso de q ue trata a alínea "'b" do § 4°,
b) por oc.1siáo do pagamenlo dos rendimenlos. ou da alienação do título ou da aplica ....'o. nos demais casos,
§ S", É respons~vel pela retençáo do imposto a pessoa jurídica que
receber os recursos. no C;ISO de operaçôes de tnmsferência de dívidas. e a
lO
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pessua juríf.lil:a <luC efetuar n pagamento do rendimento. nos dcmait; casos.
Art. 66_ Nas aplica,ões em fu ndos de renda fIXa . inclusive em Fundo de
Aplimçfio Finanl'eira - FAF, resgaladas a partir dt 1° de !aneiro. d~ 1995. a
b'L'ie de c:Hculn lIo impusto soh re a rcnda na runtl" sem conshltllcJ.., pela

diferença posiliva enlre o valor do resgale. Ií'luido de IOF. e o valor de
a'luisiÇ<'o da 'luota,
Parágrafo único, O imposto, calculado" alí'luota de dez por cento. será
relido pelo administrador do fundo na data do resgate,
Art. 67. As aplicações financeiras de que Iratam os arts, 65. 66 e 70.
exislentes em 31 de dezembro de 1994. ter~o os respectivos rendimentos
apropriados pro-rata trmpore até a'luela data e lributados nos termos da
legislaç50 à época vigenle,
§ 10, O imposto apu rado nos temlOs des'" artigo será adicionado à'luele
devido por ocasião da alieMçiio o u resgate do título ou aplicaçáo.
§ 2°, Para efeitos de apuraç50 da base de cálculo do imposto quando da
alienação ou resgate. o valor dus 'rendimenlos, apropriado nos temlos deste
al1igo. será acrescido ao valor de aquisição d" aplica",;o financeira,
§ 3", O valor de aquisi",.o exis"'nte em 31 de dezembro de 1994. expresso em quanlidade de UFIR, será cunvertido em Real. pelo valor de RS
0.6767

§ 4°, beluem-se do disposto neste artigo as aplicações em Fundo ~e
Aplicação Financeira - FAF existentes em 31 de dezembro de 1994. c~Jo
valor de aquisiç.'o será apurado com base no valor da quota na refenda
data,
§ 5", Os rendimentos das aplie.1ções financeiras de que trata este artigo.
produzidos a partir de I" de janeiro de 1995. poderão ser excluídos do
\ lucro real. para efeito de incidoncia do adicional do imposto de renda de
~ue tm\.1 o art, 39,

.
'
_
,
'
§ 60, A faculdade prevista no paragrafo antenor nao se apite.1 aos rendlrluontus das aplicaçôcs fin:,"c.:eir;L~ :,"fcrid~s. ~r instit.uiçáo fi~an~eir:" so·
~~edade corretora de tít ulos e valore. mobllulnos. SOCIedade dlStnbUldoras
d .. títulos e valores mobiliários, sociedades de seguro. previdência e capitalizaçáo,
Art. 68. Sáo isentos do imposto de renda:
I - os rendimentos auferidos pelas carteiras d, s fundos de renda rIXa;

11 - os rendimentos aufe ridos nos resgates de quotM "de fundos de investimentos. de titularidade de fundos cujos recursos sejam aplicados na a'luisição de quotas de fundos de investimentos:
. ,
111 - os rendimentos auferidos por pessoa flSica em contas de deposllos
de poupança. de depósitos especiais remunerados - DER e sobre os juros
produzidos por letras hipo tecárias,
,
,_"
Art. 69. Ficam revogadas as isenções prevista." na legL'iI;\(,;ao do Imposto
Jc Tcnda sobre os rCIUJimcntos :llI ferillns por pessoas jurí<..liG\s em contas
de depósitos de poup~nça. de depósitos especiais remunerados - DI:K e
sobre os juros produzidos por letra.. hipotecárias,
Parágrafo único, O imposto devido sobre os rendimentos de que trata
este artigo será retido por oc.... ião de crédito ou pagamento do rendimento,
Ali. 70. As operaçócs de mÍltuo e de compra vinculada ÍI revenda. no
mercado secundário. tendo por objeto ouro. ativo financeiro. continuam
equiparadas às operações de renda fIXa para fins de incidência do imposto
de renda na fonte ,
§ \., Constitui fato gerador do imposto:
a) Iln ~pemçii(l <..Ie mútuo, o pagnmento ou cré<..lilo <..In rendimento ao
mutuante:
b) nH operaç.íu lIc (.'c.Hn p ra vincula<..la j. rcvenda, a oper:u;'io de revenda

do ouro,
§ 2<, A base de cálculo do imposto será constituída:
a) na operação de mútuo. pelo valor do rendimenlo pago ou creditadu
ao mutu..1nte:

b) na operação de compra vinculada à revenda. pela diferença positiva
entre o valor de revenda e o de compra do ouro,
§ 3°, A base de cálculo do imposto. em Reais. na operação de mútuo.
quando o rendimento for fixado em quantidade de ouro. será apurada com
base DO preço médio verificado no mercado 11 vista da bolsa em que ocorrer o maior volume de opel1lções com ouro. na d~ta da liquidaç.'io do contraio, acrescida do imposto de renda retido na fonl p

§ 4°, No caso de pessoa jurídka tribulada com base no lucro real deverful ser ainda observados que:

a) a diferenc;.1 positiva entre o valor de mercado, na data do mútuo, e o
custo de aquisiçáo do outo será incluída pelo muluanle na apuraçáo do
ganho líquido de 'lue lrata o art, 71.:
b) as alterações no preço do ouro durante o decurso do prazo du cunlrato de mútuo, em relaç.'o ao preço verificado na data de realizaçáo do
contrato. serão reconhecidas pelo mutua nte e pelo 11lutll:hio como rcceil:t
o u despesa. segundo u regime de competência :
c) p:tm efeito do disposto na alínc:t 'Ib " será co nsicJemuo o preço médio
do OUTO verificado nu mcn:;,do à vista da bolsa em qu e ocorrer u maior
volume de operações, na data do registro da variação,
§ S", O impostu de renda na f',lIlte se rá calculado aplicando-se a ali'lUOla prcv b l:t no :'11 . 65.
.
§ (1\', Fica li Puder Fxt:culivu aulori1..a du a haixa r normas nUII 'vislas a
dl'lillir as c:uac:h'risfkas da "I'(,I":I(;;,n til- n,.np':! vinl"lllada ;', n'vl' uda d,'
que Irala l'ste artigo.
Art. 71. Fie.1 dispensada a retenç50 do impuslu d. renda nn fonle sobre
rendimenlos de aplicações financeiras de renda fIXa ou de renda variável
quando o beneficiário do rendimento declarar à fonle pagadora. por escrito. sua condição de entidade imune, (Rrdação dada prla Lei n' 9,065. de
N~~
,

•

SEÇÃO 11
DO MERCADO DF. RENDA VARIÁVEl.
Art. 72. Os ganhos líquidos auferidos. a partir de I" de janeiro (le 1995.
por 4ua1qllcr beneridário, inclusive pessoa jurídica isenta, em operaçôes
rcnlizallas nas bolsas <..Ie valores, de merendarias, de ruturos e asseme·

Ihadas. seráo atributados pelu imposto de renda na forma da legislaç50
vigente. com as alterações introduzidas por esta Lei.
§ 1°, A aliquola do imposto será de dez por cenlo. aplic.-ível sobre os
ganhos liquidos apurados mensalmente,
§ 2", Os custos de a'luisição dos ativos objeto das operações de que trata este artigo serão:
a) considerados pela média ponderada dos custos unitários:
b) convertidos em Real pelo valor de RS 0,6767. no caso de ativos exislentes em 31 de dezembro de \994. expressos em quantidade de UFIR,
§ 3°, O disposto neste artigo aplic.1-se também:
a) aos ganhos liquidos auferidos por qualquer beneficiário. na 'alienaç.'o
de ouro. alivo financeiro, fora t1e b(l l~a ;
h) aos ganhus líquidos iltíreridos pl'las pc.'ssoas jllr íllicas l1a alien;u~[.o til'
p:u1icipaçõcs societ:irias. fora de bols;,§ 4", As perdas apuradas nas operações de 'lue lrala este artigo poderáo
ser compensndas com os ganhos líquidos aurerid o s nos meses sub·
seqüentes. em operações da mesma natureza,
§ 5(1, As perdns incorridRs em operações iniciadns c encerradas no mes·
mo dia (day-trade) . som~lIte poderão ser compensadas com os ganhos
auferidos em operações da mesma espécie (day-trtJtU) ,
§ 6", O ganho líquido mel\Slll correspondente a operações daJ,-trtJtU:
a) integrará a base de e.'lculo do imposto de que trata este artIgo: _
b) náo poderá ser compens.1do co m perdas incorridas em operaçoes de
espécie distinta,
,
"
'
§ 70, O disposto nos §§ 4" e 5° aplica-se. mcluslVe, as perdas eXIStentes
em 31 de dezembro de 1994,
,
§ S", Ficam isentos do imposto de renda os ganhos líquidos aufendos
por pessoa (lSica em operações no merc.1do à vista de ~ções nas bo~ de
valores e em operações com ouro. ativo 'financeiro, cUJo valor das ahenações realizadas em cada mês seja igualou infe,riN a S,OOO.OO UFIR para o
conjunto de ações e para o ouro. ativo financeirO. respectlVamen"',
_
Art. n. O rendimento auferido 110 resgate de quota de fundo de açoes.
de commodities . de investimento no exterior. clube de investim~nt? ,e
oulros rundos da espécie. por qualquer beneficiário. inelusive p~oa !undlCI\ isenta, sujeiL"\·se à incidência do imposto de renda na ronle a ahquota
de dez por cenlo,
,.
§ \0, A base de c.-ílculo do imposlo é constituída pela dif~rença poslllVa
enlre o valor de resgale. Ii'luido de IOF. e o valor de oq UISIÇ<10 da 'l~ota,
§ 2., Os ganhos líquidos previslos nos arts, n e 74 ~ os rendImentos
produzidos por aplicações, financeiras de renda fuca aufendos peJas carteIras dos fundos e clubes de que traia este artigo siio isentos de Imposto de
renda,
"
d
§ 3", O imposto de que Irata este artigo será retido pelo admmlStra or
do fundo ou clube na data do resgale,
,
.
§ 4", As aplicações nos fundos e clubes de que trata ~te artlgo .. exlSte,ntes em 31 de dezembro de \994. teráo os respectIVos rendImentos apropnados pro-rtJta tempere até aquela data,
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15'. No resgate de quotas. existentes em 31 de dezembro de 1994. deve·
rAo ser observados os seguintes procedimentos:
li) se o valor de aquisição da aplicac;iio. calculado segundo o disposto no
12' do IIrI. 67. Cor inCerior ao valor de resgate. o imposto devido será acres·
cido do imposto apurado nos termos daquele arligo:
b) em qualquer outro caso. a base de cálculo do imposto no resgate das
qUOlllS será " diCerença positiva entre o valor de resgate. líquido do IOF. e
O vlllor original de aljuisiç.'io. aplicando.se a alíquota vigente em 31 de
dezembro de 1994.
f 6'. Para eCeito da apuração prevista na alínea "b" do § 5°. o valor oripn.,1 de aquisição em 31 de dezembro de 1994. expresso em quantidade de
UFIR. !lerá converlido em Real pelo valor de RS 0. 676~.
f"'. Os rendimentos proJuzidos a pnrlir de 1° de janeiro de 1995. referentes a apliCllções existenles em 31 de dezembro de 1994 nos fundos e clubes de que trata este arligo. poderáo ser excluídos do lucro real para eCeito
dto incidênc~, do adicional do impusl" de renda de que Irala o arl. 39.
Art. 74. Fi ..:am sujeitus i, im:idrnda do illlllusto dt' rcnda IUI funil". ;, ali'Iuuta (.1«•• llc"l. l'K'r t:t~ntn. us rcndinu.'lIlus auferidos em upcraçôcs de swap.
f I'. A base de ",ílculo du imposto das operaçóes de que Irata este arligo será o result:ldo positivo auCerido na liquidação do conlrato de swap.
f 2'. O imposto será retido pela pessoa jurídica que efetuar o pagamenlo do rendimento. 01\ data d., liquidação do respedivo cont"to.
I 3'. Somente será admitido o reconhecimento de perdas em operações
de swap registradas nos termos da legislação vigente.
Art. 1$. Ressalvado o disposto no § 3' do art. 74, fica o Poder Executivo
IIutorizado " permitir a compensação dos resultados apurados nas operações de que tratam os arts. 73 e 74, definindo as condições para a sua realiZllçãO.
SEÇÃOIll
DAS DISPOSIÇÓES COMUNS.À TRiBUTAÇÃO
DAS OPERAÇÓES FINANCEIRAS

Art. 16. O imposto de renda retido na fonte sobre os rendimentos de
aplicações financeiras de renda fixa e de renda variável, ou pago sobre os
pnhas líquidos men.~ais. será: (Redação dada ao "capul" pela Lei n9 9.065,
tú 20.00.95)
I • deduzido do aputado no encerramento do penodo ou na data da
extinção. no caso de pessoa jurídica submetida ao regime de tributação
com base no lucro real;
11 - definitivo, no caso de pessoa jurídica náo submetida ao regime de
tributação com base no lucro real, inclusive isenta, e de pessoa flSica .
I I'. No ca.<o de sociedade civil de prestação de serviços, submetida ao
regime de tributaçiiu de 'Iue trata o arl. 1° dU Decreto-lei n' 2.397. de. 1987,
o iRll>osto poderá ser compel~,,,do com o imposto retido por oc.1.,ino do
pagllmenlo dos rendimentos aos sócios beneficiários.
I 2'. Os rendimentos de aplicações financeiras de renda fixa e de renda
variável e os ganhos líquidos produzidos a parlir de l' de janeiro de 1995
inte,ran\o o lucro real.

•

f 3'. As perdas incorridas em operações iniciadas e encerradas no mesmo día (day-lrade), realizadas eRl mercado de renda fixa ou de renda variável. náo serlio dedutfVeis na apuração do lucro real.
f 4'. Ressalvado o disposlo no parágrafo anterior. as perdas apuradas
nas operações de que tratam os arts. 72 a 74 somenle serno dedutiveis na
dcterminaç.=io do lucro re:t. até n limite dos ganhos auferidos em opcraç6es
previstas naqueles arligos.
f 5'. Na hipótese do § 4', a parcela das perdas adicionadas poderá. nos
anos-calendário subseqüentes, ser excluída na determinaç.ío do lucro real.
até o limite correspondente à diferença positiva apurada em cada ano.
entre os g.,nhos e perdas decorrentes da.~ operaçôes realizadas. (Rpdação
dada [J'la úi n' 9.065, d~ 20.06.95)
16'. Fica reduzida a zero a alíquoL' do IOf' incidente sobre operações
com tltulru; e valores mibiliMios de renda fIXa e lIe renda variável.
f 7'. O disposto no § 6' nno elide a faculdade do Pode r Executivo allemr R alíquota daquele imposto. conforme previsto no § l' do art. 153 da
Constituiçlio Fedeml e no par:ígmfo únicn do arl . 1° da I.ei n' 8.R94. de 21
de junho de 1994.
Art. 77. O regime de tribut:lC;i'io previsto ne ~te Capítulo não se :1plka
ao. rt'ndimentos ou ganhos líquidos:
I - em aplic.,çóes finmlceiras de renda fIXa de tilularidade de inslituiçiio
fiOl\nceira. inclusive sociedade de seguro. previdência e capiL1 1izaçno, soc:ied.,de corretora de tltulos. valores mobiliários e câmbio. sociedade distribuidora de títulos e valores mobiliários ou sociedade lIe arrendamenlo
mercantil : (R~dação dada ao "rap u, " p inciso I p p/a Lp; n' 9.065. de
20.06.95)

11 - n"s operações de mútuo realizadas entre pessoas jurídicas conl roladoras, controladas, coligad:ls ou interligadas. exccto se a Illu(w'iria for in.lilituição autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil;
III - nas operações de renda variável realizadas em bois" . no mercado
de balcáo organizado. a utorizado pelo órgão competente. ou :ttravés de
fundos de investimento. pam a c:uteim própria das enlid:ldes citadas no
inciso l: (Rpdação dada ao incisa pela Lei n 9 9.2-19, de 26. / 2.95)
I V - na alienação de parlicipações societárias permanentes em sociedades coligadas e controladas. e de parlicipações socielArias que pemlanecemm no ativo da pessoa jurídica até o término do ano-calendário seguinte
ao de suas aquisições:
V - e:'1 operações de cobe rlura (hedge) realizadas em bolsas lIe va lores.
de mercadorias e de futuros ou no olérc..do de baldio.
§ 1'. Para efeito do disposto no inciso V, consideram-se de cobertura
(hedil~)

as operações destinadas. exc'lusivamente. à proteção contra riscos
inerentes às oscilações de preços ou de taxas. quando o objeto do contmlo
negociado:
a) estiver relacionado as :ttividades opemcion~is da pessoa jurírica:
h) ucslinar -!-;e :. prnlcç:ío ue direitos nu ohrigaçC1es ua pessna jurídica.
§ 2 l ' . ( ) PCHh.'r Exe(.:utivo pnucr:"i definir n'quisi,os ;uJit.: ionais pa ra a
t.·:l r;\(.·h,,.i/. a~ao das opcr:u;ücs de <.Jue tmta n par:ígrafll anl erio r. hl'm como
estahelecer procedimentos para rl"gistro c apumç:ío tios aj ustes di;í rills
inrorridos nessas operações.
§ 3°. Os rendimenlos e ganhos Iiquidos de que Irata esle arligo deve r;;"
compor a base de cálculo previsL.nos arts. 28 o u 29 e o lucro real.
§ 4'. Para as associações de poupança e empréstimo. os rendimento. e
ganhos líquidos aufe ridos nas aplicações financeiras serão tributados de
forma definitiva, à alíq uota de vinte e cinco por cento sobre a base de cálculo prevista no art. 29." (Redação dada ao § .J', pr/a I.ri n 9 9.065, dp
20.06.95)
SEÇÃO IV
DA 7RlBUTAÇÃO DAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS lir-.A1.IZADAS
l 'OI? RF.SmF.N1'ES Oll DOMI CII.IADOS NO F.X1'EH/O/I

Art. 7M. Os residentes ou uomiciliados no exterior sujeita m-se i1s mes mas normas de tribnlaç.ío pelo imposlo de renlla, previslas para us residentes ou domiciliados no país, em relaÇ<ío aos:
I - rendimentos decorrentes de aplic..ções financeiras de renda fIXa;
11 - ganhos líquidos auferidos em operações realizadas em bolsas de
valores, de mercadorias, de futuros e asse melhados;
lU - rendimentos obtidos em aplicações em fundos de renda fIXa e de
renda variável e em clubes de investimentos.
Parágrafo único. Sujeitam-se à tributaç.ío pelo imposlo de renda. nos
termos dos arts. 80 a 82, os rendimentos e ganhos de capilal decorrentes
de élplic.1ções finélnceiras. auferidos por fundos, sociedades de investiment o
c carteiras de valores mobiliários ue lluC part icipcm, exclusivamente, pessoas físicas ou jurídic..:.1s, fundos o u outras entidades Je investimento co leti·
vo residentes, domiciliados ou com sede no exterior.
Art. 79. O investimento estrangei ro nos merc..1dos financeiros e de
valores mobiliários somente poderá ser realizado no país por intermédio
de representante Icg:lI, previamente designado dentre as instituições autorizadas pelo Poder Execulivo a prestar tal serviço e que será rcsponsAvel, nos
termos do art. 128 do Código Tributário Nacional (Lei n' 5.172. de 25 de
outubro de 1966), pelo cumprimento das obrigações tributÁrias decorrentes
déls operações que realizar por conta e ordem do representado.
§ 1('. O represent.1ntc legal não será responsável pel:. retenção e recolhimento do imposto de renda na fonte sobre aplic..1ções financeiras <.Juando.
nos termos d:l legislaçâo pertinente tal responsabilid:lde for atribuída a terceiro.
§ 2'. O Poder Executivo poderá excluir delemlinadas categorias de
inveslillores da obrigatoriedade prevista nesle arligo.
Arl. 80. Sujeitam -se:1 tribulaçiio pelo imposto de renda. li alíquota de
dez por cento. os rendime ntos e ganhos de capita l auferidos no resgale
pelo quolisla. quando distribuídos, sob qualquer forma e qua lquer lÍIulo,
por fundos em condominio. a que se refere o art. 50 da Lei nO 4.728, de 14
de ju lho de 1965. conslÍluídos na forma prescrita pelo Conse lho Monetário
Nacional e mantidos com recursos provenientes de conversão de débitos
externos hrasileiros. e ue que p:trticipem. exclusivame nte. pessoas rlSic...1S ou
jurídic.1s. fundos ou oulras entiLlades de investimentos coletivos. residentes.
Jomidli:ldns. ou com scue !lO exterior.
§ 1('. A base de (,'llcu lo do impo!'olo é constituída pela diferem;a positiva
enlre o va lor de resgate e o (listO de ::tquisiçfto ua 4uola .
§ 2('. Os rendimentos e g;mhos de c:\pilal éluferidos pelas carteiras dos
fundos de que tra1.1 este :u1igo. sno isentos de imposto de rend:-l.
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Art. 81. Ficam sujeitos ao imposto de renoa na fo nte. à alíquota de dez
po r cento. os rendimentos auferidos:
I - pelas entidades me ncio nadas nos arts , 1° e 2° do Decreto-Lei nO
2.285. de 23 de julho de 1986:
11 - pelas sociedades de investimento a que se refere o art. 49 da Lei nO
4,728. de 1965. de que participe m. exclusiva mente. investidores estrangeiros:
III - pelas c-'fteiras de valores mobiliários, inclusive vinculadas à emissáo. no exterior, de certificados represent..tivos de açõcs. mantidas. exclusivamente. por investidores estra ngeiros.
§ I·, Os ganhos de capil..1 ficam excluídos da incidência do imposto de
re nda q uando aufe ridos e distribuídos. sob qualquer forma e a qualquer
título. inclusive em decorrência de liquidação parcial ou total do investimento pelos fundos. sociedades o u carteiras referidos no capul deste artigo.
§ 2·. Para os efeitos deste artigo, consideram-se:
a) rendimen tos: q uaisquer valo res que constituam remuneração de capital apl icado. inclusive aq uela produzida por tít ulos de renda variável. tais
como juros . prêmios. comissões. ágio. deságio e participações nos lucros,
bem como os res ult ados positivos auferidos em aplic..ções nos fundos e
clubes de investimento de q ue trata o art, 73;
b) ganhos de c..pital. os res ultados positivos auferidos:
h.I) nas upcraçl">cs rea lizadas em ho LCias de valo res. de merendo rias, de
futu ros c assl' l1lclhat.las. cútil l'XCl,, ;'n das o)lcraç6cs cllnju!!-~ Idm~ de que tm·

lucro de filiais. sucursais, agências ou representações. no paí.~. de pessoas
juridicas' com sede no exterior;
b) na daI., da ocorrência do fato gerador. no caso dos demais rendimentos atribuídos a residentes ou domiciliados no exterior;
c) até o último dia útil do mês subseqüente no <1., distribuiÇÁo automática dos lucros, no caso de pessoa jurídica submetida ao regime de tribul.,çiío de que trata o art. 1° do Decreto-lei n· 2.397, de 1987;
d) até o terceiro dia útil da semana subseqüente à de ocorrência dos
fatos geradores, nos dentais casos;
11 - Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro e sobre
Operações relativas a Títulos e Valores Mobiliários:
a) até o teceiro dia útil da semana subseqüente à de ocorrência dos fatos
geradores, no caso de aquisição de ouro, ativo financeiro;
bj até o terceiro dia útil' da semana subseqüente .i de ~obrança ou registro contábil do imposto, nos demais casos;
III - Contribuição para o Prograrn.. de Integraç.;o SocL.1 e para o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PIS/PASEP): até
o último dia útil da quill7.ena subseqüente ao mês de ocorrência dos fntos
geradores.

CAPíTULO VIII
UAS I'.:NAUUAU.:S
.: UOS ACIÚ:SCIMOS MORATÚRl( IS

la :1 alínc:I " a " uo § 4\' ti,., 01 11. 65 :
b .2) nas uperações com ouro. a tivo financeiru, fo ra de bolsa.
§ 3·, A base de cálculo do imposto de renda sobre os rendimentos aufe-
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ridos pelas entidades de q ue trata este artigo será apurada:
a) de acordo com os crité rios previstos nos arts. 65 a 67 no caso de aplic..ções de renda Hxa:
b) de ..cordo com o trata mento previsto tI O § 3· ,do art, 65 no caso de
rendimentos periódicos:
c) pelo va lor' do respect ivo re ndimento o u res ull~d o pos itivo. nos
demais casos.
§ 4<, Na apumção do imposto de que trata este artigo serão indedutíveis
os prejuízos apurados em opemções de renda rIXa e de renda variável.
§ 5·, O disposto neste artigo ~ Imnça , exclusivamente, as entid~des que
atenderem às no rmas e condições estabelecidas pelo Conselho Monetário
Nacional. não se aplic..ndo, ent reta nto. aos fundos em condomínio referidos no art, 80,
§ 6", Os dividendos e as bo nificações em d inheiro estilo sujeitas ao
Imposto de Renda li a líquol.' de q uinze por cento.
Art_ 82. O imposto de renda na fonte sobre os rendimentos auferidos
pelas entidades de que trata o art. 81, senl devido por ocasião da cessão,
resgate, repactuaçáo ou liquidação de cada operação de renda rIXa, ou do
recebimento ou crédito. o q ue pri meiro oco rrer, de o ut ros rendimentos,
inclusive dividendos e bonificações em dinheiro,
§ F . O imposto será retido pela instituição admi nistradora do fundo,
sociedade de investimento o u carteira. e pelo banco custodiante, no caso
de certificados representativos de ações, sendo considenldo como exclusivo
de fo nte,
.
§ 2<, Os dividendos que forem atribuídos às lições integra ntes do patrimônio do fundo. sociedade o u carteira, serão registrados, na data em que
as ações forem cotadas sem os respectivos direi tos (ex-dividendos), em
conta representativa de rendimentos a receber, e m contrapartida à diminuiç.'ío de idêntico va lo r da parcela do ativo correspo ndente às ações às
quais se vinculam, acompanhados de transfe rênci~ para a receita de dividendos de igu.,1 valor a débito da co nta de resultado de variação da carteira de ações.
§ 3·, Os re ndimentos submetidos à sistemática de tributação de que tra l<I este artigo não se sujeitam a nova incidência do imposto de renda quando distribuídos,
§ 4·, O imposto deverá ser pago até o te rceiro dia útil da sem a n~ sub seqüente ao da ocorrê ncia dos fatos ge rado res.
CAPíTULO VII
DOS PRAZOS DE RECOLH IMENTO

Ar!. 83_ Em relaç.'ío aos fatos gerado res cuja oco rrência se veriHque a
partir de I· de janeiro de 1995, os paga mentos de imposto de renda retido
na fonte, do imposto sobre operações de crédito. câmbio e seguro e sobre
operações relativas a tít ulos e valores mobiliários e da cont ribuição para o
Programa de Integração Social - PIS/ PAS EP deve rão ser efetuados nos
seguintes prazos:
I - Imposto de Renda Rt'lielo na Fonte· IRRF:
a) alé o último lIi.1 útil do mês s ub~eqüc nlc ao d e ocorrência d o ra lo
gerado r ou na data da remessa. qua ndo esta for efet uada antes. no caso de

•

Ali_ 114. Os tributos e C<lntrihuiçb", sociais arrec.,d:"J,lS pela Scncl"ria
d~

Recei!:, Federal. cujos fatos geradores vierem a ocorrer a partir de 1° de
janeiro de 1995, não pagos nos prazos previstos na legislação tributári~
se ráo acrescidos de:
I - juros de mora, equivalentes à taxa média mensal de c..ptação do
Tesouro Nacional realtiva à Dívida Mobiliária Federal Interna :
11 - multa de mo ra aplicada da seguinte forma:
a) dez po r cenlo. se o pag~mento se verificar no próprio mês do venci mento;
b) vinte po r cento. qu~ndo o pagamenlo ocorrer no mês seguinte ~o do
vencimento ;
c) trinta po r cento, quando o pagamento for efetuado a partir do segundo mês subseqüente ~o do vencimento.
§ 1°, Os juros de mor" incidiráo a partir do primeiro dia do mês subseqüente ao do ve ncimento, e a multa de mora, a partir do primeiro di.
após o vencimento do débito.
i 2°, O percentual dos juros de mora relativo ao mês em que o pagamento estiver sendo efetuado será de 1%.
i 3°, Em nenhuma hipótese os juros de mora previstos no inciso I deste
artigo, poderão ser inferiores à laxa de juros eslabelecida no art. 161, § 1·,
da Lei n· 5.172, de 25 de outubro de 1966, no art. 59 da Lei nO 8.383. de
1991, e no art. 3< da Lei nO8,620, de 05 de janeiro de 1993.
§ 4°, Os juros de mora de que trata o inciso I desle artigo. seráo aplic..dos ta mbém às contribuições sociais arrec..dadas pelo INSS e aos débitos
para com o patrimô nio imobiliário. qua m.lo não recolhidos nos pra7.ns pre ·
vistos na lcgis l:u;tu} específic.1.
§ 5<, Em relação aos débitos referidos no art, 5· elest" Lei incidiráo, a
partir de 1° ele ja neiro de 1995. juros de mora de um por cento ao mês c.1Icnc..lfi.riu ou fração.

§ 6· . O disposto no § 2· aplica-se, inclusive, às hipóteses de pagamento
parcelado de tributos e contribuições sociais, previstos nesta Lei.
§ 7·, A Secrel<l ria do Tesouro Nacional divulgará mensalmente a taxa a
que se refere o inciso I deste artigo.
Art. 8S. O produto da arrecadação dos juros de mora, no que diz respeito aos tributos e contribuições. exceto as contribuições arrecadadas pelo
INSS, integra os recursos referidos nos arts, 3·, parágrafo único, 4° e 5°, i
I· , da Lei nO7,711 , de 22 de dezembro de 1988, e no ar!. 69 da Lei nO
8.383, de 199 1, até o limite de juros previstos no art. 161, § I', da Lei n·
5,172. de 25 de o utubro de 1966.
Art. 86. Às pessoas rlSicas ou juridicas que efetuarem pagamentos com
retenção do imposto de renda na fonte, deverão fornecer à pessoa fisica ou
jurídica bene ficiá ria. até o dia 31 de janeiro, documento comprobatório,
em duas vias. com indicação da natureza e do montante do pagamento, das
deduções e do imposto de renda retido no ano-calendário anterior, quando
fo r o

CASO .

i J<. No documento de que trata este artigo, o imposto retido na fonte,
as deduções e os rendimentos, deve riio ser infornlados por seus valores em
Reais,
§ 2(', As pessoas fisic.1S o u jurídicas' que deixarem de fornecer aos bene
fid:írios. dentro d u pral.o. o u fo rnecerem com inexatidão, o documento 8
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que se refere este artigo, ficMão sujeitas ao pagamento de multa de
cinqüenta UFIR por documento.
§ 3<. A fonte pagadora que prestar infomtação falsa sobre rendimentos
pagos, deduções ou imposto retido na fonte, será aplicada multa de trezentos por cento sobre o valor que for indevidamente utilizável, como redução
do imposto de renda a pagar ou aumento do imposto a restituir ou compensar. independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais.
§ 4<. Na mesma penalidade incorrerá aquele que se beneficiar da informaç.'io. sabendo ou devendo saber da sua falsidade.
Art. S7. Aplicar-se-ão às microempresas, as mesmas pen..lidades pre·
vistas na legislaçiío do imposto de renda para as demais pessoas jurídicas.
Art. 88. A falta de apresentação da declaração de rendimentos ou a sua
apresentação fora do prazo fIXado, sujeitará a pessoa flSica ou jurídica:
I . à mui!.. de mora de um por cento ao mês ou fraç.ío sobre o imposto
de renda devido. aindll que integralmente pago;
li - à multa de duzentas UFIR a oito mil UFIR, no caso de declaração
de que não resulle imposto devido.
§ 1<. O valor mínimo a ser aplimdo será:
a) de duzent", UFIR, para as pes.,oas fi.,ic;\s :
b) de quinhent.1S UFIR, para IIS pessoas jurídie.1S.
§ 2<. A não regularizaç.ío no prazo previsto na intimação, ou em caso
de reincidência. acarretará o agravamento da multa em çem por cento
sobre o va lor anteriormente aplicado.
§ 3~'. As n'duc...úcs prC'vist:ls no :tr1. 6(1 da rei 11(18.218. de 29 de agosto

ro Nacional relativa à Divida Mobiliária Federal Interna. calculados a partir da dal.1 do deferimento até o mês anterior ao do pagamento. e de um
por cento relativamente ao mês em que o pagamento estiver sendo efetua do; (Redação dada à allnea pela Lei nO 9.065, de 20.06.95)
b) se autorizado em mais de quinze prestações mensais:
b.l) o monl..nte apurado na consolidação será acrescido de ene.1rgo adio
cional, correspondente ao número de meses que exceder a quinze, calculado à razáo de dois por cento ao mês, e dividido pelo nÍlmero de prestações
concedidas;
b.2) sobre o valor de cada prestação incidirão. ainda. os juros de que
trai;! a illínea "a.2'· deste :u1igo.
Art. 92. Os débitos vencidos até 31 de outubro de 1994. poderão ser
parcelados em ~té sessenta prestações, desde que os pedidos sejam apre·
sentados na unidade da Secretaria da Receita Federal da jurisdiç.ío do contribuinte até 31 de março de 1995.
Parágrafo único. Sobre os débitos parcelados nos termos deste artigo.
não incidirá o encargo adicional de que trata a a línea ·' b.l" do parágrafo
único do art. 91.
Arl. 93. Não será concedido parcelamento de débitos relativos ao
imposto de renda, quando este for decorrente da realização de lucro inflacionário l1a forma do att. 31 da lei n< 8.541. de 1992. ou devido mensal .
menle l1a forma do at1. 27 desta Lei.

de 1991 l' :111. hO da I (,' i n\' X.3X3, lIc 1991 n:ío M,,' aplit.:am ;'IS multas pl"t'vis .
tas neste artig.o.
§ 4" . (Rrvol<ado pf'ia Lri ,, 9 Q.065. dr 20. 0~. 95)
Art. 89. Seráo aplic;,das multas de mil UFIR e de duzenl." UFIR. por
mês o u fração de atraso, às pessoas jurídicas, cuja escrituração no Diário

mento.

ou Livro Caixa (art. 45, parágrafo único), respectivamente, contiver atraso
superior a noventa dias, contado a partir do último mês escriturado.
§ 1<. O prazo previsto neste artigo não beneficia as pessoas jurídicas
que se valerem das regras de reduç.ío ou suspensão dos tributos de que tra·
ta o art. 35.

•

§ 2<. A não·regularizaç,ío no prazo previsto na intimação acarretará o
agravamento da multa eni" cem por cento sobre o valor anteriormente aplicado, sem prejuízo do disposto no art. 47. (Redação dada ao "capUl" e §§
pt'la Lei n 9 9.065, de 20.06.95)
Art. 90. O art . 14 da Lei n< 8.847, de 28 de janeiro de 1994, com a
redaç.ío dada pelo art. 6< da Lei nO8.850, de 28 de janeiro de 1994, passa a
vigorar com a seguinte redaç.ío:
" Art. 14. O valor do ITR deverá ser pago até o último dia útil do
mês subseqüente àquele em que o contribuinte for notificado .
(Redação dada pela Lei n 9 9.065. de 20.06.95)
Parágrafo único. À opção do contribuinte o imposto poderá ser
parcelado em até três qual... iguais, mensais e sucessivas, observado
o seguinte:
a) nenhuma quota será inferior a RS 35,00 e o imposto de valor
inferior a RS 70,00 será pago de uma só vez;
b) a primeira quota deverá ser paga até o último dia útil do mês
subseqüente ilquele em que o contribuinte for notificado;
c) 'L~ demais quotas. acrescidas de juros equivalentes à taxa média
mensal de ""pta",ío do Tesouro Nacional relativa à Dívida Mobiliária
Federal Interml. vencerão no último dia útil de cada mês:
d) é facult .. do ao contribuinte antecipar. total ou parcialmente, o
pngamcntt> do imposto ou das quotas."
CAPÍTULO IX
DO PARCELAMENTO DE DÉBITOS

Art. 91. O parcelamento dos débitos de qualque natureza p,1ra com a
Fazenda Nacional, Autorizado pelo art. 11 do Decreto·lei nO 352. de 17 de
junho de 1968, com a redação dada pelo Decreto·lei nO 623. de 11 de junho
de 1969. pelo inciso 11. do art. 10 do Decreto-lei nO 2.049. de 01 de agosto
de 1983, e pelo inciso li. do art. 11 do Decreto-lei nO2.052, de 03 de agosto
de 1983, com as modificações que lhes foram introduzidas. poderá se r
autorizado em até Irinta prestações mensais.
Parágrafo único. O débito que for objeto de parcelamento. nos termos
deste artigo. será consolidado na data da concessão e terá o seguinte traIa ·
menta :

a) se autorizado em até quinze prestações:
a.I) o montante apurado na consolidaç,ío será dividido pelo número de
prestações concedidas;
8.2) o valor de cada pnrcela mensal, por ocasião do pagamento. senl
acrescido de juros equivalentes à taxa médiól mensal de c.1ptaçáo do Tesou-

Ar\. 94. A partir de 15 de janeiro de 1995, a falta de pagamento de
qualquer prestação de débilo objeto de parcelamento. deferido anteriormente il publicação desta lei. implicará imediata rescisão do parcela.

CAl'ÍTUW X
DAS DlSPOSIÇÓES FINAIS

Art. 95. As empresas industriais titulares de Programas Especiais de
Exportaç.;o aprovados até 03 de junho de 1993. pela Comiss.'io para Concessão de Beneficios Fiscais a Programas Especiais de Exportação - BEFl·
EX. poderão compensar o prej uízo fIScal verifie..do em um período-base
com o lucro real determinado nos seis anos-calendário subseqüentes. inde.
pendentemente da distribuição de lucros ou dividendos a seus sócios ou
acionistas. (Redação dada pela Lei nO9.065. de 20.06.95)
Art. 96. A opç.ío de que traI.. o § 4< do art . 31 da Lei n< 8541, de 1992.
relativo ao imposto incidente sobre o lucro inflacionário acumulado reali.
zado no mês de dezembro de 1994. será ma nifestada pelo pagamento até o
vencimento da I' quota ou quota únie.. do respectivo tributo.
Art. 97. A falta ou iflSuficiência de pagamento do imposto de renda e
da contribuição social sobre o lucro está sujeita aos acréscimos legais pre·
vistos na legislação tributária federal.
Parágrafo único. No caso de lanç..mento de oficio, no decorrer do ano·
calendário, será observada a forma de apuração da base de cálculo do
imposto adotada pela pessoa jurídica.
Art. 98. Para efeito do disposto no § 3° do art. 66 da Lei n< 8.383, de
1991, a correç.ío monetária será calculada com base na va riação da UFIR,
verifimda entre o trimestre subseqüente ao do pagamento indevido ou a
maior de tributos, c.:ontribuiçóes federais. inclusive previdenciárias. e Tecei·
tas patrimoniais. e o trimestre da compensação ou restituiçáo.
Art. 99. No caso de lançamento de oficio. as penalidades previstas na
legislaç.ío tributária federal, expressas em UFIR. serão reconvertidas para
Reais. quando aplicadas a infrações cometidas a partir de 1< de janeiro de
1995 .
Ar\. 100. Poderão ser excluídos do lucro líquido, para determinação do
lucro real e da base de cálculo da contribuição social sobre o lucro. os
juros reais produzidos por Notas do Tesouro Nacional - NTN. emitidas
para troca compulsória no âmbito do Programa Nacional de Privatização PND.
Parágrafo único. O valor excluído será controlado na parte " B" do
Livro de Apuração do Lucro Real - LALUR, e computado na detenni·
nação do lucro real e da contribuição social sobre o lucro no período do
seu recebimento.
Art. 101. Fica acrescentado no § 4° ao art. 24 do Decreto·lei n< 1.598,
de 26 de dezembro de 1977:
·'Art. 24 ................ ........................... ..................... .. ...... .... ........................ .
§ 4<. A reserva de reavaliação relativa a participações societárias
vi nculadas ao Fundo Nacional de Desestatiz..ção (art. 9< da Lei n'
8.031. de 12 de abril de 1990). poderá, quando da conclusão da ope·
ração de venda. ser estomada em contrapartida da conta de investimentos."
Art. 102. O disposto nos arts. 100 e 101 aplica.se. inclusive. em relação
ao ano-calendário de 1994.
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los Industr i~ l iz.,<.Ios. lju~ndo destinados às fin.,lidados m~ncionad:,.
no capur do art . 4·.
.

Art. 103. As pessoas jurídicas que explorarem atividade comercial de
vendas de produtos e serviços. poderão promover depreciação acelerada
dos equipamentos Emissores de Cupom Fiscal - ECF novos. que vierem a
ser adquiridos no período compreendido entre 1° de janeiro de 1995 a 31
de dezembro de 1995 .
§ 1°. A depreciação acelerada de que trata este artigo será calculada
pela aplicaç.'\o da taxa de depreciação usualmente admitida. sem prejuízo
da depreciação no mIa!.
§ 2°. O total acumulado da depreciaç.ío. inclusive a noml3l. não poderá
ultrapassar o custo de aquisição do bem.
§ 3°. O disposto neste artigo somente alcança os equipamentos:
a) que identifiquem no cupom fiscal emitido os produtos ou serviços
vendidos; e
.
b) cuja utilização tenha sido autorizada pelo órgão competente dos
Estados. do Distrito Federal ou dos Municípios.
Art. 104. (RevOKado pela Lei n" 9.065, de 20.06.95)
Art. 105. (Revogado pela Lei n" 9.065. de 20.06.95)
Art. 106. Fica o Poder Executivo autorizado a alterar 8 forma de fumção da taxa de cámbio. para cálculo dos impostos incidentes na importação, de que traI.., o parágrafo único do art. 24 do Decreto-lei nO 37. de 18
de novembro de 1966. com a redação dada pelo art. 1° da Lei nO 7.683. de
02 de dezembro de 1988.
Art. 107. (RevoKado p<'la Lei 9.065. de 20.06.95)
Art. 108. O art. 4° da Lei nO 7.965. de 22 de dezembro de 1989. passa a
vigorar com a seguinte redação:
"Art. 4°. Os produtos nacionais ou nacionaliz.,dos, que entrarem
na Árca de Livre Comércio de Tabatinga. estarão isentos do Imposto
sobre Produlos IndustrialiZo,dos. quando destinados às finalidades
mencion:ldas no capul do art. 3°,
§ 1°. Ficam asseguradas a manutenção e a utilização dos créditos
do Imposto sobre Produtos Industrializados relativos às matériasprimas. produtos intermediários e mateiral de embalagem empregados na industrialização dos produtos entrados na Área de Livre
Comércio de Tabatinga.
§ 2°. EsLío excluídos dos beneficios fIScais de que trata este artigo
os produtos abaixo mencionados. compreendidos nos capitulos e/ou
nas posições indicadas na Nomenclatura Brasileira de Mercadorias,
aprovada pela Resolução nO 75. de 22 de abril de 1988. do Comitê
Brasileiro de Nomenclatura, com alterações posteriores:
a) armas e munições: capítulo 93;
b) veículos de passageiros: posiç.ío 8703 do capítulo 87, exceto
ambulâncias. Cc1rros funerários, carros celulares e jipes;
c) bebidas alcoólic.1S: posições 2203 a 2206 e 2208 (exceto 2208.10
e 2208.90.0100) do capítulo 22;
d) produtos de perfumaria e de toucador. preparados e preparações cosméticas: posições 3303 a 3307 do capítulo 33;
e) fumo e seus derivados: capítulo 24."
Art. 109. O art. 6° da Lei nO 8.210. de 19 de julho de 1991. passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 6°. Os produtos nacionais ou nacionalizados, que entrarem
na Área de Livre Comércio, estarão isentos do Imposto sobre Produtos Industrializados. quando destinadd~ às finalidades mencionadas
no capul do art. 4°.
§ 1°. Ficam asseguradas a manutenção e a utilização dos créditos
do Imposto sobre Produtos Industrializado.s relativo às matériasprimas. produtos intermediários e material de embalagem empregados na industrialização dos produtos entrados na Área de Livre
Comércio.
§ 2°. Estão excluídos dos beneficios fIScais de que trata este artigo
os produtos abaixo, compreendidos nos capítulos e/ou nas posições
indicadas da Nomenclatura Brasileira de Mercadorias, aprovada pela
Resolução nO 75. de 22 de abril de 1988, do Comitê Brasileito de

n"

Nomenclatuf:l, com aHeraçõe!\ po~teriore~ :
I - arma~ e munições: capítu lo 93:
11 - veículos de passage iros : posição 8703 <.lo capítu lo M7. exccI"
:uubulâncias. carros funerários. CRrros celulares e jipes;
"I - hebidas alcoólicas: posições 2203 a 2206 e 220M (exceto
2201UO e 220x'90.0100) do c~pítulo 22:
IV - produtos de perfum~ria e de toucador. prepnrados e prepa,, ções msmétic~s: posições 3303 :I 3307 do c:lpitulo 33:
V - fumo e seus derivados: c.'pítulo 2~. "

Art_ 110. O art. ,. das Lei.. nOs 8.256. de 25 de novembro de 1991. e
8.857. <.Ie 08 de m:lrço de 1994. passam R vigorar com a seguinte redaçáo:
"Art. 7c, Os produtos n.1cionnis ou nacionalizados. que entrarem
na Área de Livre Comércio. estarão isentos do Imposto sobre Produ-

§ P'. Fit:am aSM'guradas a m:lnulcnc;;'o e a ulili7':U.;tlu dos (.'réc.Jitns
uo Imposto sobrc Pro dutos Inuustrinliz:luos I'cl:\livo ils maléri:Uiprimas, produlos intermeuiários c materi;,1 de cmbnlagcm t'mprea;.'.

dos na in<.luslrialização dos produlos entr"dos na Área <.Ic Livre
Comérdo,

§ 2·. Esl:ío excluí<.los dos beneficios fisCo, is de que trata este arti!!o
os produtos aba1J((). co mpree ndidos nos c.'pítulos e/ou MS posições
IIld.cada~ na Nomenelatu," Brilsileirn dc Mercadorias. aprovada pela
Resoluçao n· 7."0. de 22 <.Ie ab ril de 198M. <.lo Comitê Brasileiro de
Nomenclatura, com :Iltrr:tções posferiores:
I . :'lflllas c mtlni~'úes: c:tpítuln 93:

11 - veículos <.Ie passageiros : posiç:ío 8703 <.lo c.'pitulo X7. excelo
"lllhul;lndas. carros funerários. enrros celulares e jipes:

l1l - hehi<.las akoó lic",: posições 2203 " 2206 e 220M (exceto
220M. 10 e 2208.90.0100) do capítulo 22:
_ I V . pn;(~"IUS de !)CrfUIll:lria (' d(' f(,Hlc:luor, prcp1lrauns e prcpar:\c,,'OC!\ ('OSIUf..'lIcas: posições 330.1 a 3307 do capítu lo 3.1 :
V .

fUIHo (' Sr.IIS

•

tleriv:HJoS: c:\pÍtulo 24,"

Art. 111. 0 :111 . 14 do Derrelo-Iei n" 1593. <.Ie 21 de dezembro de 1977.
p:-'SS:-I :l

vigorar co m

li

segui nt e redação:

"1\ .1 . 14. Os ciS""" aprecndi<.los por infraçlÍo de que dCctlrra
pcn:t de pcrdimento, o u que sejam dccI,1mdos a bandonados. ~crfi"
indncr:ldos após o enccrramento tio processo .1dministmtivo fiscal.
Parágrafo único, Fica vedada qu:tlqller outra destinação :IOS d!!:lrros de que trata este artigo,"

Art. 112. O art . 4· d., Lei n" 7.944. <.Ie 20 dl' dC7.emhro de 19X9. I'a",a a
('OIU a segui nte reu:u;:H.l:

vig.orar

" 1\11 . 4", Os va lores da Taxa

oe

Fisc.1Ii:!:H;:''' , expressos l'lU UFIR.
por raixas J(' l'xi~ência de Pa trimú .
nio Líquidn, dl'vit.ll'S l' m (ada t .. illU'~II'l" LI(' an.nl" nu" (I lip•• d(,' ali ·
vid ill. h' l!t, l·~ I ; lh(·I('dll\(,'nt,. , apur:ll.h.s <.'I lIlrClrmc t'S seguinlC'S l.'rilrri,'tS:
I . unidade Lia feU('r;lI;;-lll (EstaLlos e Dislrihl Fec,kral) C,' III 'Iuc" li
estabclcd me nl o tcnha matriz - Co luna 1\ : e
11 . por unid :tdc dft federac.;iio e m tlue n esl:thclecimenlU open:
:ICJicion:t lmente - Co lull:t a,
§ 1" . Para efei lo do e nqua<.lramentn nas faixas de l'atrimÍloiq
SolO ('~ l'oll~la lll <.'s 11;1

lalwla

:1I\l'xa

Líljui<.lo exigi<.lo. o estabelecime nlo deverá considerar sua M~rgem Ile
Solvênci". t~1 ljual estabelecida em rest' luç:in própria <.In Conselho
Nacional de Seguros Privados - CNSP.
§ 2" . Exdusivamenle com a finalido<.le da apuração da T:l~a de
Fisc.1lizaçtlo, CI14 U:ll1to o Conse lho N:u.:iol1:t1 t1e Segurll!\ Priv:uJ('tS CNSP niio definir a l'xigênda e " forma <.lo c:'Jlcu l" <.1:0 Marg~m <.Ir
Solv':nda para a rcalizaçrw das oper:u;t,cs ue seguro tle vida indivitlu·
aI. previtlênda privaua e f:tpi(:t lizaç:to, dc"er;', ser tomado ":OI11U ","(tr
do P:tl l'imônio Líquido exig.ido p:tra ta is operações () equivalente :l
oito por c.:ento do saldo lotai das res pc" ... Ovas rese rvas e pruvi,"~
matcmáticas,

Art. 1 B. (Rl'vuglldo ppla Lei 11. 9.065. de 20.06.95)
Art. 114. O lucro inllacionário acu mulado existente em 31 de dezembro de 1994. continua submetido aos critérios de realiz.,ção previstos 1\.1
Lei n· 7.799. de 10 de julho de 1989. obse.v:odo o di.posto no art . 3211., Lei
n" 8.541. <.Ie 1992.
Ar\. 115. O disposto nos ~rts . 48 a 51, 53.55 e 56. da Medida Provisó·
ria nO 785 . de 23 de dezembro de 1994. aplica-se somente aos f:otos gem!.lores ocorri <.los alé 31 de dezembro de 1994.
Art. 116. ,,-.ta Lei enlra em vigor na <.1:01" desua p"hlicaçiio. prndu1.indo cfeilos:o p~rtir de I· ue i"neim <.Ie 19'1."0.
Art. 117. Rcvogam·se as disposiç6es e m c:n nfr:'lrio c. cspcciric.:.mu:nte:
I - os :1I1s. 12 c 21. e o I':or:ígr:ofo único <.In :111 . ,12 tI:o I d 0" 11.541. <.Ic 2)
de dezembro <.Ie 1992;
11 - o par:ígrafo único <.lo art. 44 e o :ort. 47 da Lei nO 8.38). de 30 de
dczemhro de 199 1;
111 - Rrt. 8" <.lo Decreto-lei nO2.287. <.Ie 23 de julho dc 1986;
IV - o § 3° do art. 3° da Lei nO 8.847. de 28 de janeiro de 1994;
V - o art. 5° da Lei n· 8.850. de 28 de janeiro de 1994;
VI - o art. 6° da Lei nO7.965. de 22 de dezembro de 1989.
Senado Federal. em 20 de janeiro de 1995.
Senador HUMBERTO LUCENA - Presidente
(DOU 23.01.95)
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ANEXO
Tah.la a 'lU. s. r.rero u art. 4' da Lei n' 7.944. d. 20.12.89
Em UFIR
Tipu d. Institui~iiu/
Faixas d. Patrimôniu Lí'luido Exi2ido
A

,

S.j!u .... du Ramu Vida
- Abaixo de 5.000.000
- Entre 5.000.000 e 20.000.000
- Entre 20.000.000 e 100.000.000
. Acima de 100.000.000
Seguro dns Ramos Elementares
- Abaixo de 5.000.000
- Entre 5.000.000 e 20.000.000
- Entre 20.000.000 e 100.000.000
- Acima de 100.000.000
Todus us Rnmus d. S02urns
- Abaixo de 5.000.000
- Entre 5.000.000 e 20.000.000
- Entre 20.000.000 e 100.000.000
- Acima de 100.000.000
Pr.vidtnda Privada Ahorta
- Aha.,o de 5.000.000
- Entre 5.000.000 e 20.000.000
- Entre 20.000.000 e 100.000.000
- Acima de 100.000.000
Capitlllizaçãu
- Aba ixo de 5.000.000
- Entre 5.000.000 e 20.000.000
- Entre 20.000.000 e 100.000.000
. Acima de 100.000.000

dos monetariamente até essa data, observada a legislação enLio vigente.
ainda que venham a ser adicionados, excluídos ou compensados em
períodos-base posteriores.
Parágrafo único. A correção dos valores releridos neste artigo será efetuada tomando-se por base o valor da UFIR vigente em I' de janeiro de
B

7.000
14.000
28.000
56.000

350
700
1.40Õ
2.800

7.000
14.000
28.000
56.000

350
700
\.400
2.800

14.000
28.000
56.000
112.000

700
1.400
2.800
5.600

7.000
14.000
28.000
56.000

350
700
1.400
2.800

7.000
14.000
28.000
56.000

350
700
1.400
2.800

LEI Nº 9.249, DE 26 DE DEZEMBRO DE 1995.
Altera a legislação do imposto de re1UÜJ das pessoas juridicas. bem como
da ..ontribuição sneial sobre o lucro líquido. e dá outras providincias.

o Presidente da República
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte
Lei:
Art. I'. As bases de cálculo e o valor dos tributos e contribuições fede rais serão exrresso'" em t'aÍ5.
Art. 2'. O imposto de renda ..as pessoas juridicas e a -:ontribuição social
sobre o lucro líquido serão determinados segundo as normas da legislação
vigente. com as alterações desta Lei.
Art. 3'. A alíquota do imposto de renda das pessoas juridica.. é de quinze po r cento .
§ 1°. A parcela do lucro real. presumido ou arbitrado. apurado anual·
mente. que exceder a RS 240.000.00 (duzentos e quarenta mil reais).
sujei!.,-se à incidência de adicional de imposto de renda à alíquota de dez
po r cento.
i 2°. O limite previsto no parágrafo anterior será proporcional ao número de meses transcorridos. quando o período de apuração for inferior a
doze meses.
§ 3'. O disposto n",te artigo aplica -se, inclusive, à pessoa juridica que
explore atividade rural de que trata a Lei r.' 8.023. de 12 de abril de 1990.
§ 4'. O valor do adicional será recolhido integralmente. niio sendo permitidas quaisquer deduções.
Art . 4'. Fica revogada a correção moneLiria das demonstrações financei ras de que tratam a Lei n' 7.799. de 10 de julho de 1989. e o art. I' da Lei
n' 8.200. de 28 de junho de 1991.
Parágrafo único. Fica vedada a utilização de qualquer sistema de correçiio monetária de demonstrações financeiras. inclusive para fins socieLirios.
Art. 5'. O inciso IV do art. 187 da Lei n' 6.404, de 15 de dezembro de
1976. passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 187 ................................................................................................... .
IV - o lucro ou prejuizo operacional. as receitas e despesas não
operacionais;
&

•

•

..

......................................................................................................................
Art. 6'. Os valores controlados na parte" B" do livro de Apuração do
Lucro Real, existentes e"l 31 <le dezembro de 1995, somente semo corrigi-

1996.

Art. 7', O saldo do lucro inflacionário acumulado, remanescente em 31
de dezembro de 1995, corrigido monetariamente até essa data, sem realizado de acordo com as regras da 'Iegislação então vigente.
f I'. Para fins do cálculo do lucro inOacionário realizado nos periodosbase posteriores, os valores dos ativos que estavam sujeitos a correção
mone!.-íria, existentes em 31 de dezembro de 1995, deverão ser registrados
destacadamente na contabilidade da pessoa jurídica.
f 2'. O disposto no parágrafo único do art. 6° aplica-se à correção dos
valores de que trata este artigo.
§ 3'. A opção da pessoa jurídica, o lucro inflacionário acumulado existente em 31 de dezembro de 1995, corrigido monetariamente até essa data,
com base no parágrafo único do art. 6°, poderá ser considerado realizado
integralmente e tributado à alíquota de dez por cento.
§ 4°. A opção de que trata o parágrafo anterior. que deverá ser feita até
31 de dezembro de 1996. será irretraLivel e manifestada através do pagamento do imposto em cota única, podendo alcançar também o saldo do
lucro inflacionário a realizar relativo à opção pr~ista no art. 31 da Lei n'
8541, de 23 de dezembro de 1992.
f 5'. O imposto de que trata o f 3' será considerado como de tributação
exclusiva.
Art. S', Permanecem em vigor as normas aplicáveis às contrapartidas de
variações moneLirias dos direitos de crédito e das obrigaçóes do contribuinte em função da taxa de cámbio ou de índices ou coeficientes aplicáveis por disposição legal ou contratual.
Art, 9'. A pessoa jurídica poderá deduzir. para efeitos da apuração do
lucro real .. os juros pagos ou creditados individualizadamente a titular,
sócios ou acionistas. a título de remuneração do capital próprio, calculados
sobre as contas do patrimônio líquido e limitados à variação. pro rata dia.
da Taxa de Juros de Longo Prazo - TJLP.
§ l°. O efetivo pagamento ou crédito dos juros fica condicionado à existência de lucros, computados antes da dedução dos juros, ou de lucros acumulados. em montante igualou superior ao valor de duas vezes os juros a
serem pagos ou creditados.
i 2'. Os juros ficaráo sujeitos à incidência do imposto de renda na fonte
à alíquota de quinze por cento. na data do pagamento ou rrédito ao beneficiário.
f 3'. O imposto retido na fonte será considerado:
I - antecipação do devido na declaração de rendimentos. no caso de
beneficiário pessoa juOOi"il.tributada com base no lucro real;
11 - tributação definitiva. no caso de beneficiário pessoa física ou pessoa
juridica náo tributada com base no lucro real, inclusive isenta, ressalvado o
disposto no § 4°:
f 4'. No caso de beneficiário pessoa jurídica tributada com base no
lucro presumido ou arbitrado. os juros de que trata este artigo semo adicionados à base de cálculo de incidência do adicional previsto no § I' do art.
3'.
§ 5°. No caso de beneficiário sociedade civil de prestação de serviços,
submetida ao regime de tribu!.,ç.'io de que trata o art. I' do Decreto-lei nO
2.397, de 21 de dezembro de 1987. o imposto poderá ser compensado com
o retido por ocasiiio do pagamento dos rendimentos aos sócios beneficiários.
§ 6'. No caso de beneficiário pessoa juridica tributada com base no
lucro real o imposto de que trata o § 2' poderá ainda ser compensado com
o retido por ocasião do pag.,mento ou crédito de juros a titulo de remuneração de capital próprio a seu titular. sócios ou acionistas.
f 7'. O valor dos juros pagos ou creditados pela pessoa jurídica, a título
de remuneraç.'io do capital próprio. poderá ser imputado ao valor dos dividendos de que tra!., o art. 202 da Lei n 6.404. de 15 de dezembro de 1976,
sem prejuizo do disposto no § 2'.
f 8'. Para os fins de cálculo da remuneração prevista neste artigo, não
será considerAdo o valor de reserva de reavaliação de bens ou direitos da
pessoa jurídica. exceto se esta for adicionada na determinação da base de
cálculo do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro liquido.
§ 9'. A opção da pessoa jurídica. o valor dos juros a que se refere este
artigo poderá ser incorporado ao capital social ou mantido em conta de
reserva destinada a aumento de capita~ garantida sua dedutibilidade desde
que o imposto de que trata o f 2', assumido pela pessoa juridica, seja recolhido no prazo de 15 dias contados 8 partir da data do enceJTllmento do
período-base em que tenha ocorrido a dedução dos referidos juros, não

36
sendo reajustável a base de cálculo nem dedutível o imposto pago para fins
de apuração do lucro real e da base de cálculo da contribuição social sobre
o lucro líquido.
.
§ 10. O valor da remuneração deduzida. inclusive na forma do paJ'ágrafo
anterior, deverá ser adicionado ao lucro liquido para determinação da base
de cálculo da contribuição social sobre o lucro líquido.
Ar!. 10. Os lucros ou dividend!,s calculados com base nos resultados
apurados a partir do mês de janeiro de 1996, pagos ou creditados pelas
pessoas jurídicas tributadas com base no lucro reaL presumido ou arbilrado, náo ficaráo sujeitos 11 incidência do imposto de renda na fonte nem
integraráo a base de cálculo do imposto de renda do beneficiário, pessoa
fisica ou jurídica, domiciliado no País ou no exterior.
Parágrafo único. No caso de quotas ou ações distribuídas em decorrência de aumentu de capital por incorporação de lucros apurados a partir do
mês de janeiro de 1996, ou de reservas constituídas com esses lucros, o custo de aquisição será igual 11 parcela do lucro ou reserva capitalizado, que
corresponder ao sócio ou acionista.
Ary_ 11_ Os rendimentos produzidos por aplicação fmanceira de renda
fixa, auferídos por qualquer beneficiário, inclusive pessoa jurídica isenta,
sujeitam-se à incidência do imposto de renda à alíquota de quinze por cento.
§ 1°. Os rendimentos de que trata este artigo seráo apropriados pro rata
tempore até 31 de dezembro de 1995 e tributados. no que se refere 11 parcela relativa a 1995, nos termos da legislação então vigente.
§ 2°. No caso de beneficiário pessoa jurídica tributada com base no
lucro presumido ou arbitrado, os rendimentos de que trata este artigo. bem
como os rendimentos de renda variável e os ganhos líquidos obtidos em
bolsas, seráo adicionados à base de cálculo de incidência do adicional previsto no § 1" do art. 3°.
§ 3°. O disposto neste artigo náo elide as regras previsL,s nos arts. 76 e
77 da Lei nO 8.981, de 20 de janeiro de 1995 .
Art. 12. O inciso III do art. 77 da Lei nO 8.981. de 20 de janeiro de 1995.
passa a vigorar com a seguinte redação:
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Art. D . Para efeito de apuração do lucro real e da base de cálculo da

contribuiç.;o social sobre o lucro líquido. sáo vedadas as seguintes deduções, independentemente do disposto no Art. 47 da Lei nO 4506. de 30 de
novembro de 1964:
I . de qualquer provis50, exceto as constituídas para o pagamento de
férias de empregados e de décimo·terceiro salário a de que trata o art. 43
da Lei nO 8.981. de 20 de janeim de 1995, com as aIterações da Lei nO 9.065 .
de 20 de junho de 1995, e as provisões técnic.1S da.. companhias de seguro e
de capitalização, bem como das entidades de previdência privada cuja
constituição é exigida pela legislação especial a elas aplic.íve\.
11 - das contraprestações de arrendamento mercantil e do aluguel de
bens móveis ou imóveis. exceto quando relacionados intrinsec.,mente com

a produção ou comercializaç.;o dos bens e serviços
III - de despesas de dep reciaç.;o, amortização, manutenç.;o, reparo. conservação. impostos, taxas, seguros e quaisquer outros 8<1Stos com bens
móveis ou imóveis. exceto se intrinsecamente relacionados com a produç.ío

ou comercialização dos bens e serviços;
IV - das despesas com alimentação de sócios, acionistas e administradores:
V . das contribuições niio compulsórias, exceto as destinadas a custear
seguros e pl;onos de saúde. e beneficios complementares assemelhados aos
da previdência social. instituídos em favor dos empregados e dirigentes da
pessoa jurídic.,;
VI . das doações, exceto as referidas no § 2°;
VII . das despesas com brindes.
§ 1°. Admili r-se-ão como dedutiveis as despesas com alimentação fome·
cida pela pessoa jurídica, indistintamente, a todos os seus empregados.
§ 2°. Poderão ser deduzidas as seguintes doações:
I · as de que trata a Lei nO 8.313 de 23 de dezembro de 1991:
11 - as efetuadas às instituições de ensino. e pesquisa cuja criação tenha
sido autorizada por lei federal e que preencham os requisitos dos incisos I
e 11 do art. 213 da Constituiç.;o Federal, até o limite de um e meio por cento do lucro operadonal, antes de computada sua dedução e a de que trata
n inciso seguinte:

111 - as doações, até ... limite de dois por cento do lucro operacional da
pessoa jurídica, antes de computada a sua dedução, efetuad1S a entidades
civis, legalmente constituídas no Brasil sem fins lucrativos, que prestem ser·
viços gratuitos em beneficio de empregados da pessoa jurídica doadora. e
respectivos dependentes, ou em benefício da comunidade onde atuem.
observadas as seguintes regras:
a) as doações, quando em dinheiro, serão feitas mediante crédito em
conta corrente bancária diretamente em nome da entidade beneficiária:

b) a pessoa jurídica doadora manterá em arquivo. à disposição da flsca lizaç.;o, dedaraç.;o segundo modelo aprovado pela Secretaria da Receita
Federal, fornecida pela entidade beneficiária, em que esL, se compromete
a aplic." integralmente os recursos recebidos na realização de seus objetivos sodais, com identificação da pessoa fisica responsável pelo seu cumprimento, e a não distribuir lucros, bonificações ou vantagens a dirigentes.
mantenedores ou associados, sob nenhuma forma ou pretexto;
c) a entidade civil beneficiária deverá ser reconhecida de utilidade
públic., por ato formal de órgão competente da União.
Art, 14, Para efeito de apuração do lucro real, fica vedada a exclusão. do
lucro líquido do exercício, do valor do lucro da exploração de atividades
monopolizadas de que tratam o § 2° do art. 2° da Lei nO 6.264. de 18 de
novembro de 1975. e o § 2° do art. 19 do Decreto-lei nO 1598, de 26 de
dezembro de 1977, com a redação dada pelo Decreto-lei nO 1.730, de 17 de
outubro de 1979.
Art. 1$. A base de cálculo do imposto, em cada mês, será determinada
mediante a aplicação do percentual de oito por cento sobre a receita bruta
auferida mensalmenle, observado o disposto nos arts. 30 a 35 da Lei nO
8.981, de 20 de janeiro de 1995.
§ 1°. Nas seguintes atividades, o percentual de que trata este artigo será
dt:
, - um inteiro e seis décimos por cento. para a atividade de revenda.

,
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para consumo, de combustível derivado de petróleo, álcool etílico carburante e gás natural;
II - dezesseis por cento:
a) para a atividade de prestação de serviços de transporte. exceto o de
carga, para o qual se aplicará o percentual previsto no caput deste artigo ;
b) para as pessoas jurídicas a que se refere o inciso 111 do art. 36 da Lei
nO 8.981. de 20 de janeiro de 1995, observado o disposto nos §§ 1° e 2° do
art. 29 da referida Lei:
1Il - trinta e dois por cento, para as atividades de:
a) prestação de serviços em geral, exceto a de serviços hospitalares:
b) intermediação de negócios;
c) administração. locação ou cessiio de bens imóveis. móveis e direitos
de qualquer natureza;
d) pres!.,ção cumulativa e contínua de serviços de assessoria creditícia,
mercadológica, gestão de crédito. seleç.'io de riscos. administração de contas a pagar e a receber. compra de direitos creditórios resul!.,ntes de vendas mercantis a prazo ou de prestação de serviços (factoring).
§ 20 No caso de atividades diversificada. será aplicado o percentual correspondente a cada atividade.
§ 30 As receitas provenientes de atividade incentivada não comporão a
base de cálculo do impost ... , na proporç.;o do beneficio a 4ue a pessoa jurídic." submetida ao regime de tributação com base no lucro real, fizer jus.
Art. 16. O lucro arbitrado das pessoas jurídicas será detemlÍnado mediante a aplicação. sobre a receita bruta, <juando conhecida. dos percentuais
fixados no art. 15, acrescidos de vinte por cento.
Parágrafo único. No caso das instituições a que se refere o inciso 1Il do
art. 36 da Lei nO 8.981. de 20 de janeiro de 1995. o percentual para determinação do lucro arbitrado será de quarenta e cinco por cento.
Art. 17. Para os fins de apuração do ganho de capiL,\' as pessoas flSic.1S e
as pessoas jurídicas não tributada.. com base no lucro real observariío os
seguintes procedimentos:
I . tratando-se de bens e direitos cuja aquisição tenha ocorrido até o
final de 1995, o custo de aquisição poderá ser corrigido monetariamente
até 31 de dezembro desse ano, tomando-se por base o valor da UFIR
vigente em 1° de janeiro de 1996. não se lhe aplicando qualquer correção
monetária a partir dessa data:
11 - tra!.,ndo-se de bens e direitos adquiridos após 31 de dezembro de
1995, ao custo de aquisiç.ío dos bens e direitos não será atribuída 4 ual quer
correção monetária.

Art_ 18_ O ganho de capital auferido por residente ou domiciliado no exterior será apurado e tributado de acordo com a.. regras aplicáveis aos residentes no Pais.
Art_ 19, A partir de 1° de janeiro de 1996. a aliquota da contribuiç.;o
social sobre o lucro liquido. de que trata a Lei nO 7.689 de 15 de dezembro
de 1988, passa a ser de oito por cento.
Parágrafo único. O disposto neste artigo niío se aplica às instituições a
que se refere o § 1° do art. 22 da Lei nO 8.212. de 24 de julho de 1991. para
as quais a alíquota da contribuição social será de dezoito por cento.
Art_ 20_ A partir de 1° de janeiro de 1996. a base de cálculo da contribuição social sobre o lucro liquido, devida pelas pessoas jurídic.1.' que efetuarem o pagamento mensal a que se referem os arts. 27 e 29 a 34 da Lei nO
8.981. de 20 de janeiro de 1995, e pelas pessoas jurídicas desobrigadas de
escrituração contábil, corresponderá a doze por cento da receita bruta. na

•

•

37
"------------~-----------------------------------------------------------------------------------

,
•

forma definida na legislação vigente, auferida em cada mês do anocalendário_
Art. 21. A pessoa jurídica que tiver parte ou todo o seu patrimônio
absorvido em virtude de incorporação, fusão ou cisão deverá levantar
balanço especifico para esse fim, no qual o. ben. e direitos serão avaliados
pelo valor contábil ou de mercado_
§ 1°_O balanço a que se refere este artigo devera ser levantado até trinta
dias antes do evento_
§ 2°_ No caso de pessoa jurídica tributada com base no lucro presumido
ou arbitrado, que optar pela avaliação a valor de mercado, a diferença
entre este e o custo de aquisição, diminuído dos encargos de depreciação,
amortiz.,ção ou exaust.~o, será considerada ganho de capital, que deverá ser
adicionado à base de cálculo do imposto de renda devido e da cont ribuição
social sobre o lucro líquido_
§ 3°_ Para efeito do disposto no parágrafo anterior. os encargos serão
considerados incorridos_ ainda que não tenham sido registrados contabilmente_
§ 4·, A pessoa jurídica incorporada, fusionada ou cindida d~rá apresentar declaração de rendimentos correspondente ao período transcorrido
durante o ano-calendário, em seu próprio nome, até o último dia útil do
mês su~seqüente ao do evento,

§ I". Os rendimentos e ganhos de capital auCeridos no exterior serão
computados na apuração do lucro líquido das pessoas jurídicas com observância do seguinte:
I - os rendimentos e ganhos de capital serão convertidos em Reais de
acordo com a taxa de e.~mbio, para venda, na data em que forem contabilindos no Brasil:
11 - caso a moeda em que for auferido o rendimento ou ganho de capital
não tiver cotação no Brasil. será ela convertida em dólares norteameric.1nos e, em seguida, em Reais;
§ 2·. Os lucros auferidos por filiais, sucursais ou controladas, no exterior, de pessoas jurídicas domiciliadas no Brasil serão computados na apuração do lucro real com observância do seguinte:
I - ~ filiais. sucursais e controladas deverão demonstrar a apuração dos
lucros que auCerirem em e.,da um de seus exercidos fiscais, segundo as
normas da legislação brasileira;
11 - os lucros a que se refere o inciso I serão adicionados ao lucro líquido da matriz ou controladora, na proporção de sua participação acionária_
para apuraç.'o do lucro real;
III - se a pessoa jurídica se extinguir no curso do exercício, deverá adicionar ao seu lucro líquido os lucros auferidos por filiais, sucursais ou controladas, até a data do balanço de encerramento;

Art, 22. Os bens e direitos do ativo da pessoa jurídica, que forem entregues ao titular ou a sócio ou acionista, a título de devolução de su., participação no capital social. poderão ser avaliados pelo valor contábil ou de
mercado,

IV - as demonstrações fllUlnceiras das filiais, sucursais e controladás que
embasarem as demonstraçóes em Reais deverão ser mantidas no Brasil
pelo prazo previsto no art. 173 da Lei nO 5172, de 25 de outubro de 1966.
§ 3°. Os lucros auferidos no exteríor por coligadas de pessoas jurídicas
domiciliadas no Brasil serno computados na apuração do lucro real com
observância do seguinte:
I - os lucros realizados pela coligada serão adicionados ao lucro líquido,
na proporção da participação da pessoa jurídica no ""pital da coligada.
11 - os lucros a serem computados na apuração do lucro real sáo os apurados no balanço ou balanços levantados pela coligada no c urso do
período-base da pessoa jurídica:
III - se a pessoa jurídica se extinguir no curso do exercício, 'deverá adicionar ao seu lucro líquido, para apuração do lucro real, sua participação
nos lucros da coligada apurados por esta em balanços levantados até a data
do balanço de encerramento da pessoa jurídica;
IV - a pessoa jurídica deverá conservar em seu poder cópia das demonstrações financeiras da coligada,
I § 4·. Os lucros a que se referem os §§ 2· e 3· serão convertidos em Reais
pela taxa de cámbio, para venda. do dia das demonstrações financeiras em
que tenham sido apurados os lucros da filial, sucursal, controlada ou coligada.
§ 5· Os prejuízos e perdas decorrentes das operações reCeridas neste
artigo não serão compensados com lucros auCeridos no Brasil.
.. § 6~ Os res~I!~..~~~ ~" ....av~.lia~ão dos investimentos no exterior, pelo
metodo da equrvalenc.a patnmolllal, continuarão a ter o tratamento previsto na legislação vigente. sem prejuízo do disposto nos §§ 1., 2° e 3·.

§ I·, No caso 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, que será computado nos resultados da pessoa
jurídica tributada com base no lucro real ou na base de c.;\culo do imposto
de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido devidos pela pessoa
jurídica tributada com base no lucro presumido ou arbitrado,
§ 20, Para o titular, sócio ou acionista, pessoa jurídica, os bens ou direitos recebidos em devoluç.'o de sua participação no capital serno registrados pelo valor contábil da participação ou pelo valor de mercado, conforme avaliado pela pessoa jurídica que esteja devolvendo capital.
§ 3·, Para o titular, sócio ou acionista, pessoa rlSica, os bens ou direitos
recebidos em devolução de sua participação no capital serão informados,
na decbraç.'o de bens correspondente à declaração de rendimentos do respectivo ano-base, pelo valor contábil ou de mercado, conforme avaliado
pela pessoa jurídica,
§ 4·, A diferenç.' entre o valor de mercado e o valor constante da declaração de bens, no caso de pessoa fisica, ou o valor contábil, no caso de pessoa juridica, não será computada, pelo titular, sócio ou acionista, na base
de c" lculo do imposto de renda ou da contribuição social sobre o
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lu~ro

líquido,
Art_2.', As pessoas físicas poderão transCerir a pessoas jurídicas, a título
de integralizaç.'o de capit..,I, bens e direitos pelo valor constante da respectiva declaração de bens ou pelo valor de mere.,do,
§ I·, Se a entrega for Ceita pelo valor constante da declaração de bens, as
pessoas rlSicas deverão lançar nesta declaração as ações ou quotas subscritas pelo mesmo valor dos bens ou direitos transferídos, náo se aplicando o
disposto no art, 60 do Decreto-lei n· 1.598_ de 26 de dezembro de 1977, e
no art, 20, lI, do Decreto-lei n· 2,065, de 26 de outubro de 1983,
§ 2·, Se a transCerência náo se fizer pelo valor constante da declaração
de bens a diCerenç., a maior será tributável como ganho de capital.
Art. 24. Verifie.,da a omissão de receita. a autoridade tributária determinará o valor do imposto e do adicional a serem lançados de acordo com o
regime de tributaç.'o a que estiver submetida a pessoa jurídica no período~

base a yue corresponder a omissão.

§ JO, No e.150 de pessoa jurídica com atividades diversificadas tríbutadas
com h:\Se no lucro presumido ou arbitrado. não sendo possível a identifi-

c.,ç.ío da atividade a que se refere a receita omitida. esta será adicionada
àquela a que corresponder o percentual mais elevado.
§ 2·, O valor da receita omitida será considerado na determinaç.'o da
base de ",;!culo para o lançamento da contribuição social sobre o lucro
líquido. da contribuição para a segurídade social - COFINS e da contribuiç.'o para os Programas de Integlaçáo Social - PIS. e de Fomlaçáo do
Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP.
§ 3·. Na hipótese deste artigo, a receita de lanç.,mento de ofício será de
trezentos por cento sobre a totalidade óu diferenç.' dos tributos e contribuições devidos. observado o disposto no § 1· do art . 4· da Lei n· 8.218. de
29 de ago.to de 1991.
Art. 25_ Os lucros, rendimentos e ganhos de capital auCeridos no exterior
serão computados na determinaç..=io do lucro real das pessoas jurídic.as cor~
re'pondentes ao balanço levantando em 31 de dezembro de cada ano.

Art_ 26. A pessoa jurídica poderá compensar o imposto de re nda incidente, no exterior. sobre os lucros, rendimentos e ganhos de capital computados no lucro real. ate o limite do imposto de renda incidente, no Brasil, sobre os reCeridos lucros, rendimentos ou ganhos de capital .
§ I·. Para eCeito de determinaç.'o do limite fIXado no C.1put, o imposto
incidente, no Brasil, correspondente aos lucros. rendimentos ou ganhos de
capital auferidos no exterior, será proporcional ao tot.,1 do imposto e adicionai devidos pela pessoa jurídica no Brasil.
§ 2°. Para fins de compensação. o documento relativo ao imposto de
renda incidente no exterior deverá ser reconhecido pelo respectivo órgão
arrecadador e pelo Consulado da Embaixada Brasileira no país em que for
devido o imposto.
§ 3° O imposto de renda a ser compensado será convertido em quantidade de Reais. de acordo com a taxa de c.imbio, para venda. na data em
que o imposto Coi pago: caso a moeda em que o imposto foi pago náo tiver
coc.,ção no Brasil. será ela convertida em dólares norte-americanos e, em
seguida, em Reais.

Art. 27. As pessoas jurídicas que tiverem lucros. rendimentos ou ganhos
de capital oriundos do exterior estilo obrigadas ao regime de tributação
com base no lucro real.
Art. 28, A alíquota do imposto de renda de que trat.1m o art. 77 da Lei
nO 3 ..470, de 28 de novembro de 1958 e o art. 100 do Decreto-lei nO 5.844,
de 23 de setembro de 1943, com as modificações posteriormente introduzidas, passa, a partir de I· de janeiro de 1996, a ser de quinze por cento.
Art. 29. Os limites a que se reCerem os arts. 36. I e 44, da Lei n· 8,981, de
20 de janeiro. com a redação dada pela Lei n· 9.065, de 20 de junho de
1995, passam a ser de RS 12.000.000,00 (doze milhões de reais).
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Art. 30. Os valor es cons tante s da I . Iaçao
expressos em
tána,
tnbu
. egls
-.
quan tidad e de UFIR
I
Reais
em
os
ertid
. serao conv
.
pe o valor da UFIR
vigente em 1 <1 de janei ro de 1996.
'.
Art. 31. Os preju ízos não operacIOn
ais. "pura dos pelas pesso as juríd icas
a r t ' d 1<1 d"
e Janeiro de 1996. some nte pode rão ser comp ensad os co~
pa Ir e
da Lei nO
lucros de mesm a natur eza, obse rvado o limite previsto no art. 15
9.065. de 20 de junh o de 1995.

Art. 32. (VET ADO )
Art. 33. (VET ADO )
,
Art. 34. Extingue-se a punib ilida de dos crimes definidos na Lei nO 8.137
de 1965.
de 27 de deze mbro de 1990. e na Lei n" 4:729, de 14 de julho
ão social.
quan do o agen te prom over o paga ment o do tribu to ou contr ibuiç
inclusive acessórios. antes do receb imen to da denú ncia.
§ 1" (VET ADO )
§ 2° (VET ADO )
o
Art. 35. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. prod uzind
efeitos a parti r de 1<1 de janei ro de 1996.
Art. 36. Ficam revogadas as dispo siçõe s em contr ário, especialmente:
sto no
I - o Decr eto-l ei nO 1.215, de 4 de maio de 1972. obse rvado o dispo
art. 178 da Lei n<1 5.172, de 25 de outu bro de 1966;
11 - os arts. 2° a 19 da Lei nO 7.799, de 10 de julho de 1989:
III - os arts. 9° e U da Lei nO 8.023, de 12 de abril de 1990;
IV - os arts. 43 e 44 da Lei nO 8.541 , de 23 de deze mbro de 1992;
36, os
V - o art. 28 e os incisos VI. XI e XII e o parág rafo único do art.
de 20 de
arts. 46. 48 e 54. e o inciso II do art. 60, todos da Lei nO 8.981,
e o art.
janei ro de 1995. alter ada pela Lei nO 9.065. de 20 de junh o de 1995.
10 da Lei n" 9.06:3, de 20 de junh o de 1995.
da
Bras ília, 26 de deze mbro de 1995; 174° da Indep endê ncia e 107°
Repú blica .
FER NAN DO HEN RIQ UE CAR DOS O
Pedr o Pulle n Pare nte
(DO U 27".12.95)

LEI N? 6.404, DE 15 DE DEZEMBRO DE 1976 (*)

•

•

Dispõe sobre as sociedades por ações.
CAPiT ULO

•

XX

SOCIEDADES COLIGADAS, CON TRO LAD ORA S E
CONTROLADAS
Seção I
Informações no Relatório da Administração

timentos da
Art. 243. O relatório anual da administração deve relacionar os inves
ficações ocorricompanhia em sociedades coligadas e controladas mencionar as modi
das duran te o exercício.
(dez por cen§ I? São coligadas as sociedades quan do uma participa, com 10"70
to) ou mais, do capital da outra , sem controlá-la.
ra, diretamente
§ 2? Considera-se contr olada a sociedade na qual a controlado
lhe assegurem, de
ou através de outra s controladas, é titular de direitos de sócio que

e
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modo permanente. preponderância nas deliberações sociais e o poder de eleger a maioria dos administradores.
§ 3? A companhia aberta divulgará as informações adicionais. sobre coligadas e
controladas. que forem exigidas pela Comissão de Valores Mobiliários .
.. ..

. . .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. .. .. .. .. .. .. ... . .. . .. .. . .. . .. .. .. .. .. . .. .. .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. . .. . .. . .. .. .. .. .. .. . .. .. .. . . .. .. .. .. .. . .. . .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .

b) qualquer possuidor -

LEI NQ 4.502 NoVEl4BRO DE

•

DE

30

Dll.

1964

Dispõe sôbre o ImpôstO . de Consu.mo
e reorganiza a DtretDT"I,a, de Rendas
Internas.
..

.. .. .. . . .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
TÍTULO 11

Dos Contribuintes e dJls Responsáv,eis
Tribu.tários

•

cOm relação aos produtos tr;butlados, cuja
posse mantiver para fins de venda ou
industrialização, nas mesmas :condlçóes da alínea anterior.
Parágrato únic(;. Nos casos c!as alfneas "a" e "b d< Inciso TI dêste
artigo, o. pagamento do impOsto. n~o
exclui a responsabilid,ade por infração do contrIbuinte originário quando
êste fôr identificado e será conside·
rado como efetue.do fora do prazo,
para todos os efeitos legais.

Capítulo I

TíTULO IH

DOs Contribuintes

Das Obrigações AcessórIas
Capi,tulo I

Art. 34. É contribuinte do Impôsto
do Consumo tôda pessoa natural ou
jurídica de . direito · públiCO ou privado que, por mjel,ão c!ireta ou pr·r
substituição, seja · Obrigada ao pagamento do tributo.
Art. 35. São obrigados ao paga.mento do impôsio ~
I - Como contribuinte originárlO:
a) o produtor, inclUSive os que !he
são equiparados ptH( art. 4e? - com
relação aos produtos Gributados que
Teal ou fictamente, saírem' de seu
estabelecimento, observadas as exceções previstas nas alíneas "a" e ub"
do inciso II do art. 5e?
b> o importador e o arrematante de
prOdutos de proced.ência estrangeira.
- com rele.ção aos produtos tributados que importarem ou arrematarem
11 - Como contrlbuinte substituto:
II
a) o tr'3.nspor ' ,ador '- com relaç5.o
aos produto~ t.ributados que tran3portar de~acomp<:lnhado.s da documentação comprobatória de sua proce- ·
dência;

Da Rotulagem, Marcação
doS Proàuws

e Contrôle

Art. 43. O fabricante é ob : :gado a
rotular ou marcar seUs produtos e ().':f
volumes que os · aCO'lhl.. c . lJIna,d~m, em
lug.a,r visivel, indicando a. sua firma
ou a sua marca fabril reg s,tra.da, a
s itua,ção da fábrica p rodutora (localidade. rua e número) a expre~lSão
"IndúSltr!:a' Bl\lSileira' e outro,:; dIzeres que forem necessários à identificação e ao contrôle fisoaJ do proa:uto,
na forma do regulamento.
§ 19 Os ,produtos 1&entos conterão
ainda. em cal~ acteres visíve:s, a expre'ssão - "Isento do Impõsto de
Cons'umo" - e a marcação do preço ·
de venda no va,r ejo quando a isenção
decorrer dessa circunstância; as amostras de produtos farmacêuticos, conterã.o a expressão "Amootrn Gl'Iatis".
§ 29 As indicações dêL5'te artigo, e de
seu § 19 serão feitas pelos processos que o regulamento estabelecer,
em cada unidtade do próprio produto
ou, se houver impossibilio,3.de ou lmI
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prop ried ade , no reCIpIente, env oltório
ou emb alag em .
§ 39 O reac ond icio uad ar indi cará
aind a o nom e do Esta do ou do' pais
prod utor , con form e o prod uto seja
naciona l ou estr ang eiro .
§ 49 A rotu lagem ou mar caçã o será
feit a al1te.~ da saíd3. do pl'OQuto do
;l'Iespect. vo e~ta.oe lecimenb o pro duto r.
Art . 44. Os rótu los de prod utos fabric ados no Bra sil serã o es,c:riros exclUS lVamente em idioma nac ional,
exce tuad os ape nas Os nom es dos pro duto s e outr as expressões que não tenha m corre.spond ênc ta em por tuguês,
de.s.de que conSltitu am, aq uêles nomes,
mar cas regi stra.das no Dep arta men to
Na'ciona l ,da Pro prie dad e Indu s,tri al.
Par ágr afo únic o. O disp osto nes te
artigo não se apli ca aos rótu los de
des tina dos
prod'Uto.~ espe cific amf illte
à exp orta ção , desd e que contenh aln,
em líng ua nac iona l e estr ang eira , em
lUCTar des taca do e em cara,c ter,es bem
vi;ívedS , a indic.aç ão de telr sido o pro duto fabr icad o no Bra sil.
Art . 45. E' prOibido :
I - imp orta r, fabr icar , posmür, apli car, ven der ou exp ôr à ven da, rótUlos, etiq uetas, cáp sula s ou invó lucros que se pres tem a indi car, com o
estr angei1ro, pro duto nac ional, ou vice-v ersa ;
II - imp orta r prócLuto estm ngeh"o
com rótu lo escrito, no todo ou eJl1!
part e, em _ líng ua opor tuguês,a , sem
men ci<mwr o país de origem;
ITI - emp regalf rótu lo que indi que
fals am ente a proc edê ncia ou a qua lida de do pro duto;
IV - - adq uirix, possuir, ven der ou
exp or à ven da prOduto robu lado, etique tado ou ' emb alad o IlJaJS condi.ções
doIS números ante rior es.
Art. 46. O regu lam ento pod erá determ inar , ou autolizail" que o Min istéri o da Faz endo3., pelo seu órgão
com petenJte, dete rmi ne a rotu lage m,
mar caç ão ou num eraç ão, pelos impor tadores, arre mat ante s, comsrcLantes ou reprurtições faze ndá rias, de

prod utos estI'lltIlgetros cujo con trôl e
ente nda neces.sárlO, bem como pl~es
crev er, par a esta bele cim ento s pro dutore s e com erci ante s de det. erm inad os
prod utos nac :ona :s, sd.stema dife rent e
de rotu lage m, etiq ueta gem obr igat orie ,dad e de numer,3.ção ou apli caç ão de
sêlo especial que poolSibiUte o seu con trôJ.e qU2..ntit ativ o.
§ 19 O sêlo espe c;al de «;lue trat a êste arti go será de emi~áo oficl.al e sua
dist ribu !çáo aos con trib uint es será
feit a grat uita men te. med i,:1nt:e as C,:1Utela s e form alid ade s que o reg ulamen to estabc'l ecer .
§ 29 A falt a de nume~a ção do pro duto ou de aplicaçã-o do sêlo eS'P'2cial,
ou o us,o do .sêl0 imp répr io ou o3.,plicado em desacôrdo com as nor mas regula men ta,rt's, impürta,r~ em con sjde rar"'se c-omo . não iden tific ado , com o
descri,t o no::; doc ume ntos r:~c8.Jis, o
pro duto resp ecti vo.
.~
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Das Infr açõ es e das
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Das Pen alid ade s - ... ... . . ... . ... ... ... . . . . . . .
... . . ... . .... . ... . . ... . -.

-. -. - - - - - . . . . . . . .

Seção II

Da Aplicaçã:> e Gra dua ção
das Pen alida des
...... ..

- ....... ....... ...... - ..... . _ .. -_._---_ ... _ ... --_ . . ...

Art . 71. Son ega ção é tôda. açã o ou
omi ssão dolo,s a tend ente a I,mp edir ou
a-etardar, tota l ou parc ialm ente , o conhe cim ento por par te da auto rida de
e.ze ndá ria:
I - da. oco rrên cia do fato gera dor
da obri gaç ão trib utár ia prinJlpa.l, sua
natu reza ou circ uns tânc ias mat.eriais;
con .
n - das condições pesSOa.ISar dE'
trib uint e, susc etív eis de afet a ol)ri_
açã o trib utár ia t>rincipal ~u o créd ito trib utár io corr espo nde nte .
Art . 72. Fra ude é tõda açã o ou
.omissão dolosa tend ente a tmpedil' oU

•
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I

etardar, total ou parcialmente, a
ocorrênc!a do fa.to gerador da obriga.
·ão tributária principal. ou a exc,luir
u modificar as suas CarralJ1:.eristIcas
ssenciais, de modo a reduzi" o m~tolnte do impôsto devido, au a eVItar
JU diferir o &eu pagamento.

•

Art. 73. Conluio é o ajusr.e doloso
entre duas ou mais pessoas naturais
Ou jurídicas, vi.sla ndo q,ualQuer dos'
efeitos referidos nos arts. 71 e 72.

-------------------_._-------------------

.

,

Seç;10 UI

Das Multas

DECRETO-LEr NQ 34 - DE~ 18
NOVEMBRO DE 1966

DE

Dispõe sôbre nova denominação do
Impôsto de Consumo, altera a Let
n 9 4.502, de 30 de novembr o de
1964, extingue diversas taxas e dá
outras providências.

o

Presidente da República, usándo
da atribuição que lhe confere o artlgo
31, parágrafo único. do Ato Institucional n Q 2, de 27 de outubro de 19ô5,
decreta :
Art. 19 O ImpOsto de Consumo. c1e
que trata a Lei n Q 4.502, da 30 ~e
nvvemuro de W64, passa a dênoml-

nar-se Impôsto sôbre Produtos Industrializados.

Art. 80. A falta do.. lançMn~nto do

valor total ou parcial do Imposto na
nota fiscal ou de seu recolhimento ao
órgão arrecadador competente, no
prazo e na forma l~gais, sujeitará o
contribuinte às segumtes multas:
multa de uma a três vêzes o
valor do impôst.o que deixou d~ ~er
lançado ou recolhido. não inferIOr à.
prevista no art. 84 para a classe de
capital do contribuinte, no :rau co:respondente;
II - multa de quatro a seis \-{zes
o valor do impôsto l que deixou de ser
lançado OU recolhido, não inferior ao
grau máximo da previ.sta no art . 8~
para l:', classe de c.3.pltal do eo?tr~
buinte, quandO apw'ada a eXL~.t.encla
de Sonegação, fraude ou conlUlo.
§ 1Q Nas mesmas penas incorrem:
I
OS fabricantes de pr~d?tos
isentos que não emitirem ou emItIrEm
-de forma. Ü-regular, as notas fiscais a
que são obrig~. dOG;
li - OS remetentes que, nos casos
previstos no artigo 54, deixarem, de
ou emitirem de. . ..............
fO~·Illa lIre·
..emitir
. ..... '....................
.
I -

•

•

- .. . .. . .. .. .. . .. . .. .. .. .. -.. .. .. .. .. .. .. . -- .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. - .. .. .

.Art. 29 A Le1 n\' 4.502, de 30 c1e nu ..
vembro de 1964, passa a vigorar com
as seguintes alteraçôes:
Alteração 22~ - Os inc1sos I e n
do art. 80 passam e. ter a seguinte
redação :
"r - multa básica de 50 % (ciri..
quenta por cento) do valor do
impôsto que, devidamente lançado, não tIver sido reCOlhIdo antes
de decorridos 90 (novent2t) dias
do término do prazo regulamen..
tar;
II muI ta. básica
de 100 %
(cem por ento) do valor do impôsto que deixou de ser lançado
ou que, devidamente lançaao, deIxou de ser recolhido, decorridos
mais de 90 (noventa) dias do término do prazo regulamentar ;
IH - In uI ta básica de 150 %
(cento e cinquenta por cento) do
valor do impOsto que deixou de
ser lançado ou recolhldO, quando
se tratar 1e 'nfração qualificada,
observado o
je: osto no
artigo
86".
. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. - .. .. . . -. .. --.. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. ..
~
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DECRETO-LEI N? 1.687, DE 18 DE JULHO DE 1979
Dispõe sobre cobrança da Dívida Ativa da União e dá outras providências .
•••
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Art. 5? As multas previstas nos artigos 80 e 81 da Lei n? 4.502, de 3Q de novembro
de 1964, com a redação dada pelo artigo 2?, alterações 22~ e 23~, do Decreto-lei n~ 34, de
18 de novembro de 1966, serão reduzidas para 5% (cinco por cento), se o débito relativo
ao imposto sobre produtos industrializados houver sido declarado em documento insti.. ... -.. -... ...... . - .... -_ ...... .. __ .. __ .. ... -_._----- . . - . . - ....... . ..... ........... .... - ...... . . ..
-. - -. -. - ' " -. -- - -' .. -. _ .. , .. -_ ..... _ .. - - - ....... - .. _ ....... -- .. -, .... -- _. _ ... -- ... ......... ....... .

•

LEI NI! 8.218, DE 29 DE AGOSTO DE 1991
Dispõe sobre impostos e contribuições federais, disciplina a u/iliZilÇão
tU cruzados novos e dá ou/ras providências

CAPÍTUf.o fi
DO PAGAMENTO DE IMPOSTOS
E CONTRIBUIÇÓES
, . -,a •
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- .. _ • • -
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Art. 6', Será concedida redução de cinqüenta por cento da muIta de
lançamento de oficio, ao contribuinte que, notificado, efetuar o pagamento
do débito no prazo legal de impugnação.
Parágrafo único - Se houver impugnação tempestiva, a redução será de
trinta por cento se o pagamento do débito for efetuado dentro de trinta
dias da ciência da decisão de primeira instância.
•••
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CAPÍTULO V
DAS DlSPOSIÇÓES FlNAlS
E TRANSITÓRIAS

..... _ ... ---.""""._" -- _. - ............ --_ ...... --- -- ... . ... _ .... -_ .... -- ............. _ ..
Art. 22. A despesa operacional relativa às gratificaçóes pagas aos
empregadores, seja qual for a designação que iiverem, excluído o 13· salário, náo poderá exceder à importância anual de crS 100.000,00 para cada
um dos beneficiados.
.... _---------------_ .. _--_ ... _-_ ..

_-- ---_._.---- ---- -------.- -- -

Art. 32. O inciso UI do art. 80 da Lei n· 4.502, de 30 de novembro de
1964, na redação que lhe foi dada pela alteração 22' do art. 2· do Decretolei n· 34, de 18 de novembro de 1966, passa a vigorar com a seguinte redação:
"nI - muIta básica de trezentos por cento do valor do imposto que
deixou de ser lançado ou recolhido, quando se tratar de infração quali'
ficada,__observado
disposto
no art.• •86."
__ ._. _____
••.•.•..•o___
• __ •• ______
__•••. ____ •..••.• " . _.o· ·_ f __ __

.................... - ............................ .... .................................. . .... . . ........ ...... ...... ...... ...... ..

LEI N?- 5.172, DE 25 DE OUTUBRO DE 1966
Dispõe sobre o sistema tributário nacional e institui normas gerais de direito tributário aplicáveis à União, Estados e Municípios.
- - - - - - - _ ..... - - - - -_ ............ .. .............. .... - - . . . . _ • • • • • • • • • • • • • !' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

LIVRO PRIMEIRO
SISTEMA TRIBUTÁRIO NACIONAL

•
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11
COMPETÊNCIA TRIBUTÁRIA
TiTULO

11
LIMITAÇÕES DA COMPErnNCIA TRIBUTÁRIA
CAPíTULO

• Vide arts. 150 a 151 da Constituição Federal de 1988.

Seção I
Disposições Gerais
Art. 9~ É vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:
.............. _ ... __ ... ........... .. ... ...... ...... ....... ..... ... .... .... .. ............ .... .. .
. § 1~ O dis~~to no incíso IV não exclui a atribuição, por lei, às entidades nele refendas, da condiçao de responsáveis pelos tributos que lhes caiba reter na fonte e não
as dispensa da prática de atos, previstos em lei, assecuratórios do cumprimento de obrigações tributárias por terceiros .

....................... -- .... . ............................................ . ... . ................ _.......... . Seção li
Disposições Especiais

Art. 14. O disposto na alínea c do inciso IV do art. 9? é subordinado à observância dos seguintes requisitos pelas entidades nele referidas:
§ 1~ . Na falta de cumprimento do disposto neste artigo, ou no § 1~ do art. 9~, a
autoridade competente pode suspender a aplicação do benefício .
....... . ............................. ... ... ..... -......................... _-_ ...... -.................. . . .

LIVRO SEGUNDO
NORMAS GERAIS DE DIREITO TRmuTÁRIO
TíTULO III

CRÉDITO TRIBUTÁRIO

..

CAPiTULO 1Il

SUSPENSÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
Seção I
Disposições Gerais

Art. 151 . Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
I - moratória;
11 - o depósito do seu montante integral;

• o Provimento n.· 16,

de 3 de março de 1993, do Tribunal Regional Federal, I.' Região, dispÕl!
sobre os depósitos voluntários facultativos destinados à suspensão da exigibilidade do crédito
tributário e assemelhados (DJU de 10-3-1993).
• Vide Súmula 1/1 do STJ.

1II - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo
tributário administrativo;
IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança.
Parágrafo único. O disposto neste artigo não dispensa o cumprimento das obrigações acessórias dependentes da obrigação principal cujo crédito seja suspenso, ou dela conseqüentes .
...................... .. - ....•.................•

-- .. -. __ ...........••.••• • •....... .. ..•.. _-
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TÍTULO IV

ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
CAPiTULO I

FISCALIZAÇÃO
Art. 200. As autoridades administrativas federais poderão requisitar o auxI1io da
força pública federal, estadual ou municipal, e reciprocamente, quando vítimas de embaraço ou desacato no exercício de suas funções, ou quando necessário à efetivação
de medida prevista na legislação tributária, ainda que não se configure fato definido
em lei como crime ou contravenção.
.'
... . ........... . .... _ .... . ........................ . .... -_ ....... .. .... . . .. ... .. ........... . .......... .
. ..... . ....... . ........... --_ ... ---............ .. ........ .. .... . .. .. ............. . ................ .

•

•

~

LEI N2 9.250, DE 26 DE DEZEMBRO DE 1995

Altera a legislação do Imposto de Renda das pessoas físicas e dá outras providênezas.
. .•....... . .•••.•... . ..•... • .....•..•••....• . .. . . . .. . ......... . ..... . ...... .

CAPÍTULO U
Da Incidência Mensal do Imposto

Art. 32 O Imposto de Renda incidente sobre os rendimentos de
que tratam os arts. 72,82 e 12 da Lei nº 7.713, de 22 de dezembro de
1988, será calculado de acordo com a seguinte tabela progressiva em
Reais:
Base de Cálculo
emR$
até 900,00
acima de 900,00 até 1.800,00
acima de 1.800,00

Alíquota %

Parcela a Deduzir
do Imposto em R$

-

-

15
25

135
315

Parágrafo úni~o. O impos.to de que trata este artigo será calculado sobre os rendimentos efetivamente recebidos em cada mês.
CAPÍTULO lU
Da Declaração de Rendimentos

Art. 14. A opção do contribuinte, o saldo do imposto a pagar
poderá ser parcelado em até seis quotas iguais, mensais e sucessivas,
observado o seguinte:
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lU - as demais quotas, acrescidas de juros equivalentes à taxa
referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic)
para títulos federais, acumulada mensalmente, calculados a partir da
data prevista para a entrega da declaração de rendimentos até o mês
anterior ao do pagamento e de 1% no mês do pagamento, vencerão no
último dia útil de cada mês.

.... Z
.2!..J

;la..

Art. 16. O valor da restituição do Imp sto de Renda da pessoa
fisica, apurado em declaração de rendimentos. ser á acrescido de juros

•
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equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
de Custódia (Selic) para títulos federais, acumulada mensalmente,
calculados a partir da data prevista para a entrega da declaração de
rendimentos até o mês anterior ao da liberação da restituição e de 1%
no mês em que o recurso for colocado no banco à disposição do
contribuinte .

•
•

LEI N? 7.713, DE 22 DE DEZEMBRO DE 1988
Altera a legislação do Imposto sobre a Rene/a, e dá outras providências.

Art. 8? Fica sujeita ao pagamento do Imposto sobre a Renda, calculado de acordo com o disposto no art. 25 desta Lei, a pessoa física que receber de outra pessoa física, ou de fontes situadas no exterior, rendimentos e ganhos de capital que não tenham sido tributados na fonte, no País .
• Vide art. 4.· da Lei n.· 8.134, de 27 de dezembro de 1990.

§ I? O disposto neste artigo se aplica; também, aos emolumentos e custas dos ser-

ventuários da Justiça, como tabeliães, notários, oficiais públicos e outros, quando não
forem remunerados exclusivamente pelos cofres públicos.
§ 2? O imposto de que trata este artigo deverá ser pago até o último dia útil da
I ~ (primeira) quinzena do mês subseqüente ao da percepção dos rendimentos .
. -- _.. -- .. . --- ----------- ------------------_.-------------- ... -----_ ... -.-- -_ .. _-_ ...... .

DECRETO N? 70.235, DE 6 DE MARÇO DE

197~

Dispõe sobre o processo administrativo fIScal e dá outras provi-

dências.
__ • - _' 0- __ • __ •• _ .......... _ •• _.- .... -.- -- _.- _. - --_ •• - ....... -_. __ .--_ •• -- .-- . ..... ---- -_ •• - _ • •

11
DO PROCESSO DA CONSULTA
CAPITULO

• Processo de consulta sobre a correta classificação de produtos na Nomenclatura Brasileira de
Mercadorias: Decreto-lei n.· 2.227, de 16 de janeiro de 1985.

Art. 46. O sujeito passivo poderá formular consulta sobre dispositivos da legislação tributária aplicáveis a fato determinado.
Parágrafo único. Os órgãos da administração pública e as entidades representativas de categorias econômicas ou profissionais também poderão formular consulta.
Art. 47. A consulta deverá ser apresentada por escrito, no domicílio tributário
do consulente, ao órgão locai da entidade incumbida de administrar o tributo sobre
que versa.
Art. 48. Salvo'o disposto no artigo seguinte, nenhum procedimento fiscal será instaurado contra o sujeito passivo relativamente à espécie consultada, a partir da apresentação da consulta até o trigésimo dia subseqüente à data da ciência:
I - de decisão de primeira instância da qual não haja sido interposto recurso;
11 - de decisão de segunda instância.
Art. 49. A consulta não suspende o prazo para recolhimento de tributo, retido
na fonte ou autolançado antes ou depois de sua apresentação, nem o prazo para apresentação de declaração de rendimentos.
Art. 50. A decisão de segunda instância não obriga ao recolhimento de tributo
que deixou de ser retido ou autolançado após a decisão reformada e de acordo com a
orientação desta, no período compreendido entre as datas de ciência das duas decisões.
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Ar!. 51. No caso de consulta formulada por entidade representativa de categoria
econômica ou profissional, os efeitos referidos no art. 48 só alcançam seus associados
ou filiados depois de cientificado o consulente da decisão.
Ar!. 52. Não produzirá efeito a consulta formulada:
I - em desacordo com os arts. 46 e 47;
II - por quem tiver sido intimado a cumprir obrigação relativa ao fato objeto
da consulta;
III - por quem estiver sob procedimento fiscal iniciado para apurar fatos que se
relacionem com a matéria consultada;
IV - quando o fato já houver sido objeto de decisão anterior, ainda não modificada, proferida em consulta ou litígio em que tenha sido parte o consulente;
V - quando o fato estiver disciplinado em ato normativo, publicado antes de sua
apresentação;
VI - quando o fato estiver definido ou declarado em disposição literal da lei;
VII - quando o fato for definido como crime ou contravenção penal;
VIII - quando não descrever, completa ou exatamente, a hipótese a que se referir, ou não contiver os elementos necessários à sua solução, salvo se a inexatidão ou
omissão for escusável, a critério da autoridade julgadora.

•

Art . 53 . O preparo do processo compete ao órgão local da entidade encarregada
da administração do tributo .
Art. 54. O julgamento compete:
I - em primeira instância:
a) aos superintendentes regionais da Receita Federal, quanto aos tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal, atendida, no julgamento, a orientação emanada dos atos normativos da Coordenação do Sistema de Tributação;
b) às autoridades referidas na alínea b do inciso I do art. 25.;
II - em segunda instância:
a) ao coordenador do Sistema de Tributação da Secretaria da Receita Federai, salvo quanto aos tributos incluídos na competência julgadora de outro órgão da administração federal;
b) à autoridade mencionada na legislação dos tributos ressalvados na alínea precedente ou, na falta dessa indicação , à que for designada pela entidade que administra
o tributo;
III - em instância única, ao coordenador do Sistema de Tributação, quanto às
consultas relativas aos tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal e formuladas :
•
a) sobre classificação fiscal de mercadorias;
b) pelos órgãos centrais da administração pública;
c) por entidades representati vas de categorias econômicas ou profissionais, de âmbito nacional.

•

Art. 55. Compete à autoridade julgadora declarar a ineficácia da consulta.
Art. 56. Cabe recurso voluntário, com efeito suspensivo, de decisão de primeira
instância, dentro de 30 (trinta) dias, contados da ciência.
Art. 57. A autoridade de primeira instância recorrerá de ofício de decisão favorável ao consulente.
Art. 58. Não cabe pedido de reconsideração de decisão proferida em processo de
consulta, inclusive da que declarar a sua ineficácia .
..... _.. _.a _____ ________ ...... ..... .. _..... _...... .. . .. __ _.... .. _. __ ____-. 0___ __ _____ ___ .. . .... . .... . -.. . . .

LEI COMPLEMENTAR N? 70, DE 30 DE DEZEMBRO
DE 1991
Institui contribuiç40 para financiamento da Seguridade Social, eleva a alíquota da
contribuiç40 social sobre o lucro das instituições financeiras e dá outras providências.

•
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o PRESIDENTE DA REPÚBLICA,

•

Faço saber que o (;ongresso Nacional decreta e eu sanciono
a seguinte lei complementar:
Art. 1? Sem prejuízo da cobrança das contribuições para o
Programa de Integração Social (PIS) e para o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep), fica instituída contribuição social para financiamento da Seguridade Social, nos termos do inciso I do art. 195 da Constituição Federal,
devida pelas pessoas jurídicas inclusive as a elas equiparadas
pela legislação do imposto de renda, destinadas exclusivamente
às despesas com atividades-fins das áreas de saúde, previdência
e assistência social.
Art. 2? A contribuição de que trata o artigo anterior será
de dois por cento e incidirá sobre o faturamento mensal, assim
considerado a receita bruta das vendas de mercadorias, de mercadorias e serviços e de serviço de qualquer natureza.
Parágrafo único. Não integra a receita de que trata este
artigo, para efeito de determinação da base de cálculo da contribuição, o valor:
a) do imposto sobre produtos industrializados, quando destacado em separado no documento fiscal;
b) das vendas canceladas, das devolvidas e dos descontos a
qualquer título concedidos incondicionalmente.
Art. 3? A base de cálculo da contribuição mensal devida
pelos fabricantes de cigarros , na condição de contribuintes e de
substitutos dos comerciantes varejistas, será obtida multiplicando-se o preço de venda do ,produto no varejo por cento e dezoito por cento.
Art. 4? A contribuição mensal devida pelos distribuidores
de derivados de petróleo e álcool etílico hidratado para fins carburantes, na condição de substitutos dos comerciantes varejistas, será calculada sobre o menor valor, no País, constante da
tabela de preços máximos fixados para venda a varejo, sem prejuízo da contribuição incidente sobre suas próprias vendas .

.• . .... .. . . _. 0_. _._ •. . . _. _... __ . .. . . • ___. - ___.0 _.. _....................... __
... . . -- _ . . ..... - _. _. -_. -_._ ........ ... . _ . . . -. . --- _ ..... -. -- --_ . .. . .. _-. -- ... . . . ... . ... - _ . ... _.
o

LEI Nº 8.212, DE 24 DE JULHO DE 1991
(DOU 25.07.91)

Dispõe sobre a organização da Seguridade Social,
institui P/ano de Custeio e dá outras providências

TITULO VI
DO FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

. _._._ ... 0_- 0.0 .... . ........... . ... . _. 0.. . --- ._._ ••..• -_ .. .. .
CAP[TULO IV
DA CONTRIBUiÇÃO DA EMPRESA
Art. 22. A contribuição a cargo da empresa, destinada à Segurida·
de Social, além do disposto no art. 23, é de:
I . 20% (vinte por cento) sobre o total das remunerações pagas ou
creditadas . a qualquer titulo, no decorrer do mês. aos segurados
empregados, empresários, trabalhadores avulsos e autõnomos que lhe
prestem serviços. (A CCJntribuição da empresa em relação às remunera ·

••
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ções e retribuições pagas ou creditadas pelos serviços de segurados
empresários, trabalhadores autônomos, avulsos e demais pessoas físicas, sem vinculo emprega ticio, tem novo disciplinamento dado pela Lei
Complementar n9 84, de 18.01.96)
Notas:
1) A eficácia do vocábulo "avulsos" está suspensa, até decisão
final, pela liminar concedida em ADln n 9 1.153-7 (DJU 06. 11.95)
2) As palavras "empresários" e "autõnomos", do inciso I acima,
foram declaradas inconstitucionais na ADln n 9 1.102-2 (DJU
16.10.96)
3) A Resolução SF n 9 14/95 suspendeu a execução das expressões "avulsos. autônomos e administradores", do inciso I acima.
11 - para o financiamento da complementação das prestações por
acidente do trabalho, dos seguintes percentuais, incidentes sobre o
total das remunerações pagas ou creditadas, no decorrer do mês, aos
segurados empregados e trabalhadores avulsos:
a) 1% (um por cento) para as empresas em cuja atividade pre'ponderante o risco de acidentes do trabalho seja considerado leve;
b) 2% (dois por cento) para as empresas em cuja atividade preponderante esse risco seja considerado médio;
c) 3% (três por cento) para as empresas em cuja atividade preponderante esse risco seja considerado grave.
§ 1g. No caso de bancos comerciais, bancos de investimentos, bancos de desenvolvimento, caixas econômicas, sociedades de crédito,
financiamento e investimento, sociedades de crédito imobiliário, sociedades corretoras, distribuidoras de tltulos e valores mobiliários, empresas de arrendamento mercantil, cooperativas de crédito, empresas de
seguros privados e de capitalização, agentes autônomos de seguros
privados e de crédito e entidades de previdência privada abertas e
feChadas, além das contribuições referidas neste artigo e no art. 23, é
devida a contribuição adicional de 2,5% (dois inteiros e cinco décimos
por cento) sobre a base de cálculo definida no inciso I deste artigo .
••••••••• ••••••••••••• & . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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8.847, ·DE 28 DE JANEIRO DE 1994
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Dispõe sobre o Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR) e dá outras providências.
...... . ............ _--_ ............ __ ......... --.- ..... _------- ... -------------_ ...... ... . .

Art. 14. O valor do imposto, apurado em Ufir, poderá ser
pago em até, seis quotas iguais, mensais e sucessivas, em datas
de v encmlento' a serem fixadas pela Secretaria da neceit a Federal.
•
§ 1 ~ Nenhuma quota será inferior a cinquenta Ufir e o lmposto de valor inferior a cem Ufir será pago de uma só vez.

(
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§ 2~

•

É facultado ao contribuinte antecipar, total ou par-

cialmenté, o pagamento das quotas .
•
§ 3~ O valor em moeda corrente nacional de cada quota será deternlinado mediante a multiplicação do seu valor, expresso
em quantidade de Ufir, pelo valor desta no mês do efetivo pagamento .

•

. . -. . . . . . . . . . -. . . . . . . . . . . -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. -. . . . . . . . . . . . -. . . . . -. . -. . . . . . -. . . . . .
. . . . . . . . . . -. . . . . . -. . . . -. . . . . -. . - . . . . . . . . -. . . . - -. --. . . . . . . . . . . . . . -. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .
~

LEI Nº 9.065, DE 20 DE JUNHO DE 1995
Dá nova redação a dispositivos da / ,ri n IJ 8.98/,
de 20 de janeiro de 1995, que altera a legislação
tributária fl'deral, e dá outras providrncias.

. .... .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . .
~

~

.

.. . .
~

Art. 13. A partir de 1" de abril de 1995, os juros de que tratam a "línea
c do parágrafo único do art. 14 da Lei n" 8.847. de 28 de janeiro de 1994.
com a redação dada pelo art. 6" da Lei n" 8.850, de 28 de janeiro de 1994,
e pelo art. 90 da Lei n" 8.981, de 1995, o art. 84, inciso I, e o art. 91. parágrafo único, alínea a,2, da Lei n" 8.981, de 1995, serão equivalentes à taxa
referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia - SELIC para
títulos federais, acumulada mensalmente.

. . . . -- . . . . . - . . . . . . . . . -. . . . . . . . . . . . - - - . . - - -. -. - . - - . -- -. . . . . -. -. .

-- . . - . . -- . . -. . . . . . . . ----- . - ---- -. -- - -- . -- - -- -- - - --- ---. - --- . . - LEI Nº 8.850, DE 28 DE JANEIRO DE 1994
Altera a Lei 8.383, de 30 de dezembro de /991, e dá outras providências.

Faço saber que o Presidente da República adotou a Medida Provisória
n" 406, de 1993, que o Congresso Nacional aprovo u, e e u. CHAGAS
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RODRIGUES. 111 Vice-Presidente do Senado Federal, no exercício da Presidência, para os efeitos do disposto no parágmfo único do art. 62 da
Constituição Federal, promulgo a seguinte Lei:
Art. 111• O período de apuração do Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI, incidente nas saídas dos produtos dos estabelecin\entos
industriais ou equiparados a industrial, passa, a partir de 01 de novembro
de 1993, a ser decendial.
Art. 211 • Os arts. 52 e 53 da Lei nl1 8.383. de 30 de dezembro de 1991
passam a vigorar com a seguinte redação:
~.
N.OTA: Alterações. inseridas diretamente no texto da Lei n 9
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Art. 311 • O valor em cruzeiros reais do tributo ou contribuição a pagar
será detemlinado mediante a multiplicaçiio da quantidade de UFIR pelo
valor desta na data do pagamento.
Parágrafo único. O disposto neste artigo aplicn-se, I.:llubém. ao recolhi·
mento do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro das peso
soas jurídicas de que trata a Lei nl) 8.541, de 23 de dezembro de 1992.
Art. 411 • O fato gerador do Imposto sobre a Propriedade Territorial
Rural - ITR ocorre no dia 01 de janeiro de cnda exercício.
Art. 5°. (Revogado pela Lei n g 8.981, de 20.01.95)
Art. 6'. O valor do ITR. apurado em UFIR, poderá ser pago em até
seis quotas iguais, mensais e sucessivas, a partir da notificação. em data a
ser fIXada pela Secretaria da Receita Federal:
I - nenhuma quota será inferior a cinqüenta UFIR e o imposto de valor
inferior a cem UFIR será pago de uma só vez;
11 - é facultado ao contribuinte antecipar. total ou parcialmente, o pagamento do imposto ou das quotas;
111 - o valor em cruzeiros reais de l:.'\da quoL'\ será determinado plediante a multiplicação do seu valor, expresso em qU:lIltidade de UFIR, pelo
valor desta no mês do efetivo pagamento.
," "
Art. 7'. Ficam convalidados os atos praticados com base na . Me~idit . .
Provisória nl1 380, de 01 de dezembro de 1993.
Art. 8'. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
"
Art. 911 • Revoga -se () mio 111 do Decreto-lei nl) 2.450. de 29 de julho ,de
19R8, com alteração do art. 14 da Lei n" 7.798. de 10 de julho de 1989.
Senado Federal, 28 de j:lIleiro de 1994: 17311 da I ndependência e 106c da
República.
Senador Chagas Rodrigues - 1to Vice-Presidente. no exercício da Presidência
' .
(110l i 29,01.94)
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DECRETO-LEI N~ 2.287, DE 23 DE JULHO DE 1986 '
Altera dispositivos da Lei n.'" ~.450. d.
23 de dezembro dE! 1985, e dá outra. ",..
vidências.
-------------------------------------------------------------------------------_.~
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I

Art. 7? A Secretaria da Receita Federal, antes de proceder a restituição ou ao ressarcimento de tributos, deverá verificar se o contribuinte é devedor à Fazenda Nacional.
§ I? Existindo débito em nome do contribuinte, o valor da restituição ou ressarcimento· será compensado, total ou parcialmente, com o
valor do débito.
§ 2~ O Ministério da Fazenda disciplinará a compensação prevista no parágrafo anterior.
-. -. . . -. -. . . . . -- -- -- - . -. -. ------ -- . -- - ---- ----- -- - - --. . -. - --- -- ------- . -- ---- . --- ------- -. - ---. -. ------ . --- - - -- - --- -- - -- -------- -- --- -- ---. ----- ------------ - - --- -- ---- - ----- ----- ---- -- -- ----. . . . .
LEI NC? 6 ~2i -

DE

14

DE ABRn. DE

1976

Dispõe sobre a dedução, do lucro t 1 11:lItáre, para fins de imposto slJbrt
a. rC'Tlda das pe:i:>óas :'t/naical) de dobro das despesas realizadas em
programas de alimem a~ão do trabalhador.

O f'l'esidente da República,
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Leí:
'
Art 19 As pessoas jUl''idica!- poderão deduzir, do lucro tributável para
fins do impostn sobre a n.nda o dobro das despesas comprovadamente
realizad~s no período base, em plogramas de alimentação do trabalhador,
prev lan1;.,nte aprovadqs ~elo Minjstériú do Trabalho na fonna em que dispU~I o Regulamento de~ta Lei.
§ 19
A dedução a que se refere o caput deste artigo não poderá
exceder. em ca"la exercício financeiro, isoladamente, a 5 % (cinco por
cl.!nw) e (;umulativambente com 8· dedução de que trata a Lei n 9 6.297,
de 15 de dezembro de lS75, a lC % (dez por cento) do lucro tributável.
§ 29 As despesas não deduzidas no exercício financeiro correspondente
poderão ser transferidas pJra dedução nos dois exercícios financeiros subsequentes.
Art . 29 Os programas de aEmentação a que se refere o artigo anterior deverão conferlr prÍl1rídade ac atendimento dos trabalhadores
de
bab~a re.lda e limitar-se- ào aoo contratados pela pessoa juridica oeneficib.ria.
Parágrafo único. O Ministério do Trabalho articular-se-á com o
Instituto Nacional de Alhnt'ntaçã,n e Nutrição - INAN, para efeito do
e~ame e aprovaçao dos programas a que se refere a presente Lei.
"": , Art. 39 Não sa InClUI como salário de contribuição a parcela paga
In natu7c.., pela empresa, DOS programas de alimentação aprovados pelo
lvlln~tel'hJ do TrabaJho.
Art. 49 O Poder EXt.~cutivo l"egulamentará a presente Lei no prazo de
oU (sessenta) àlaS.
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Art. 5.°

Esta Lei entrará em vigor na data de S:la publicação, revogadas as disposições em cuntl'&rio.
Bra:silia, 14 de abril de 1976; 1559 da Independência e 889 da
Rep llb.uca.
ENNESTO

CElSEt.

Mário Henrique Simonsen
Jlrnaldo Prieto
Paulo de Almeida Machado
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DECRETO-LEI N, 5.844 -

N

DE

23

Di: SE'l'EMDRC DZ

1943

",0

.... Z

Dispõa s~bt'e a cobrança e fiscalização do imposto de Tenda

~ ..J

.3 0..

. -.. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. . .. .. .. . - .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. .. .. . .. . . . . . . .. .. . . .. . .. .. .. . .. .. .. .. .. . .. . .. ..

PARTE QULRTA
Disposições aplicf.nreis ao regim~ de arrecadação por lançamento

----_._-_._-. __ ... -_ .... --_ ... --- .... --_ ........... ---- .. ----------_ .. -_.-_ ..... .
TíTULO II
Da arrecadsçüo nas fontes
CAPíTULO I
DOS RENDIMENTOS TRlEU1'ÁVEIS E TAXAS

._.-------------.----------_ .... _-_._._---------SECÇÃO III
Do:; rendimento::! de residentes ou domici!iaC:03 no estrangeiro
Art. 97. Sofrerão o desconto do imposto à r~:.:ão da ta·xa de 10 ~ó os
rendi!",t.'lento~ : percebidos:
a) pela~ pessoas fbica~ ou juríàicas residentes ou domiciliadas no estrangeiro;
b) peles residentea no país que estivereGl ausentes no exterior por mais
de doze meses, salvo os refc:ridos no art. 73;
c) pelos reddente:; no estrangeiro que permanecerem no território nacional por menos de doze 'meses.
,
0
§, 1. Os rendimentos reierido~ no art. 96, já tributados na fonte, sofrerão 2?€!1CS o de~coHto da diferença do imposto, até perfazer 10 0/0.
§ 2.:'; Excetuam-se das disposições dêste artigo as comissões pagas pelos
exportadores de café aos ~eus agentes no exterior.
§ 3. 0 A taxa de que trato êste artigo incidirá sôw-e os rendimentos
brutc~, salvo se provierem de capitais imobiliários, hipótese em que será permitido deduzir, mediante comprovação, as despesas previstas no art, 16 .

.. _...... -...... _-- ................................. -_ ... --_ ........................................... .
.

.......................................................... ..
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............................................... . .................... -_ ...... _ ......... _ ................ -... .
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nacionais aos seus agentes no exterior; e
b) as comissões pagas pelas emprêsas de navegação nacionais n.os
seus agentes no exterior, em razão
dos serviços que êstes lhes prestam
naquela qualidade."
Art. 2.° Q;te Decreto-l~i entrará em
vigor na data de sua publicação.
Art. 3.° Revogam-se as disposições
em contrário.
;' Rio de Janeiro, 21 de agOsto d~ 1945,
124.° da Independência e 57.° aa República.

DECRETO-LEI N.o 7.885, DE 21
DE AGOSTO DE 1945
Dá nova redação ao § 2.° do art. 97
do Decreto-lei n.O 5.844, de 23 de setembro de 1943.

Presidente da República, usando
da atribuição · que lhe confere o artigo 180 da Constituição, decreta:
Art. 1.0 Fica redigido da seguinte
forma o § 2.° do art. 97 do Decretolei n.O 5.844, de 23 de setembro de
O

•
•

1943:

Excetuam-se das disposições dêste artigo:
a)
as comissões pagas pelos exportadores de quaisquer produtos
"§ 2.°

LEI

N9

4.862 -

GE'tULIO VARGAS.

A. de Souza Costa.
DE

29

DE NOVEMBRO DE

1965

Altera a legislação do impôstC' de rencta, Mota diversas medidas de ordem
fiscal e jazendit1·ia, c da cutras proviàêncl.as.

. . -. . . . -. . . . ----. . --. ---. . . -. . . . . . . . . . .---. . . . . . . --. . . . -. . . . --. .

-.. -. -. ----. . . . . . . . .

.'

Art. 46. O § 29 do art. 97 do Decreto-lei n 9 5.844, de 23 de setembro
de 1943, alterado pelo Decreto-lei n 9 7.995, de 21 de agôsto de 1945, passa
a vigorar com a seguinte redação:
Excetuam-se das disposições dês te artigo:
a) as comissões pagas pelos exportadores de quaisquer produtos nacionais aos seus agentes no estrangeiro e os juros de desconto, no exterior, de cambiais de exportação, e, ainda, as . comissões de banqueiros inerentes às referidas cambiais;
b) os rendimentos atribuídos a resid~ntes ou domiciliados no
exterior, correspondentes a receitas de fretes, afretamentos, aluguéis ou arrendamentos de embarcaçõe~ marítimas e fluviais ou
de aeronaves estrangeiras, feitos por emprêsas nacionais, desde que
tenham sido aprovados pelas autoridades competentes."
. . . . -- . . . . . . --. -. . . . . --. . . . . . --. ----. . . --------. . . -. -------. . . - . -- ------. . . . . . . . .
. . . . . . - . . . -. . --. . . --. . . . . . . . . . . . . ---. . ---. -. -. . . . . - --. ---. . . . ----. . . . -. -. . - . . --. . .
"§ 29

~

-

-- -

LEI N? 7.713, DE 22 DE DEZEMBRO DE 1988
Altera a legislaçSo do imposto de renda
e dá outras providências.

. . . . -. . . . . . ---. . -. -. ---. . . --. . . . . -- -. ---------. . -----. . . -. -. . -. ---. . . --. -. -. . . -. . . .

Art. 56. A alínea b do § 2~ do art. 97 do Decreto-Lei n~ 5.844, de
23 de setembro de 1943, alterado pela Lei n? 4.862, de 29 de novembro
_ 1 de 1965, passa a vigorar com a seguinte redação:
I
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-

..... -
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«Art, 97.

•• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
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§ 2?
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os rendimentos atribuídos a residentes ou domiciliados
no exterior, correspondentes a receita de fretes, afretamentos,
aluguéis ou arrendamentos de embarcações marítimas e fluviais
ou aeronaves estrangeiras, feitos por empresas, desde que tenham sido aprovados pelas autoridades competentes, bem como
ao pagamento de aluguel de «containers», de sobrestadia e outros pagamentos relativos ao uso de serviços de instalações portuárias».
. . . . . . . -. -. . -. . . . . . -. . . . . . . . . . . . . . . . - . -. . ----. .... _ .. -...... ----., - .. -.. _ .. _ .. _.... ... .
. . . . . . . . . . . . . -. . . . . . - . . . . . . . -. . . . . . . . --. . ----... -.. --_ .. --.- .. _-_.- _.- .. -'-" .. -... -....
b)

DECRr.TG-L:5:.I K?

1~5

FEvEnEIRO DE

-

13

DI:

DE

E'57

DÜ;Jóe s ô b r e a isencão Olt reduqâo
do imnast8 sóbre a transt~rêT\cic. de
juro;; °1Jara o e~.:tert'J;, quarid/J h()uver acôrdo tributa rio.

o

Art. 39 Este decreto-lei entra em
,'igor na data de sua publicação, revogadas as dISpOSIções em C0ntrano.
Brasilia, 13 de fevereiro de 19'5'7;
1451,1 da IndependêncIa ' e 759 da República.
H. CAS'IELLO BRANCO

Pres: dente da Repí:h1ica. l1!l m:o
das atribui"õe3 que lh~ são (.~mf erida3
pelo art. S9, ~ 2Ç", .do At::> lnstitu:!Ílmal
numero ~ . de 7 de dezemb:-o de 1!l66,
·
reE'J·I'12 b al~:ar
o ~· e;Uin t e 'l'<lc"a~OolLl
"' . '""'
-#.;'
Art. 19 E:11 relaeáo li pal..s'5 que
man tenham cem o Bra"il acô~d~ :: tri\:'llt::1!'ias. fica o Mtnistro da Fa~~!1da
auto.riza:io a concede:' isenr.à:: ou ! edu,.,ão do imp1sto de renda sôbre a
transferência de juros para o exte..;'"
rior. nos casos previst.os no artigo
<..l(D
cn
seguinte.
cn
-O')
Art. 2° Quando emprês~s uac1Op.ais,
~co
particu!ares ou oficiais, contrmr.em
~N
N
empréstimos no exterior, de pr a 2. o
..,0
.... Z
igualou superior a quinze ano~, à.
taxa de .iuros do mercado ('redor com
instituicões financeiras não sujeii:as
ao imp:Jsto de renda ou . cUja cobmnca do impósto seja feita ~m Illvel
infenor ao admitido "pelo crpdito fiscal nos respectivos acordos !'nbütá~
rios, o devedor do emp:'estlIna p:8·:te. a
wiicitar a dispel1~a ou a reduçao do
o

Octa1.:io Bulhões
JuracV .ll-I agalhâes

l.

~

imp~sto.

DECRl:!.,"'TO-LEI N9 401 - DE 30 DE
DEZEMBRO DE 1968
Altera dispositivos da legislação do
Impôs to de Renda e dá outras providências.

. . -. . . . . . -. . . . . . . . . . . . ---. . -. -. -. . . -. --. -. . .
Art . 21. Nos casos de lançamento
"ex officio" do impôsoo de renda,
serão aplicadas as seguintes multas:
de NCr$ 26,00 (vinte e seis cruzeiros novos) a NCr$ 130,00 (cento
e trinta cruzeiros novos) se o contribuinte, pessoa física ou jurídica, obrigado à
declaração de impôsto de
renda demonstrar, em resposta à intimação para apresentá-la, não haver auferido rendimentos tributáveis,
de acôrdo com as disposições legais;
a)

•
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de 50% (cinqüenta por cento)
sôbre a totalidade ou diferença de
impôsto devido, nos casos de falta
de declaração e nos de declaração
inexata, excetuada a hipótese da
alínea seguinte;
C) de HiO% (cento e cinqüenta por
cen tO) sôbre a totalidade ou diferença do impôsto devido, nos cas<?s
de evidente intuito de fraude deflnidcs nOS arts. 71. 72 e 73 da Lei numero 4.1'02, de 30 de novembro de
1964, independentemente de outras
penalidades administrativas ou criminais cabíveis.
§ 19 Se o contribuinte não atender
no prazo marcado, à intimacão para
prestar esclarecimentos as multas a
que se referem ac: alíneas b e c ~ac:
sarão a ser de 75% (setenta e cmco
por cento) e 225% (duzentos e vintit! e cinco pcr cento), respectIvamente.
~ 29 Será concedida a redução de
50% (cinqüenta por c-ento) da muJt,a
ao contribuinte que, notificado do
lançamento "ex officio", efetuar o
pagamento do débito, no prazo legal,
independentemente de reclamação ou
recurso.
§ 39 As multas estabelecidas nas
alíneas b e c dêste artigo serão cobradas com o impõsto.
§ 49 O disposto nos parágrafos anterior.es também se aplica 60S procedimen1:r.s "ex officio" para e-xigência. 'do impôsto devido nas fontes.
...... -- .. -_ .......•••• _------_._-_._--_.- ..
...... --- ............... - .. ---_ ..... _-_ ... __ .
b)

•

•

DECRETO-LEI N9 716 JULHO DE 1969

DE

30 DE

(senta do imp6sto de renda os ;uros remetidos para o exterior nas
compras de bens a prazo realzz.adas pelas concessionártas de linhas
aérecu.

..... -............... - ....... --_ ... _-----_ ....
.......... -_ ...... -............ --_ ....

------

DECRETO-LEI

815 DE 1969

N9

SETIn~BRO

DE

4

DE

Isenta. do impnsfo de re-nda na fonte
os furos e ccm;ssões aue esp~cilica,
paar-.s no erterir:,:. dec~;; rentes de
exportação de produt-::-s naciOnais.

.............•........... ..... ---_ .. --_ ..... .
.. . . .. . .. . .. .. . .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. . . .. ..

-

DECRETO-LEI

N9 1.139 DEZEMBRO ó)E 1970

DE

21

DE

Dá nova redação ao artigo 19 do Decreto-lei n 9 815, de 4 de setembro de

1969
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. .
.. . .. .. .. .. .. . . .. .. .. .. . . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. .. .. . . . .. . . ..

LEI N? 7.450, DE 23 DE DEZEMBRO DE 1985
Altera a legislaç40 tributária federal e
dá outras providências.
.. . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. . .. . .. . . . . .. . . . .. .. .. .. .. .. . .'. .. .. .. . .. .. . . .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. ..

Art. 87. O art. I? do Decreto-lei n? 815, de 4 de setembro de 1969,
com a redação dada pelo art. I? do Decreto-lei n? 1.139, de 21 de dezembro de 1970, passa a vigorar com a seguinte alteração:
"Art. I? Não sofrerão desconto do imposto de renda na
fonte, quando decorrentes de exportação brasileira, nas condi;.
ções, formas e prazos estabelecidos pelo Ministro da Fazertda:

.

. .. . .. . .. .. . .. .. . .. .. . .. . . . . . . . .. . .. . .. . .. . .. . . . . . .. . .. .. . . .. .. .. .. .. .. .. . . .. .. . ..
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os j.uros e com issõ es rela tivo s a cré dito s obt ido s no ext erio r e des tIn ado s ao fin anc iam ent o de exp orta çõe s.))
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DE CR ET O-L EI N? 2.303, DE 21 DE NO VE MB RO DE 198

•

Alte ra a legi slaç ão trib utár ia fede ral, e
dá outr as prov idên cias .
. .. . . .. . . .. . .. .. .. . .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. . . . . .
.. . . . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. . .. .. . .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. . .. .. . . .. .. .. .. .. .. . .. . . . . .
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CA PÍT UL O 11

('01

o

~z

Mo difi caç ões na Leg isla ção do
Imp ost o de Ren da

i ...J

,30.

.... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... ...

«c», do
Art . 11. Par a efe ito do dis pos to no arti go 1?, letr a
o dad a pel o
pec reto -Ie i n~) 81;") , de 4 de set em bro de 1969, com a red açã
cos aut oriarti go 87 da Lei n~ 7.450, de 23 de dez em bro de 1985, os ban
dos cré dito s
ção
ica
apl
a
var
pro
com
o
erã
pod
bio
câm
em
rar
ope
a
os
zad
sile iras meobt ido s no ext erio r no fin anc iam ent o de exp ort açõ es bra
s diá rio s. na
dia nte o con fro nto dos per tine nte s sal dos con táb eis glo bai
sil.
for ma que vie r a ser det erm ina da pel o Ban co Cen tral do Bra
o imp osArt . 12. Fei to o con fro nto de que tra ta o arti go ant erio r,
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DEC RET O-L EI

N.9

ACÔSTO

1.118 DE 1970

DE

10

DE

Disp õe sõ'bre med:z:las jiscaZS de estí mul o à exp orta ção e dá outr as providê ncia s.

O Pres iden te da Rep úbli ca, usan do
das atrib uiçõ es que lhe con fere o item

II do artig o 55 da Con stitu ição reso l,

ve baix ar o segu inte Dec reto -lei:
Art. V'> E' acre scen tado um § 2.9 ao
arti go 44 da Lei n. 9 4.50 2, de 30 de
nov emb ro de 1964, pass and o o pará graf o únic o a § 1.9 , com a seguintf:.
.
reda ção:
"§ 1.9 Esta disp osiç ão não se apli -
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•

ca aos prOdutos especificamente destinados' a exportação, cuja rotulagem
ou marcação poderá ser Bld·aptada às
exigências do mercado
estran geiro
importador.
§ 2.9 Para os produtos destinadCis
à Zona Franca de Manaus.. pr evalece
o disposto no "caput" dêste art igo" -Art. 2. 9 As embarcações d e pesca.
nacionais e as afretadas por emprêsas brasileiras, cujo prOduto fôr destinado, no todo ou em parte, ao mercado externo, poderão ser abastecida1'
de combustível com isenção do ini·
pôsto único sôbre combustíveis. na.
forma estabelecida em regulamento .
Art. 3.9 Poderá ser con cedida redução ou restituição do impôs to dr
renda incidente sôbre as transferências para o exterior, a titulo de pagamento de despesas com promocão
e propaganda de produtos brasileiros,
e arrendamento~
inclusive aluguéis
de "stands" ou locais para exposição
e feira.s, de escritórios comerciais , de
armazéns. cu de depósitos. quando o
beneficiário comprovar haver exportado produtos manufaturados, diretamente ou através das entidades r~~e
ridas no artigo 4.9 do Decreto ·lel número 491, de 5 de março de 1969. '
Parágrafo único. O Ministro da,
Fazenda disciplinará a a plicação do
neste artigo .
..disposto
_ ... -.. __ ......
__ .. . .. .. .
... _ .... . _ . ... .. . - .. . ... - _..... _-_ .. - ... - .... _-- ._--_.-~-._._-_.---_.

DECRETO-LEI NQ 1.189 SETEMBRO DE

1971

DE

24 DE

Dispõe sôbre incentivos à exportação
de produ.tos manufaturados.
.............................. .. .. __ . .. - .. .......

Art . 69 O artigo 39 do Decreto-lei
1.118, de 10 de agôsto de 1970, passa a ter a seguinte redação:
n9

.. Art. 39 - Poderá ser concedida redução ou isençã<> do impõsto de renda inci~ente sôbre as remessas pa.ra
o Extenor, decorrentes do pagame!lto
das despesas com promoção, propaganda e pesquisas de mercados de p~'<>
dutos brasileiros, inclusive aluguéis e
arrendamentos de "stands" e locais
para exposições, feiras e conclaves :.iemelhantes, bem como as de instalação
e manutenção de escritórios comerciais e de representação, de armazt~ns,
depósitos ou entrepostos, bem como
quaisquer outras iniciativas vinculadas
à exportação de produtos nacionais
desde que previamente aprovadas.
'
Parágrafo único. O Ministro da Fazenda regulará a aplicação do disposto neste artigo".
. ...... - ................. .. .......... . ... ...... . .. .... .. . .. .
.. -. . . .. . .. . . -- .. . . .. . . . . .. .. -.. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. . . . .. . -. ..

LEI N? 8.402, DE 8 DE JANEffiO DE 1992
...

Restabelece os incentivos fiscais que menciona e dá outras providências.
O Presidente da República.
Faço saber que o Congresso Ndcional decreta e eu sanciono a seguinte Lei :
Art. I? São restabelecidos os seguintes incentivos fiscais:
... ---- .. - ...... _ ....... -.- . . . . . ..... __ ._.- ...... __ .... _._-- - _. - --- ... __ . . _-_ . . .. .. .
IX - isenção ou redução do Imposto de Renda na Fonte incidente sobre as remessas ao exterior exclusivamente para pagamento de despesas com promoção, propaganda e pesquisas de mercados de produtos brasileiros, inclusive aluguéis e arrendamento de stands e locais para exposições, feiras e conclaves semelhantes, bem como
as de instalação e manutenção de escritórios comerciais e de representação, de armazéns, depósitos ou entrepostos , de que trata o art. 3? do Decreto-lei n? 1.118, de 10

.
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de agqsto de 1970, com a redação dada pelo art. 6P do Decreto-lei n? 1.189, de 24 de
setembro de 1971;
•

••

a

••

••••

•

___

••

_

__

•

__

•

• • ___

•••

__ · · · · · · · · · _ - · · · · · _ - _ · · • •

-_ • • •

•••••• •••• •

--_

••

_

•••• -- ••••••••

.... ........ __ . .. _-- _.-_ ........••....... ...... _----_ .•...•............•.• ----_ .....•..••...
DECRETO-LEI N.o 1.351 OUTUBRO DE 1974

DE

24

DE '

•

Altera a legislação do imposto sobre a
renda

.. --- ... --_ ... --------_.- ---_._._ --_ ...

-----_.

Art. 9. 9 Atendendo ao interesse ,da
política financeira e cambial, o Conselho Monetário Nacional poderá reduzir, . temporariamente, o imposto de
renda incidente sobre juros, comissões.
despesas e descontos remetidos, creditados, pagos ou entregues a residentes
ou domiciliados no exterior, tendo em
vista o tipo, o prazo e as demais condições da operação de crédito que lhe
derar..l origem .
. _ ... ........... --_ .. --_ ..... --- ... __ ... ------_ ...
.. ..... _-_ ......... _--_.-_.--_.-_. __ ... _-- --_ .. -DIEORETO-T,ET N.o 1.411 JULHO DE 1975

DE

31

DE

Dá nova redação ao artigo 9.° do Decreto-lei n.o 1.351 de 24 de outubro
de 1974.
_ e • • • • • • • • • • • · · · · · · · · · · · · · · · · - - - - - - · - - · · · · · ... • • •

. . . . . -... . ... . ... . ... ... ... . ... ... . ... ... ... ... . . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . . ... ...

. . ... ...

DECRETO-LEI N~ 1.725, DE 7 DE DEZEMBRO DE 1979

Estabelece limite para o benefício previsto no artigo 9? do Decreto-lei n? 1.351, de 24 de
outubro de 1974, que altera a legislação do Imposto sobre a Renda.
O Presidente da Republica, no uso da atribuição que lhe confere o artigo 55, item 11,
da Constituição Federal, decreta:
Art. 1~ O benefício previsto no artigo 9~ do Decreto-lei n~ 1.351, de 24 de outubro de 1974,
com a redação dada pelo artigo 1~ do Decreto-lei n~ 1.411, de 31 de julho de 1975, relativo a
juros, comissões, despesas e descontos, remetidos, creditados, pagos e entregues a residentes
ou domiciliados no exterior a partir da vigência,deste Decreto-lei, não poderá ser supt:'1:"Íor ao
valor total do imposto de renda incidente sobre essas parcelas.

•
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Art. ~~ ~ste

Decreto-leI entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposíçoes em contrário.
Brasília, 07 de dezembro de 1979; 158~ da Independência e 91~ da República.
JOÃO FIGUEIREDO

Karlos Rischbieter
Delfim Netto
......... ............................................................................................................................................................................. .
. . .. . . . ... .. .. . .. ... ... .. ... ... ... ... .. ... ... ... ... .. ... ... ... ... .. ... ... ... . ... ... ... ... ... ... ... .. ... . ... ........... ... _._ ........... _e_ ... _.... ___ ...... -._ ...... - ....................... .
'

•

1 633

Decreto·lel n.O

O9

• de

agos to

de

~1.-v> t7

8

de 197

...'111>-1'1 113

-

Insti tui incentivos fiscais a ex
portaçao de manufaturados por e!!!
presas expo=tadoras de serviços
e dá outras providências •
.. _--_ .. _- ............. _................. -_ ... --_ ............ _---- ......... _-- ...... .

Art. 99 - Poderá o Ministro da Fazenda conceder isenção do imposto de renda incidente sobre as remessas re
lativas às comissões de corretagem'pagas aos agentes, no ext~
rior, das empresas seguradoras sediadas no País, ou do Instituto de Resseguros do Brasil, decorrentes da aceitação direta
de negócios de seguro e resseguro provenientes do exterior.
Parágrafo único - O Ministro da Fazenda, ouvi
do o Ministro da IndústTia e do Comércio, disciplinará a apl!
cação do disposto neste artigo.
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Altera a legislação do
sobre a renda

CAP!TULO

•
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Seção 111
Resultados Não Operacionais
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -. ---. . . . -. ---. . ,

Subseção II
Reavaliação de Bens

•
Tributação na realização
Art. 3S - A contrapartida QO aumento de
va
lor de bens do ativ~ em virtude de nova avaliação .baseada em lau
do nos termos do artigo 8 9 da Lei 6.404, de lS de dezembro
de
1976, não será computada no lucro real enquanto
mantida em conta
•
de reserva de reavaliação.

§

19

-

-

O valor da reserva sera computado

na

determinação do lucro real:

a) no período-base em que a reserva for utilizada para aumento do capital social, no montante capitalizado;

b) em cada período-base, no montante do
au
mento do valor dos bens reavaliados que tenha sido realizado no
período, inc l usive mediante quotas de depreciação,
amortização
ou exaustão deduzidas como custos ou despesas operacionais.

2 9 - O contribuinte deverá discriminar na
reserva de reavaliação os bens reavaliados que a tenham origin~
,
do, em condições de permitir a determinação do valor
realizado
em cada -peiíodo.
§

\
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3 9 - Será comput~do na determinação do l~
cro real o aumento de valor resultante de reavaliação de participação societária qu~ o contribuinte avaliar pelo valor de patrimônio líquido , ainda que a contrapartida do aumento do valor
§

do investimento constitua reserva de reavaliação.
Reavaliação na subscrição de

,

capital

ou valores mobiliários

•

DECRETO-LEI N~ 1.730. DE 17 DE OUTUBRO DE 1979
Altera a legislaç/lo do imposto sobre a renda das pessoas jurídicas e dá outras providências.
O Presidente da República, no uso das atribuições qUe lhe confere o artigo 55 item II
da Constituiç4o, decreta:
'
Art: l~ São procedidas as seguintes alterações no Decreto-lei n~ 1.598, de 26 de dezembro de 1977:
· • • . . 0 .... . .. _ • • • • _ • • •••• _ . 0.0 0_0 __ • __ •

o_° • • • • • •

___ •

__

..... . . .

o-o

_

..

_

... ____

0._._ • • __ _ ___ ..

_

o

.

_._

. . . . .. . .

.

VI - O artigo 35 e parágrafo 1~ passam a vigorar com a seguinte redação:
-Art. 35 A contrapartida do aumento de valor de bens do ativo permanente, em virtude de nova avaliação baseada em laudo nos termos do artigo 8? da
Lei n? 6.404, de 16 de dezembro de 1976, não será ·computada no lucro real enquanto mantida em conta de reserva de reavaliação.
§ 1~ O valor da reserva será computado na determinação do lucro real:
aI no período-base em que a reserva for utilizada, para aumento do capital
social, no montante capitalizado;
bl em cada período-base, no montante do aumento do valor dos bens reaváliados
que tenha sido realizado no período, inclusive mediante:
1 - alienação, sob qualquer forma;
2 - deprecieção, amortização ou exaustão;
3 - baixa por perecimento;
4 - transferência do ativo permanente para o ativo circulante ou realizável a 100goprazo ... ·
.. . ... .. . .. .. . . _---- .. --_ . .. . _- .... _- . . . __ ........ _- -..... ... - ... ... _--_ . . .. -... _-- ... __ .. __ . __ ._ -_.. . . ..... .
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DECRETO-LEI N? 1.811, DE 27 DE OUTUBRO DE 1980
Dispõe sobre o tratamento tributário
das operações de arrendamento mercantil,
e dá outras providências.

•

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o artigo 55, item lI, da Constituição Federal,

D E C R E TA:
Art_ 1? O Conselho Monetário Nacional poderá, para cada tipo de
operação que venha a definir.. reduzir até zero. ou restabelecer, total ou
parcialmente. a alíquota do imposto de r~nda incidente na fonte sobre o
valor das remessas para o exterior, quando decorrentes de contratos de
arrendamento mercantil de bens de capital celebrados com entidades
sediadas no exterior.
Parágrafo único. A aplicação do disposto neste artigo não poderá
resultar em aumento da alíquota vigente na data de registro do contrato de arrendamento mercantil no Banco Central do Brasil.
.
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Art. 2? Fica o Conselho Monetário Nacional autorizado a baixar
as normas que se fizerem necessárias à execução deste Decreto-lei.
Art. 3? Este Decret o-lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário .
Brasília , 27 de outubro de 1980; 159? da Independência e 92? da República.

•

LEI N ? 7.132, DE 26 DE OUTUBRO DE 1983
'-......

• # ' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .....

Altera a Lei n.O6,099. de 12 de setembro
d e 1974. que "dispõe sobre o tratamento tributário de arrendamento mercantil. e dá outras providências". e o Decreto-lei n.o 1.811.
de 27 de outubro de 1980,
_0_."_" __ 0_0_ ......................... _............... . ..... _.............. .

•

Árt.3? .0 caput do artigo I? do Decreto-lei n? 1'.8Ú: de 27 de outubt o de 1980, passa vigorar com a seguinte redação: '
:cArt. I ? O Conselho Monetário Nacional poderá, para cada tIPO de operação que venha a definir, reduzir até zero, ou
restabelecer, total ou parcialmente, a alíquota do imposto de
renda incidente na fonte sobre o valor das remessas' pará o exterior, quando decorrentes de contratos de arrendamento mercantil de bens de capital celebrados com entidades domiciliadas no
exterior.»
• • • • • 0"

I

• •• • _ ' . __ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _ _ ... _ • • • _ . __ • _ _ . . . . . . . . . . . . . . . _ . . . . . . . . . . . . . __ • • • _ . .. . . . . . .

.... .. ......... .......... ...... ... -............................ -._ ... _ ...... _ .. _ ....... _ .. _ ............... _. --- .......... -

DECRETO-LEI N? 1.814, DE 28 DE NOVEMBRO DE 1980
Altera as ta'belas do imposto de renda
incidente na fonte sobre rendim,e nto,s de
trabalho assalariado e não assalaria.do, e
dá outras providências .
.... -... _. -............................. - -_ ........... -.-- ..................... - .................. - ... _. - -_. -.- .
,

Art. 7? Estão sujeitas ao recolhimento do imposto de renda na
fonte , à alíquota de 20% (vinte po cento), dispensado o reajustamento
de que tra ta o artigo 5? da Lei n? 4.154, de 28 de novembro de 1962, as
importâncias remetidas para o exterior a partir de 1? de janeiro de
1980, em pagamento pela aquisição dos direitos e demais despesas necessárias à transmissão para o Brasil, através do rádio ou televisão, de
competições desportivas das quais faça parte representação brasileira.
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DECRETO-LEI N? 2.227, DE 16 DE JANEIRO DE 1985

/

Dispõe sobre processo de consulta. e dá
outras providências ,

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA , no uso da atribuição que lhe
confere o a rtigo 55, item lI, da Constituição,
DECRETA:
Art. 1? A consulta, para efeitos tributários, sobre a correta classificação d e produto '- a Nomenclatura Brasileira de Mercadorias , será

.

.

..

,,
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formulada por escrito à repartição da Secret aria da Receita Federal do
domicilio tributário do consulente, acompanhada de todos os elementos
indispensáveis à classificação do produto .
§ I!
en~e~der

N a consulta, o consulente deverá indicar a classificação que
fdequada e os correspondentes critérios utilizados.

§ 2! Quando da decisão resultar agravamento da tributação, a no·
va classificação será aplicada aos fatos geradores ocorridos até a data
da protocolização da consulta, e aos fatos geradores ocorridos a partir
da data em que o consulente for notificado daquela decisão.

Art. 2! Aplica·se subsidiariamente ao processo de que trata este
decreto-lei a legislação tributária que rege o procedimento ordinário re·
lativQ a consulta.
r

,

Art. 3! A consulta que verse matéria sobre a qual não possa resi ·
dir, a critério da autoridade consultada, dúv ida razoável, bem como a
que abranja produtos já classificados, em processos anteriores de con'
.ulta, não produzirão quaisquer efeitos jurídicos, devendo ser arquiva·
das . .
Art. 4! Ficam cancelados os débitos tributários relativos a impos·
tos incidentes até a data da publicação deste decreto·lei, resultantes de
errônea classificação de produtos na Nomenclatura Brasileira de Mer·
cadorias, excluídos os débitos decorrentes de impostos que tenham in·
cidido posteriormente à decisão, pela Secret aria da Receita Federal , de
processo alterando a classificação feita pelo interessado .
Parágrafo único. Da aplicação do d is post o neste artigo não pode·
rá decorrer restituição de tributos.
Art. 5? O Ministro da Fazenda poderá expedir instruções neces·
sárias à aplicação do disposto neste decreto ·lei, inclusive baixar nor·
mas reguladoras do processo e sobre a estrut ura orgânica responsável
pelas decisões no sistema de tributação da Secretaria da Receita Fede·
ral.
...... ...... ........ ... .. _. _... -. . --_ . . ..... .. -. .... . . ... . ....... . ............. ........ . . .... .... ................ . .... .......... . .
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DECRETO-LEI N? 2.341 , DE 29 DE JUNHO DE 1987

..

Dispõe sobre a correç40 monetária das
demonstrações financeiras, para efeitos de
determinar o l ucro real, e dá outras
providências .
. .. . . .. ......... _- ..... --. -- _. .. . ... .. ... . . -.. -- .... _ ......... . ....... __ ... . .. _ ... . .... ... •.. ..

CAPÍTULO II

Disposições Gerais

...... -_ . .. . . .... . _--_ . .. . .... .. ...... __ ... _ .. .
Art. 29. A despesa operacional relativa à remuneração mensal
dos sócios, ,d Jretores ou administradores da pessoa jurídica, inclusive
qs, membro'" do conselho de administração, assim como a dos titulares
4.• ' eJJ).presas individuais, não poderá exceder, para cada beneficiário,
a 15 (quinze)' vezes o valor fixado como limite de isenção na tabela de
desconto do Imposto de Renda na Fonte sobre rendimentos do trabalho
a •• alar~ado, vigorante no mês a que corresponder a despesa.
§ l~ O valor total da remuneração colegial a que se refere este arI ••

.
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tigo não poderá ultrapassar a 8 (oito) vezes o valor da remuneração individual.
§ 2~ A dedução das remunerações de que trata este artigo, em cada per íodo-base , não poderá ser superior a 50% (cinqüenta por cento)
do lucro real antes da compensação de prejuízos e de serem computados os valores correspondentes às remunerações.
§ 3~ E m qualquer hipótese, mesmo no caso de p,r ejuízo, será adm it id a, para cada um dos beneficiários, remuneração mensal igual ao
dobro do limite de , isenção para efeito de desconto do Imposto de Renda na F onte sobre rendimentos do trabalho assalariado.
'
§ 4~ P ara apuração do montante mensal da remuneração, serão
comput ados todos os pagamentos efetuados pela pessoa jurídica em car áter de ret r ibuição pelo exercício da função, inclusive as despesas de
r epresent a ção.
Art. 30. A despesa operacional relativa à remuneração de cada
um dos con selheiros fisc'a is ou consultivos não poderá ultrapassar a
10% (dez p or cento) do limite da remuneração individual, estabelecido
no artigo anterior, admitido para o período-base .
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DECRETO-LEI N~ 2.39~DE 21 DE DEZEMBRO DE 1987
Altera a legislação do Imposto de Ren·
da das pessoas jurídicas e dá outras
providências,

O PRES I DE NTE DA REPÚBLICA, no uso da atribl·· .. ão que lhe
confere o artigo 55, item lI , da Constituição,
DECRETA :
Art. 1~ A partir do exercício financeiro de 1989, não incidirá o Imposto de Renda das pes soas jurídicas sobre o lucro apurado, no encerramento de cad a p eríodo-base, pelas sociedades civis de prestação de
serviços profiss ionais relat iv os ao exercício de profissão legalmente regulamentada, 'registradas no Registro Civil das Pessoas Jurídicas e
constituídas exclusiv ament e por pessoas físicas domiciliadas no País.
§ 1 ~ A apuração 'd o lucro de cada período-base será feita com observância das leis comerciais e fiscais, inclusive correção monetária
das demonstrações financeiras , computando-se:
I - as receitas e rendimentos pelos valores efetivamente
recebidos no p eríodo-base ;
II - os custos e despesas operacionais pelos valores efet ivamente pagos no período-base;
III - as receit as , recebidas ou não, decorrentes da venda
de bens do ativo permanente;
IV - o v alor contábil dos bens do ativo permanente baixados no curso do período-base;
V - os encargos de depreciação e amortização correspondentes ao período-base ;
VI - a s variações monetárias ativas e passivas corres~
pondentes ao período-base;
VII - o saldo da conta transitória de correção monetária,
de que trat a o art . 3'? , lI , do Decreto-lei n~ 2.341, de 29 de junho
de 1987.
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§ 2?

As sociedades de que trata este artigo não se aplica o disposto no art. 6? do Decreto-lei n? 2.341, de 29 de junho de 1987.
Art. 2? O lucro apurado (art. I?) será considerado automaticamente distribuído aos sócios, na data de encerramento do período-base, de
acordo com a participação de cada um dos resultados da sociedade.
§ I ? O lucro de que trata este artigo ficará sujeito à incidência do
Imposto de Renda na fonte, como antecipação do devido na declaração
da pessoa física, aplicando-se a tabela de desconto do Imposto de Renda na fonte sobre rendimentos do trabalho assalariado, exceto quando
já tiver sofrido a incidência durante o período-base, na forma dos §§ 2?
e 3?
§ 2? Os lucros, rendimentos ou quaisquer valores pagos, creditados ou entregues aos sócios, mesmo a título de empréstimo, antes do
encerramento do período-base, equiparam-se a rendimentos distribuídos e ficam sujeitos à incidência do Imposto de Renda na fonte, na
data do pagamento ou crédito, como antecipação do devido na declaração da pessoa física, calculado de conformidade com o disposto no parágrafo anterior.
§ 3? O Imposto de Renda retido na fonte sobre receitas da sociedade de que trata o art. 1? poderá ser compensado com o que a sociedade tiver retido, de seus sócios, no pagamento de rendimentos ou lucros .
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DECRETO-LEI N? 2.429, DE 14 DE ABRIL DE 1988
Altera a legislação do imposto de renda
e dá outras providências .
.... . . .... _- -_ ..... - ....... ... __ . ... . . _- . . _-_ . . ... - .......................... _- ... __ ... .... ... . - ... _- ..

Art. 8? A pessoa jurídica que exerça atividades sujeitas a tributação por alíquotas diferenciadas somente poderá compensar os p~eju~zos
decorrentes do exercício de atividade tributada por alíquota reduzIda,
com lucros da mesma atividade .
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DECRETO-LEI N? 2.452, DE 29 DE JULHO DE 1988

•

Dispõe sobre o regime tributário. cam·
bial e administrativo das Zonas de Proces·
sarnento de Exportacões e dá outras pro·
vidências.

Art. 11. A empresa instalada em ZPE terá o seguinte tratamento
tributário em relação ao Imposto sobre a Renda:
I - Com relação aos lucros auferidos observa-se-á o disposto na legislação aplicável às demais pessoas jurídicas domiciliadas no País.
II - Isenção do imposto incidente sobre as remessas e os
pagamentos realizados, a qualquer título, a residentes e domiciliados no exterior.
§ I? Para fins de apuração do lucro tributável a empresa não poderá computar, como custo ou encargo, a depreciação de bens adquiridos no mercado externo.

•
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§ 2?

O tratamento tributário previsto neste artigo poderá ser garantido no caso de prorrogação do' prazo da autorização de funcionamento, 'desde que a empresa se comprometa a elevar os gastos mínimos
no País (alínea c do § 2? do art. 6?), conforme dispuser o regulamento.

•

LEI N? 7.799, DE 10 DE JULHO DE 1989
Altera a legislaçi!o tributária federal e
dá outras pro vidências .
•

CAPÍTULO IH
Normas sobre Tributação das Pessoas Jurídicas
Seção I
Imposto de Renda

-- -- ------------------------------------------------------ ------- -.------ ------------------Art. 40. A contrapartida da reav aliação de bens somente
poderá ser utilizada para compensar pr~juízo~ fisc~is, quando
ocorrer a efetiva realização do bem que tiver sldo obJeto da reavaliação.
- - - - - - - - - - - - ... ... -- - .. . - .. .... . .. --' . ... - . . - . . - - .. --... - .. . . - - - - . .. . . . . --- - - .". _. - - -- ---- _.
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LEI NU 8.383,
DE 30 DE DEZEMBRO DE 1991
Institui a Unidadl' Fiscal de Rrferpncia. altera a If')(islação
do imposto de renda e dá o/llras providências
O Presidente da Repúhlica
Fa,o saber que o Cungrcsso Naciunal decreta e eu sandono a seguinte
lei:
CAPíTULO I
DA UNIDADE DE REFERÊNCIA. UFIR
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N

Ali, 1-. Fica instituída a Unidade Fisc:,1 de Rererênd" . UFIR. como
medida de valor c par;imetro de atualizaçiio monct;íria de tribntos e de
valorc.!\ cxprcs!\os em l:ruzciros na Icg.i~lac;:it) trihutfi ria federal . bem comi)
o. relativo. a multa, l' pcnalidades dc 4",.14uer natureza .
§ 1" . O disposto neste capítulo "plica-se li tributo~ e contrihuições soci ai., inclusive previdcnd;\ri,,~, Ile intervel)çãu no domíniu econômico e de
interesse de c:ltcgnrws profissionais ou econômica!'..
§ 2" . í, vedada a utilizaçío da UFIR cm ncgócio juridim mm" rdercn ·
cial uc c.:orrcç:ío nu.lnct;'ria Llo preço ue bens ou !'.clvh,;os c UC sal:'rio!'.. alu guéis ou /'oyaltit'S.
Ali. 1'. A expressão monetária da U FIR mensal será rLxa em cada mêscalcnd~rio: e da UFl R di;í .. ia ficar;í sujeita ~ "ari;"iio cm ~ada dia c a du
primeiru dia do mês scr,j igual i. UFIR uo mesmo mês.
§ I" , O Ministériu da Ecunomh Fazcnda e Planejamentu, por intermé ·
diu do I)cpmiamcntu da Receita Federal. divulgltní a expressáo munet;íria
da I IFlR mcn~al:
a) até" dia I" dc janciro de 1992, para CSSl' me•. mcdiantc a aplica,flo.
",hrc Cr$ 126,H621. do Ínuice Nacional de Preço. IIU Cunsumidor - INI'C
acumuladu ucsde fevereiro até novembro de 1991. e uo Índke de I're~os
au Cunsumidor Amplilldo . II'CA de dezemhro de 1991. apurnUu, pelo
Institutu Brasilciro de <.ieugmfill c EMatíslica (IBGE) :
h) até u primeil'll dia de ~IIdll mês, :, panir de I" de Cevereifll de 1992.
com hase nu II'CA,

1''''

§ 2". o II'CA a 'Iue se rerere o parágraro antcrior, ser~ constituído
série cspcci,11 cuja ap ura,;ío comprecnderá o período entre o d ia 16 <k" I\I!êI;
ant eri o r c u dja 15 LI" mê!'l de referência.
§ ]" . Lntc rro mpida a apu ra,,;;o o u divulgação da série especial du II'C".

exprc",,,o mo nct ;íria da U FIR ~cr;í cstahelecida com base nos inllic:.llure. dispo nívci~ , ob~e lva da prccedê ncia em rela,:,,' '''Iuele. apum<klOi pu,
institu içõe. oficiai. dc pcs4uisa .
§ 4". No G'''' do pa rÍlgra ro anteriu r. u Dep;1I1amento da Re~eita Fede.
ra l d iv ul ga r;', a metod o lo gi a adotada para a dctcrminaçiiu da ellprew.õM,
nll'ncl;íria da lJFIR .
~ 5" . (RPI'o)(adu pela Lei li" 9.069, de 19.06. 95)
§ 6". A exprc"iio mo net;íria d o Fator de Atualização Patrillloni31 •
FAP, inslituído e m decorrência da Lei nO H,200. de 2/1 de junho Ile 19'*1.
se r;' igua l. no mês de deze mbro de 1991. li expressão monetária da lJFI~
apu fau a co nforme a nlínea a <..lo § 1<.' dc~te artigo.
§ 7". A exprcssiio mo netiiria do coeficientc utiliz:,du na apuraç.;" <f4..
ga nho de ""pita l. de 'Iue trata a Lc i n" H.21/!, de 29 de agosto de 1991, gtr·
rc.po nde r:í. a pa rtir dc ja neiro de 1992, à expressãu . monetária da UFI~
li

mensal.

Ar!. J-, O. va lo rcs exp ressos e m cruzeiros na legisla..,.;o tributária rlCo'llll
n lllVc'1id,,, em 4uantidade de UFIR. utilizando-se cumo divisores:
I - o va lor de Cr$ 21 5,6656, se re la tivos a multas e pcnalidadL'S de '1l1'li'
quer n;lturcza :
11 • o va lor dc ' 1'$ 126.H62 1. nos dcmais caMIS.
-- - - - - -- - --------- - ---- - -- -- - - - ~ - ---- - ----------------

......••.•

CAPÍTUWVlI
DAS M ULTAS E DOS JUROS DE MORA
Art. 59. Os t ributos e contribuições administrados pelo DepartameMQ
da Receita Federal, que não ro rem pagos até a data do vencimento, Ikario
sujeitos à multa de mora de vinte por cento e a juros de mora de IIID pof
cento ao mês-calendário ou fração , calculados sobre o valor do tributo O!I
contribuição corrigido monetaria mente,
§ 1°, A multa de mo ra será reduzida a dez por cento, quando o cWt!ito
for pago até o último dia útil do mês subseqüente ao do vencimento.
§ 2°. A multa incidirá a partir do primeiro dia após o vencimellÚt 110
débito ; os juros, a partir do primeiro dia do mês subseqüente,
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Art. 60. Será concedida redução de quarenta por cento da multa de
lançamento de oficio ao contribuinte que, notificado, requerer o parcelamento do débito no prazo legal de impugnação.
§ 1°. Havendo impugnação tempestiva, a redução será de vinte por cento, se o parcelamento for requerido dentro de trinta dias da ciência da
decisão da primeira instância.
§ 2°. A rescisão do parcelamento, motivada pelo descumprimento das
normas que o regulam, implicará restabelecimento do montante da multa
proporcionalmente ao valor da receita não satisfeito.
Art. 61. As contribuições previdenciárias arrecadadas pelo Instituto Nacional de Seguro Social - INSS ficarão sujeitas à mult.'l variável, de caráter
não-relevável, nos seguintes percentuais, incidentes sobre os valores atualizados monetariamente até a data do pagamento:
I - dez por cento sobre os valores das contribuições em atraso que, até a
data do pagamento, náo tenham sido incluídas em notific.'lção de débito;
11 - vinte por cento sobre os valores pagos dentro de quinze dias contados da data do recebimento da cor-respondente notificaç.'\o de débito;
IH - trinta por cento sobre todos os valores pagos mediante parcelamento, desde que requerido no prazo do inciso anterior;
IV - sessenta por cento sobre os valores pagos em quaisquer outros
casos, inclusive por falta de cumprimento de acordo para o parcelamento.
Parágrafo único. É facultada a realização de depósito, à disposição da
Seguridade Social, sujeito aos mesmos percentuais dos incisos I e 11. conforme o caso, para apresentação de defesa.
~---------------------------------------------------------.-----

CAPÍTUW VIII
DAS DISPOSIÇÓES FINAIS E TRANSITÓRIAS

-. ----. - . . . . . . . . -- ---. - - -. - ---- -- -- . -- ---- - ---- -- . . . -- - - --------~

Art. 92. Fica reduzida para zero a alíquota do imposto de renda na
fonte sobre valores remetidos a beneficiários residentes ou domiciliados no
exterior, destinados ao pagamento de comissões e despesas, desde que
aprovadas pelo Banco Central do Brasil e pela Comissão de Valores Mobiliários, incorridas nas operações de colocação, no exterior, de ações de
companhias abertas domiciliadas no Brasil.
--- -- ---. --. . --- ------- ---------- ----- ---- - --. -. . - -. . - ------ - --

--

---- --- --- - -- . - -- --- - --- ----- ----- ------- ------ ---. --. . . -- -. - - - ---

LEI N? 8.661, DE 2 DE JUNHO DE 1993 (*)
Dispõe sobre os incentivos fIScais para a capacitação tecnológica da indústria e da agropecuária, e dá outras providências.

---------- --- --- -- --------- ------ --- ----- . --- . - -----. - ------ ----------. . ----. --- --- -------- --
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CAPiTULO

IV

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS
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0 <.0

Art, 6? Não está sujeita a retenção do Imposto sobre a Renda na Fonte a remessa destinada à solicitação, obtenção e manutenção de direitos de propriedade industrial
no exterior.
Parágrafo único. As remessas a que se refere este artigo são isentas do Imposto
sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro ou relativas a Títulos e Valores MobiliáI··rios incidente sobre as respectivas operações de câmbio.
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LEI N? 8.696, DE 26 DE AGOSTO DE 1993

- O)
CO
co

~N

Dispõe sobre a redução de multa pela
antecipação do pagamento de tributo lança·
do, e dá nova redação ao art. 30 da Lei n1'
8.177/11, de 11' de março de 1991.

...." ' 0Z
.!'l-J

.30..

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono
a seguinte lei:

Art. 1? A falta de recolhimento de tributos ou contribuições, administrados pela Secretaria da Receita Federal, declarados pelo contribuinte ou não declarados em razão de não estar o
contribuinte obrigado à apresentação da declaração, apurada
em p rocedimento de cobrança, sujeita-se aos acréscimos legais
de que trata o art. 59 da Lei n? 8.383(21, de 30 de dezembro de
1991.

-. ---- .. _------------~-------------------------- - ---------------------------------------LEI

N~

8.846, DE 21 DE JANEIRO DE 1994
Dispõe sobre a emissão de documentos
fiscais e o arbitramento dá receita mfnima
para efeitos tributários, e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono
a seguinte lei:
Art. 1~ A emissão de nota fiscal, recibo ou documento
equivalente, relativo à venda de mercadorias, prestação de serviços ou operações de alienação de bens móveis, deverá ser efetuada, para efeito da legislação do imposto sobre a renda e pro'
ventos de qualquer natureza, no momento da efetivação da opc; '
ração.
§ 1~

O disposto neste artigo também alcança:

a) a locação de bens móveis e imóveis;
b) quaisquer outras transações realizadas com bens e serviços, praticadas por pessoas físicas ou jurídicas.
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§ 2?

O Ministro da Fazenda estabelecerá, para efeito da legislação do imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza, os documentos equivalentes à nota fiscal ou recibo podendo dispensá-los quando os considerar desnecessários.

to

Art. 2? Caracteriza omissão de receita ou de rendimentos,
inclusive ganhos de capital para efeito do imposto sobre a renda
e proventos de qualquer natureza e das contribuições sociais,
incidentes sobre o lucro e o faturamento, a falta de emissão da
nota fiscal, recibo ou documento equivalente, no momento da
efetivação das operações a que se refere o artigo anterior bem
como a sua emissão com valor inferior ao da operação.
Art. 3? Ao contribuinte, pessoa física ou jurídica, que não
hou 'ler emitido a nota fiscal, recibo ou documento equivalente,
na situação de que trata o art. 2?, ou não houver comprovado a
sua emissão, será aplicada a multa pecuniária de trezentos por
cento sobre o valor do bem objeto da operação ou do serviço
prestado, não passível de redução, sem prejuízo da incidência
do imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza e
das contribuições sociais.
Parágrafo único. N a hipótese prevista neste artigo, não se
aplica o disposto no art. 4? da Lei n? 8.218(1), de 29 de agosta de
199I.
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._-------------------------------------------------------------------------------------MENSAGEM N9 990, DE 16 DE OUTUBRO DE 1996, DO PODER EXECUTIVO
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do artigo 61 da Constituição Federal, submeto à elevada deliberação de
Vossas Excelências o texto do projeto de lei que "Dispõe sobre a legislação tributária federal, as
contribuições para a seguridade social, o processo administrativo de consulta e dá outras
providências" .
Brasília,

'--------

16

de outubro de 1996.

( :.... -..- ~

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N9 470, DE 15 DE OUTUBRO DE 1996, DO SENHOR
MINISTRO DE ESTADO DA FAZENDA

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,

Temos a honra de submeter a apreciação de Vossa Excelência o incluso
Projeto de Lei, que altera a legislação tributaria federaL
2.
Em 1995, foram sancionadas as Leis n2s 9.249 e 9.250, de 26 de dezembro
daquele ano, as quais tomaram-se o marco inicial de modelnização da legislação do imposto de
renda, tendo em vista os critérios de simplificação, harmonização e universalização nelas
adotados.
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3.

o

atual projeto se Insere nesse esforço de modernização e, sendo mais

abrangente. estende a outras areas os principios que nortearam a elaboração da referida
legislação, ao mesmo tempo em que aperfeiçoa os mecanismos que pennitem a verifi~ação ágil e
eficiente do cumprimento da obrigação tributária dentro das práticas atuais de mercado, em uma
economia cada vez mais globalizada.
4.

o

projeto propõe. em seus arts. I" a 62 , a alteração do periodo de

apuração do imposto de renda - ue mensal para trimestral - possibilitando significativa
simplificação das obrigações fiscais acessórias. notadamente no que se refere ás informações
mensalizadas exigidas nas declarações de rendimentos.
5.

No novo regime de apuração trimestral. o imposto devido será pago ate o

ultimo dia util do mês subsequente. t"Jcultado o parcelamento em três quotas. com a incidência da
taxa SELIC a partir do se!:,'lmdo mes subsequente ao do encerramento do penodo de apuração.
ate o mês anterior ao do pagamento. <: de um por ccnto no mes do pagamento .
Mantem-se, contudo, para as empresas sujeitas ao regime de tributação
com base no lucro real. a opção por recolhimentos em bases estimadas mensais (art. 2"), sendo
6.

que, neste caso, sobre a base de cálculo superior a R$ 20 .000,00, incidirá, tambêm, mensalmente,
o adicional do imposto de renda que, pela legislação arual, ocorre apenas quando da declaração
anual de ajuste.
7.

Além da simplificação, as alterações propostas têm por objetivo, tanto

quanto possivel, fazer coincidir o valor dos recolhimentos mensais por estimativa com o valor
efetivamente devido pelo contribuinte.
8.
Quanto ao saldo de imposto devido relativo ao período de apuração
encerrado em 31/12/96, a Lei n2 9249, de 1995, estabeleceu seu pagamento em quota unica no
mês de março de 1997. O art.

r- do projeto faculta o pagamento do referido saldo em atê quatro

parcelas, acrescidos da taxa SELIC a partir de 12/04/97, sendo que, no mês do pagamento, a taxa
será de um por cento.
Para evitar descontinuidade no fluxo da arrecadação, o art. 82 detennina
9.
que todas as pessoas juridicas, ainda que submetidas ao regime de apuração trimestral, paguem,
por estimativa, nos meses de fevereiro e março de 1997, o imposto relativo aos meses de janeiro
e fevereiro daquele ano. Esse imposto será compensado com o que for devido no encerramento
do período de apuração trimestral.
10.

Os arts. 92 a 14 representam grande evolução na sistemática de apuração

da base de cálculo do imposto de renda, nQ que diz respeito às perdas sofridas pelas pessoas
jurídicas no recebimento de seus creditos. Propõe-se uma revisão conceitual dos atuais criterios,
a exemplo do que vem ocorrendo na legislação do imposto de renda dos paises industrializados
desde a metade dos anos 80. Essa revisão consiste na substituição dos atuais critérios de
provisionamento, baseados em medias históricas, que nem sempre espelham a realidade, por uma
sistemática que contempla perdas efetivas sofiidas pela pessoa jurídica, a partir de regras
objetivas. Os saldos das provisões anteriormente constituidas deverão ser revertidos (art. 14) e a
nova sistemática de reconhecimento de perdas poderá ser adotada. à opção do contríbuinte, já
para o período de apuração a se encerrar em 31/12/96 .
Por sua vez, os arts. 15 a 17 objetivam aperfeiçoar as normas de tríbutação
l I.
em bases mundiais. introduzidas a partir da Lei n" <) 249. de 1995, permitindo a consolidação dos
resultados em aplicações tinanceiras de renda vanável auferidos pela pessoa juridica brasileira em
suas aplicações diretas em um mesmo paiS estrangeiro: simplificando a forma de comprovação do
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imposto pago no exterior a ser compensado no Pais; permitindo a compensação, com o devido
no Brasil, do imposto pago no exterior relativo a receita de prestação de serviços efetuada
diretamente pela pessoa juridica nacional: e admitindo, nas operações de cobertura (hedge)
realizadas diretamente pela empresa brasileira, em mercados de liquidação futura em bolsas no
exterior, que tanto os ganhos como as perdas sejam computados para fins de determinação do
lucro real, no sentido de torná-los neutros sob o aspecto tributário.
As 'normas contidas nos .arts. 18 a 24 representam significativo avanço da

12.

legislação nacional face ao ingente processo de- globalização, experimentado peias economias
contemporâneas. No caso especifico, em conformidade com regras adotadas rios paises
integrantes da OCDE, são propostas normas que possibilitam o controle dos denominados
"Preços de Transferência", de forma a evitar a prática. lesiva aos interesses nacionais, de
transferências de resultados para o exterior, mediante a manipulação dos preços pactuados nas
importações ou exportações de bens, serviços ou direitos, em operações com pessoas vinculadas,
residentes ou domiciliadas no exterior.

13.

Nesse sentido, o art. 22 prevê limite máximo para a dedutibilidade das

despesas com JUros, nas· operações com pessoas vinculadas, residentes ou domiciliadas no
exterior, que será o correspondente á taxa Libor, para depósitos em dólares dos Estados Unidos
da América, para o periodo de seis meses, acrescida de três por cento ao ano à título de spread,
antes de computada a variação cambial correspondente, salvo nos casos de contratos registrados
no Banco Central do Brasil, quando será admitida a remuneração pactuada.
Por sua vez, o art. 24 estende a aplicação das regras contidas nos arts. 18

14.

a 22 a todas as operações praticadas com pessoas residentes ou domiciliadas em paises com
tributação favorecida, ainda que não vinculadas à pessoa juridica brasileira, inclusive por pessoas
fisicas residentes no pais, que se submeterão áquelas regras para fins de determinação de ganho
de capital ou de rendimento tributário.
1S.

Os arts. 2S a 27 promovem os necessários ajustes na legislação vigente

que trata das pessoas juridicas tributadas com base no lucro presumido ou arbitrado, de forma a
adequá-Ia às

regr~

de apuração propostas no presente projeto, sem que disso resulte qualquer

aumento de carga tributária.

•

16.

Os arts. :::3 a 30. que tratam da Contnbuição Social sobre o Lucro

Líquido. tém o objetivo de compatibilizar a lecislação dessa contribuição com as alterações

..

propostas para o imposto de renda .
17.

O art. 31, que trata do Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI,

amplia as possibilidades de utilização do instituto da substituição tributária, de forma a permitir,
de um lado, um maior controle em relação àquele imposto e. de outro, agilizar as operações
industriais, conferindo-lhe maior eficiência e rentabilidade a menor custo, pois os controles
poderão ser significativamente reduzidos.
18.
Os arts. 32 a 47 melhor instrumentalizam a fiscalização tributária,
atribuindo-lhe competências que possibilitarão maior eficiência no combate aos ilícitos tributários,
oferecendo, ainda, maior transparência ás suas atividades e maiores garantias aos contribuintes.
Nesse contexto, tem-se:
a) o estabelecimento de regras claras para a suspensão do gozo dos
beneficios da imunidade ou da isenção, inclusive quanto ao processo de impugnação e recurso na
esfera administrativa (art. 32);
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b) a instituição, no âmbito federal, de regimes especiais de fiscalização,
prática adotada de longa data pelas fiscalizações estaduais e de inegável eficácia no combate à
evasão tributária (an. 33), aplicáveis a situações especificas de gravidade que os justifiquem;
c) a criação de normas que regulam a retenção e a devolução de livros e
documentos (an. 35), a lacração de arquivos (an. 36), a guarda de documentos que tenham
repercussão futura (an. 37) e que garantam à fiscalização o acesso também à documentação do
contribuinte mantida em meio magnético ou assemelhado (an. 34) e à documentação técnica dos
respectivos sistemas de processamento de dados (an. 38), como salvaguardas para. o adequado
exercicio da atividade fiscalizadora, inclusive no que respeita aos meios informatizados,
largamente utilizados nos dias atuais;
d) a possibilidade de recomposição da escrituração, nos casos de extravio
de livros e documentos, desde que tal fato haja sido comunicado à autoridade fiscal, no prazo de
trinta dias da ocorrência do fato (an. 39) .
19.

Também visando a maior eficiência da fisca lização tributária, os ans. 40 a

42 criam novas presunções de omissão de receitas ou rendimentos, na forma juridica adequada,
possibilitando a caracterização daquele ilicito tiscal de maneira mais objetiva.

20.

Assim.. o ano 40 dá a necessária fundamentação legal para a caracterização,

como omissão de receitas, das omissões de pagamentos efetuados pela pessoa jurídica, inclusive
nos casos de aquisição de mercadorias para revenda não registrada.
21.

O ano 41 fundamenta os procedimentos fiscais baseados em auditoria de

produção, construindo uma metodologia objetiva que possibilite, a panir da análise do processo
produtivo da pessoa juridica, a identificação da prática de omissão de receitas e sua mensuração.
22,
Por sua vez, o an o 42 objetiYa o estabelecimento de critério juridicamente
adequado e tecnicamente justo para apurar, mediante a análise da movimentação financeira de um
contribuinte, pessoa fisica ou juridica, valores que se caracterizem como rendimentos ou receitas
omitidas. Há que se observar que a proposta não diz respeito ao acesso às informações
protegidas pelo sigilo bancário, as quais continuarão sendo obtidas de acordo com a legislação e
a jurisprudência atuais. O que se procura é, a panir da obtenção legitima das informações,
caracterizar-se e quantificar-se o ilícito fiscal, sem nenhum arbítrio, mas de forma justa e correta,
haj~ vista que a metodologia proposta permite a mais ampla defesa por pane do contribuinte.

Também impona ressaltar que a análise da movimentação deverá ser individ1!alizada por
operação, onde o contribuinte terá a oponunidade de, caso a caso, identificar a natureza e a
origem dos respectivos valores. Dessa forma, tem-se a ceneza de que as parcelas não
comprovadas, ressalvadas transferências entre contas de mesma titularidade ou movimentações
de pequeno valor (an. 42, § 3"), sejam, efetivamente, fruto da evasão tributária.
23.
O an o 43 possibilita a constituição de crédito tributário relativo apenas aos
encargos de multa ou de juros, permitindo sua cobrança administrativa ou judicial e dando
materialidade ás normas contidas nos anigos subsequentes (ans. 44 a 46).
O ano 44 trata das multas de lançamento de oficio, reduzindo-as a
24.
percentuais compatíveis com uma economia estável, desindexada e com baixos índices
inflacionários, sem, contudo, perder de vista a gravosidade necessária ao atingimento do objetivo
de qualquer penalidade, que é o de inibir a prática socialmente repudiada, da evasão tributária.
Assim, a multa básica, que hoje é de cem por cento, passa a ser de setenta e cinco por cento .
25.

O citado anigo trata, ainda, das hipóteses de redução ou majoração da

multa de lançamento de oficio, repetindo as hipóteses já consagradas pela legislação tributária.
bem assim estende a aplicação dessas multas aos casos de ressarcimento indevido decorrente de
incentivo ou beneticio riscai.
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26.

Os ans. 45 e 46 altera as multas de lançamento de oficio aplicáveis ao

Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI, tomando-as idênticas àquelas tratadas no art. 44,
incidentes para os demais impostos e contribuições federais .
27.

O art. 47 permite que o contribuinte pague seus débitos fiscais já lançados,

até vinte dias apos o início do procedimento de oficio, com os acréscimos aplicáveis a
procedimento espontâneo.
28.

Os arts. 48 a 50 visam simplificar o processo de consulta, tomando-o mais
'.

•

ágil, além de permitir que o seu processamento se dê o mais próximo possível do sujeito passivo .
Ademais, em nome da uníformidade e da racionalidade, propõe-se que o processo de consulta
relativo às normas de classificação de mercadorias se subordine às mesmas regras aplicáveis às
demais normas tributárias.
Os arts. 51 a 54 promovem ajustes de ordem formal às normas relativas às

29.
pes~oas

jurídicas submetidas aos regimes de tributação com base no lucro presumido ou

arbitrado, tomando-as mais consistentes com os ditos regimes.
30.

Os arts. 55 e 56 promovem ajustes ·relativos às sociedades

CIVIS

de

prestação de serviços de profissão legalmente regulamentada.
31.

O art. 55 coloca as sociedades civis de prestação de serviços profissionais

relativos ao exercício de ,profissão legalmente regulamentada dentro da regra gerai de tributação
do imposto de renda das pessoas juridicas, extinguindo o regime instituído pelo Decreto-lei n2
2.397, de 21 de dezembro de 1987, por total incompatibilidade com a integração promovida pela
g

Lei n 9.249, de 1995, em que a incidência recai na pessoa juridica e não em seus sÓcíos. Buscase, fundamentalmente, a harmonização da legislaç'ão, sem que disso decorra, também, aumento
da carga tributária em relação a esses contribuintes.
32.

O art. 56 estabelece a incidência da Contribuição para a Seguridade

Socíal - COFINS para as sociedades mencionadas no paràgrafo anterior.
33 .

O art. 57 ajusta a tributação das Associações de Poupança e Empréstimo a

nova aliquota de 15% do imposto de renda .

•
34 ,

..

Dadas suas peculiaridades tiiticas. houve-se por bem estender às empresas

de jaclOrrng (arts. 58 e 59) o mesmo tratamento tributário dispensado as instituições financeiras
em relação ao imposto de renda e a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (alíquota e base
de cálculo nos pagamentos mensais estimados e obrigatoriedade de adoção do regime de
tributação com base no lucro real), à incidência do IOF nas operações de compra de direitos
creditórios e à Contribuição para a Seguridade Social - COFINS (exclusão do pagamento),
35.

O art. 60 inclui no ~bito das atividades rurais, para os fins do imposto de
renda, as atividades de cultivo de florestas destinadas ao corte para comercialização, consumo ou
industrialização, dispensando, por conseguinte, adequado e justo tratamento ao desenvolvimento
florestal.
36.

Com o art. 61, estende-se aos fundos e clubes de investimento com
carteiras rnístas de renda fixa e renda variavel a alíquota aplicável aos rendimentos de aplicações
financeiras de renda fixa, evitando-se a complexidade dos controles, desta tributação por parte do
fisco e das próprias instituições, além de iníbir virtuais manípulações ou fraudes.
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o art. 62 sujeita as entidades submetidas aos regimes de liquidação judicial

37.

e a massa falida ás normas de incidência dos impostos e das contribuições de competência da
União aplicáveis ás pessoas juridicas em geral. Em situação análoga tem-se, por exemplo, que o
imposto de renda incide sobre os rendimentos dos absolutamente incapazes e do espólio. Inexiste,
portanto, qualquer razão de ordem econômica ou juridica que justifique a não sujeição daqueles
entes às normas tributárias, desde que ocorridos os respectivos fatos geradores.
Também visando adequar a legislação tributária á nova realidade

38.

.. z
"'0

.! ...J
3 0.

econômica, propõe-se, no art. 63, a redução da multa moratória, hoje variando de dez a trinta por

-

.

cento, para trinta e três centésimos por cento ao dia de atraso, não cumulativa, até o limite
máximo-de vinte por cento.
Com o propósito de harmonizar a legislação tributária federal, o art. 64

39.

altera o termo inicial da incidência do juros SELIC, da data prevista para a entrega da declaração
de

rend,imen~os

para o primeiro dia do mes subsequente ao previsto para aquela entrega

tempestiva nos casos de parcelamento

do imposto de renda das pessoas fisicas e de sua

restituição. Além disso, em seu parágrafo único, determina a aplicação das mesmas regras de
incidência daqueles juros ás quotas do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural.
40.

Nas situações de suspensão da exigibilidade de créditos tributários. por

força de concessão de liminar em mandado de segurança. permite-se. com o ano 65, quando a
decisão final houver considerado devido o tributo ou contribuição, que o sujeito passivo promova
o seu pagamento até o décimo dia subseqüente a publicação da decisão, apenas com os
acréscimos moratórios de multa e juros. ainda que, para prevenir a decadência, haja sido
constituído o crédito com multa de lançamento de oficio. Ressalte-se que tal prerrogativa
somente alcança as hipóteses em que a suspensão da exigibilidade tenha ocorrido antes do inicio
de procedimento de oficio a ele relativo.
41.

o art.

66 introduz sistemática inédita e efetiva de arrecadação e controle

do cumprimento das obrigações fiscais por pane das pessoas juridicas fornecedoras de bens e dos
prestadores de serviços a órgãos. autarquias e fundações. A sistemática proposta consiste na
retenção na fonte, pelo ente público encarregado do pagamento dos bens ou serviços, de parcelas
correspondentes ao imposto de renda, à contribuição social sobre o lucro líquido e às
contribuições para a seguridade social e para o PISIPASEP .
42.

O imposto ou contribuição, retido na forma proposta, poderá ser

compensado pelo contribuinte com o que for devido em relação á mesma espécie de imposto ou
coz:ttribuição.
43.

Dentro dessa mesma linha, o art. 67 determina a retenção, por parte do

Banco do Brasil S.A., da contribuição para o PISIP ASEP incidente nas transferências correntes

da União para suas autarquias e fundações e para os Estados, Distrito Federal e Municípios, suas
autarquias e fundações.
44.

Os ans. 68 e 69 propiciam grande descongestionamento nos controles da

Administração Tributária ao dispensar o pagamento de impostos e contribuições de valor, por
código de receita, inferior a R$ 10,00, que, no entanto, serão recolhidos quando, acumulados,
ultrapassarem aquele limite. Assim, elimina-se grande fluxo de papéis e registros relativos a
valores que, individualmente, são insignificantes e resultam em custo de processamento e controle
que são, o mais das vezes, superiores aos valores a serem arrecadados.

..
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45.

o art. 70 atribui a responsabilidade pela retenção do imposto de renda na

fonte. sobre rendimentos auferidos por fundos. sociedades de investimento e carteiras.
constituídos por investidores domiciliados no exterior. a pessoa juridica que efetuar o pagamento
do referido rendimento .
46.
o art. 71 estabelece

Para garantir o pagamento do imposto de renda e inibir a evasão tributaria.
:l

incidencia do imposto nas hipóteses de multas ou vantagens pagas ou

creditadas em virtude de rescisão de contratos, à exceção dos casos decorrentes da legislação
trabalhista e aos relativos à reparação de danos patrimoniais .

•

47.

o art.

72 estabelece a tributação dos ganhos auferidos em mercados de

liquidação futura, fora de Bolsa, segundo as mesmas normas aplicàveis às operações em Bolsa.
48.

o art.

73 reduz para quinze por cento a alíquota do imposto de renda

incidente nos pagamentos, créditos. entregas ou remessas para o exterior, pela aquisição ou
remuneração de qualquer forma de direito, inclusive à transmissão, através de rádio, televisão ou
qualquer outro meio, de filmes ou eventos, ainda que se trate de competições esportivas das quais
faça parte representação brasileira. Dessa forma, o tratamento dispensado à espécie fica
equiparado ao dos demais rendimentos auferidos por residente ou domiciliado no exterior.
49.

Os arts. 74 e 75 atendem a antigo e justo pleito dos contribuintes e

flexibilizam as formas e condições para a compensação de tributos e contribuições administrados
pel!l Secretaria da Receita Federal, permitindo, inclusive sua utilização entre tributos e
contribuições de naturezas diversas, cabendo àquele órgão os procedimentos internos para a
correta alocação, segundo sua natureza e destinação, dos valores compensados.
50.

O art. 76, em reforço ao processo de desindexação de nossa economia,

amplia a periodicidade da atualização da UFIR, de semestral para anual, a partir de 1Q de janeiro
de 1997, além de restringir sua utilização, para os fins da legislação tributària federal. à
atualização dos créditos tributários da União que tenham sido objeto de parcelamento concedido
até 31 de dezembro de 1995.
51.

Para que se atribua maior flexibilidade aos Conselhos de Contribuintes, no

que respeita ás suas competencias relativas às matérias objeto de julgamento. de forma que se

•

possa, com a presteza devida, adaptá-Ias às reais necessidades. objetivando maior celeridade nas
decisões e evitando-se congestionamentos. propõe-se. no art. 77. a atribuição de competencia, ao

.

Ministro da Fazenda, para alterar aquelas competências, garantida a ampla defesa ao contribuinte .
52.

O art. 73 atribui competência ao Poder Executivo para determinar a não

constituição de crédito tributário ou. quando já constitui do. retificar seu valor. declará-lo extinto.
desistir de execução fiscal ja ajuizada ou deixar de interpor recursos. quando tais créditos se
basearem em dispositivo declarado inconstitucional por decisão definitiva do Supremo Tribunal
Federal. Trata-se de medida protilática. que representa -l! rande <,:conomia
de esforços l!
,
conseqüente redução de custos para o contribuinte. para a Administdção Tributaria e para o
próprio Poder Judiciario.
53 .

O art. 79 promove ajuste às normas relativas à remuneração do capital

próprio, introduzida pela Lei n" 9.249. de 1995, incluindo as reservas de lucros na base de cálculo
do limite de dedutibilidade. Tal ajuste se justifica em virtude da natureza econômica das referidas
reservas, idêntica á dos lucros acumulados.
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54.

O ano 80 objetiva pennitir .que os beneficios fiscais relativos ao Programa

de Alimentação do Trabalhador, de que trata a Lei nO 6.321 , de 14 de abril de 1976, sejam
utilizados pelas pessoas jurídicas também nos casos de pagamento, em espécie, do auxílio
alimentação, o qual não constituirá base de cálculo para o imposto de renda, para as
contribuições para a previdência social, nem para o FGTS, bem assim não se incorporará aos
demais direitos trabalhistas. Há que se observar, no presente caso, que não são alteradas ou
extintas as demais formas de utilização do referido beneficio fiscal. Busca-se, no entanto, oferecer

OI

outras opções, tanto para o empregador como para o empregado, os quais deverão buscar aquela
que melhor atender aos interesses comuns, evitando-se a imposição de normas tutelares sobre o
orçamento dos trabalhadores. Com efeito, os interessados diretos no beneficio -empregados e
empregadores- não mais ficarão, para sua fruição, dependentes de formas restritivas, que muitas
vezes desatendem aos seus reais interesses e necessidades.
55 .

O ano 81 institui modalidade de cobrança dos impostos incidentes na

imponação, adotando a proporcionalidade em função do tempo de permanência do bem no
território nacional, para os bens admitidos temporariamente, a título de aluguel, para fins de
utilização econômica, nos termos e condições a serem estabelecidos pelo Poder Executivo.
56.

Por último, propõem-se as seguintes revogações:
I - o § 22 do ano 97 do Decreto·lei n" 5.844, de 23 de setembro de 1943,

que concede isenção do imposto de renda sobre rendimentos pagos a beneficiários no exterior a
título de fretes e assemelhados, e alterações posteriores (Decreto-lei n2 7.885 , de 21 de agosto de
1945, ano 46 da L~i nU4.862, de 29 de novembro de 1965, t: an o 56 da Lei n" 7.713, de 22 de
dezembro de 1988);
II - o Decreto-lei nU165, de 13 de fevereiro 1967, que autoriza o Ministro
da Fazenda conceder isenção de imposto de rcnda incidente so bre juros sobre empréstimos pagos
benericiários no t:xtenor:
III - o § 3" do art. 2 1 do Decreto-lei n2 401 , de 30 de dezembro de 1968,
que detennina a cobrança de multa de oficio juntamente com o imposto;
il

IV - o Decreto-lei n2 716, de 30 de julho de 1969, que isenta do imposto
de renda as remessas de juros para o exterior por empresas concessionárias ou pennissionárias de
linhas aéreas regulares;
V - o Decreto-lei n2 815, de 4 de setembro de 1969, que isenta do imposto
de renda os rendimentos pagos a agentes, no exterior, de exponador nacional, bem assim os juros

..

de descontos de cambiais, e alterações posteriore~ (Decreto-lei n2 1. 139, de 21 de dezembro de
1970, ano 87 da Lei n2 7.450, de 23 de dezembro de 1985, e ans. 11 e 12 do Decreto-lei n2
2.303, de 21 de novembro de 1986);
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VI - o ano32 do Decreto-lei n2 1. 118, de 10 de agosto de 1970, que isenta
do imposto de renda as remessas para o exterior para pagamento de serviços de promoção de
produtos nacionais, e alterações posteriores (an. 62 do Decreto-lei n2 1.189, de 24 de setembro
de 197I,e inciso IX do a.<t . 12 da Lei n2 8.402, de 8 de janeiro de 1992);
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ano 9" do Decreto-lei n2 1.351 , de 24 de outubro de 1974, que

autoriza o Conselho Monetário Nacional a reduzir o imposto de renda sobre juros, comissões e
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outras despesas sobre fi nanciamentos externos, e alterações posteriores (Decreto-lei Jt 1.411, de

~ ....I

31 de julho de 1975, e Decreto-lei n2 1.725, de 7 de dezembro de 1979;

.3 0..

VIU - o ano 92 do Decreto-lei n2 1.633, de 9 de agosto de 1978, que isenta
do imposto de renda as comissões e corretagens pagas a age. es no exterior de seguradoras
nacloruus;

)
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IX -

O

item 4 da a1inea "b" do §

I R do

Q

ano 35 do Decreto-lei n 1.598, de
2

26 de dezembro de 1977, que trata da realização de reserva de reavaliação (inciso VI do ano 1
do Decreto-lei n~ 1.730, de 17 de dezembro de 1979);

X - o Decreto-lei nn 1. 811, de 27 de outubro de 1980, que permite a
redução do imposto de renda incidente nas remessas para o exterior a titulo de pagamento de
contraprestação de arrendamento mercantil, e alteração posterior (art. 3· da Lei nR 7.132, de 26
de outubro de 1983);

i

XI - "o art. 7" do Decreto-lei n" 1.814, de 28 de novembro de ·1980, que
fixa em vinte por cento a alíquota do imposto de renda incidente nas remessas para o exterior
para pagamento de transmissão de eventos esportivos, a qual, no projeto, está sendo reduzida
para quinze por cento:

XII - \) Decreto-lei n~ 2.:::27. de 16 de janeiro de 1985, que regulamenta o
processo administrativo de consulta sobre

l

classificação de mercadorias:

XIII - os ans. 29 e 30 do Decreto-lei nR 2.341 , de 29 de junho de 1987,
que trata dos limites de remuneração de dirigentes e conselho fiscal;

2R do Decreto-lei nR 2.397, de 21 de dezembro de 1987,
que trata da tributação pelo imposto de renda das sociedades civis;
XIV - os ans.

xv - o

IRe

ano 82 do Decreto-lei n" 2.429, de 14 de abril de 1988, que

estabelece normas sobre a compensação de prejuízos;
XVI - o inciso 11 doan. 11 do Decreto-lei n" 2.452, de 29 de julho de

1988, que isenta do imposto de renda as remessas para o exterior efetuadas pelas empresas
instaladas em Zonas de Processamento de Exportações;
XVII - o ano 40 da Lei n" 7.799, de 10 de julho de 1989, que trata da
absorção de prejuízos com reserva de reavaliação;
XVIII - o ano 22 da Lei n" 8.218, de 29 de agosto de 1991, que estabelece
limite para a dedutibilidade de gratificação paga a empregados;
XIX - o ano92 da Lei n" 8.383, de 30 de dezembro de 1991, que isenta do
imposto de renda as remessas para pagamento de comissões e outras despesas na colocação de
ações de empresas brasileiras no exterior;

xx - o

~.

6R da Lei n" 8.661, de 2 de junho de 1993, que isenta do

imposto de renda as remessas para o exterior a título de pagamento de despesas para a

•

solicitação, obtenção e manutenção de direitos de propriedade industrial;

XXI - o ano 12 da Lei n2 8.696, de 26 de agosto de 1993, que trata de
multa por falta de recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da
Receita Federal;

XXII - o parágrafo único do ano 32 da Lei n2 8.846, de 21 de janeiro de
1994, que trata da não aplicação de multa de oficio no caso de falta de emissão de nota fiscal;

XXIII - o ano33 , o § 4R do ano 37 e os ans. 38, 50,52,53 e 55, o §

IR

do

ano 82 e ano 98, todos da Lei n" 8.981, de 1995, que fixa em quinze por cento a alíquota do
imposto de renda nos pagamentos por estimativa, trata de correção de imposto com base na
UFIR, do arbitramento de lucros e da responsabilidade por retenção do imposto:

XXIV - o ano 89 da Lei n" 8.981, de 1995, com a redação dada pela Lei
n" 9.065, de 1995, que trata da incidência de multa por atraso na escrituração;
XXV - os §§ 4". 9" e IOdo art. 9"., o § 2" do art. I I, o ano 20 e o § 3R do
art. 24. todos da Lei n~ 9 249. de 26 de dezembro de 1995. 4ue tratam dos juros sobre o capital
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próprio. das receitas de aplicações finance iras na base de calculo do adicional do imposto de
renda e de multa de oficio nos casos de omissão de receita;
Q

XXV1 - a panir de I de abril de 1997, o an o 40 da Lei n2 8.981, de 1995.
com as alterações introduzidas pela Lei n2 9.065, de 1995, que trata do pagamento do saldo do
imposto de renda nos casos de empresas optantes pelo pagamento por estimativa.
57.
As revogações relativas as isenções ou reduções do imposto de renda na
fonte se justificam pelo fato de que, nas relações com países que adotam a sistemática de
tributação em bases mundiaís, que representam à esmagadora maíoria daqueles que mantém
relações comerciaís com o Brasil, o resultado pratico de tais beneficios é, apenas, de transferência
do imposto desonerado para aquelas nações. sem nenhum proveito efetivo para o beneficiário.
58.
As demais revogações decorrem de necessários ajustes as alterações
propostas pelo presente anteprojeto de lei.

Respeitosamente

Aviso nO 1, 276

- SUPARlC Civil.

Brasilia, 16

de outubro de 1996.

Senhor Primeiro Secretario,

Encaminho a essa Secretaria Mensagem do Excelentissimo Senhor Presidente da
República relativa a projeto de lei que "Dispõe sobre a legislação tributaria federal, as contribuições
para a seguridade social, o processo administrativo de consulta e da outras providências" .

Atenciosamente,
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~

.,

~VIS ~ B~O~~~HO~

"
Jeo
O')

O')
~

co

Ministro de Estado Chefe da Casa Civil
da Presidência da República

't""

o
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'I:t M

N
.... 0

.... Z
~...J
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A Sua Excelência o Senhor
Deputado WILSON CAMPOS
Primeiro Secretario da Câmara dos Deputados
B RASÍLIA-DF
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PROJETO DE LEI N° 950, DE 1995
(Do Sr. Maluly Netto)

Dá nova redação ao artigo 14 da Lei n9 8.137, de 27
de dezembro de 1990, que "define crimes contra a or
dem tributária, econômica e contra as relações

de

consumo, e dá outras providências".

(A COMISSÂO DE CONSTITUIÇAo E JUSTIÇA E DE REDAÇAO)

o Congresso Nacional decreta:

Art.

1 Q Fica revigorado o art.

14 da Lei n Q

8.137, de 27 de dezembro de 1990.
Art. 2Q

Esta

lei entra em vigor na data de

sua publicação.
Art.

3Q

Revogam-se

as

disposições

em

contrArio, especificamente a Lei n Q 8.383, de 30 de dezembro
de 1991, art. 98, na parte em que revoga o dispositivo legal
mencionado no art. 1Q.

JUSTIFICAÇÃO

A Lei n Q 8.137, de 27 de dezembro de 1990, em

..

seu art. 14, extingue a punibilidade dos crimes definidos em
seus arts. 1 Q a 3Q (crimes contra a ordem tributária), desde
que o

agente criminal

pague

ao

Estado o

devido valor dos

tributos ou contribuições sociais.
Posteriormente,

..

a

Lei

nQ

8.383,

de

30

de

dezembro de 1991, via seu art. 98, veio a revogar o art. 14,
em consideração .

•

Essa revogação constitui-se num passo atrás
em nosso ordenamento juridico.
Ora,

o

que

interessa

do

ponto

de

vis ·ta

tributário, em todos as Nações, é a respectiva arrecadação, a
receita dos tributos e previdenciária.

-
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administração
da
finalidade
a
esta
tributária: que haja um minimo de sonegação, vale dizer, uma
arrecadação de tributos adequada à respectiva imposição das
aliquotas.

Pois

que

tributos

os , há

com

o

fito

de

gerar

numerário para o desenvolvimento social das regiões em que se
arrecadam.
Então, uma lei que extinga a punibilidade de
crimes f i scais, sob condição de pagamento do devido, está no
caminho do que se busca: que o tributo seja pago.
Logo,
desincent ivo
diminuição

da

ao

sua

revogação,

pagamento

arrecadação.

do

contrário,

débito,
que

Já

pelo

com

pagando

traz

decorrente

ou

não,

será

processado, o agente pensa duas vezes antes de pagar.
;,;

Sabendo-se ' que este Pais sofre de um erOnico

)(

'iij

oco

cn
cn

problema

....

õõN

;0
N

de

superpopulação

sentido ainda mais aumentá-la:

carcerária,

acr.~sce

não

ter

afinal, de regra o sonegador

não representa perigo real e imediato para a sociedade.

M

.,,0

"'Z
.! ...J

.3 a..

Por

isso,

apresentamos

nosso

projeto,

que

repristina o dispositivo e resolve o problema, contando com o
apoio de nossos nobres Pares para sua devida aprovação;

na

certeza de que esta se dará.

Sala das Sessões,

1995.

'UC·Su.çlO CnJ.!'A kHEUt'J. 'EU
COO~DE~çlO DE HTVt>OS LEG'SLATNOS-CrDI"

LEI N? 8.383, DE 30 DE DEZEMBRO DE 1991
Institui a Unidade Fiscal de Referên·
cia . altera a legislaçlo do imposto de renda
e dá outras providências ,

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso N acionaI decreta e eu sancIOno
a seguinte lei:
CAP1TULO I
Da Unidade de Referência (Ufir)
Art. I? Fica instituída a Unidade Fiscal de Referência
(Ufir), como medida de v alor e parâmetro de atualização mone-
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tária de tributos e de valores expressos em cruzeuos na legisla·
ção tributária federal, bem como os relativos a multas e penali·
dades de qualquer natureza.
.. . .... . ... ... .... ... . . ...... . .... .. .... . ........ . . . . . .... .......... ...... ... . ...... . ... ... .... .... ... ...... . . . ... . . ..... . .. ... .. ... .

CAP1TULO VIII
Das Disposiç6es Finais e Transitórias
. . . . . . . . .. . . .
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Art. 98. Revogam·se o art. 44 da Lei n~ 4.131, de 3 de setembro de 1962, os §§ I!' e 2!' do art. 11 da Lei n!' 4.357 1361 , de 16
de julho de 1964, o art. 2!' da Lei n!' 4.729 1361 , de 14 de julho de
1965, o art. 5!' do Decreto-Lei n~ 1.0601371 , de 21 de outubro de
1969, os arts. 13 e 14 da Lei n!' 7.713, de 1988, os incisos 111 e IV
e os §§ I!' e 2!' do art. 7!' e o art. 10 da Lei n.8.023138I , de 1990, o
inciso 111 e parágrafo único do art. 11 da Lei n~ 8.134, de 27 de
dez.embro de 1990 e o art. 14 da Lei n~ 8.137 1391 , de 27 de dezembro de 1990~
Brasília, 30 de dezembro de 1991; 170~ da Independência e
103!' da República .
• • .. .. • .. .. '!' .. .. • • •
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8.137, DE 27 DE DEZEMBRO DE 1990
Define crimes contra a ordem tribut.4·
ria, econ6mica e contra as relaç{)es de con·
sumo, e dá outras providlncias.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
CAP1TULO I
Dos Crimes Contra a Ordem Tributárim
Seç40 I

.,

Dos crimes praticados por particulares
Art. 1~ Constitui crime contra a ordem tributária suprimir
. ou reduzir tributo, ou contribuição social e qualquer acessório,
mediante as seguintes condutas:
I - omitir informação, ou prestar declaração falsa às autoridades fazendárias ;
H - fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos
inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigidó pela lei fiscal;
IH - falsificar ou alterar nota fiscal; fatura, duplicata, nota dt' venda, ou qualquer outro documento relativo à operação
tributável;
IV - elaborar, distribuir, fornecer, emitir ou utilizar document.o que saiba ou deva saber falso ou inexato;
V - negar ou deixar de fornecer, quando obrigatório, nota fiscal ou documento equivalente, relativa a venda de mercadoria ou prestação de ' serviço, efetivamente realizada, ou
fornecê-la em desacordo com a legislação.
.
Pena - reclusão de 2 (dois) a 5 (cinco) anos, e multa.

. .
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:!

I ,

I

MO

Parágrafo único . A falta de atendimento da exigência da au·
toridade, no prazo de 10 (dez) dias, que poderá ser convertido
em horas em razão da maior ou menor complexidade da matéria
ou da dificuldade quanto ao atendimento da exigência, caracte.
riza a infração prevista no inciso V.
Art. 2? Constitui crime da mesma natureza:
I - fazer declaração falsa ou omitir declaraçAo sobre
renda s, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir·
se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo;
11 - deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo
ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade
de sujeito passi vo de. obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos ;
111. - exigir, pagar ou receber, para si ou para o contri~
bui nte beneficiário, qualquer percentagem sobre a parcela dedutível ou deduzida de imposto ou de contribuição como incen·
tivo fisc~l;
IV - deixar de aplicar, ou aplicar em desacordo com o es·
tatuído, incentivo fiscal ou parcelas de imposto liberadas por
órgão ou entidade de desenvolvimento;
V - utilizar ou divulgar programa de processamento de
dados que permita ao sujeito passivo da obrigação tributária
possuir informação contábil diversa daquela que é, por lei, for·
necida à Fazenda Públicá. .
Pena
detenção, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, e multa.

Seção 11
Dos crimes praticados por funcionários públicos Art. 3? Constitui crime funcional contra a ordem tributária, além dos previstos no Decreto-Lern? 2.848 111 , de 7 de de,
zembro de 1940 '-' CódigoPenat (Título Xl. Capítulo I):
I - extraviar livro oficial, <processo fiscal ou qualquer
documento, de que tenha a guarda ,em razão da funçAo; sonegá·
lo, ou inutilizá·lo, total ou parcialmente, acarretando pagamento
indevido ou inexato de tributo ou contribui'tão social;
.
11 - exigir, solicitar ou receber, para si ou para outrem,
direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou -antes de
iniciar seu exercício, mas em razão dela, vantagem indevida; ou .
aceitar promessa de tal vantagem, para deixar de lançar ou co·
brar tributo ou contribuição social, ou cobrá-los parcialmente.
Pena - reclusão, de 3 (três) a 8 (oito) anos, e multa.
111 - patrocinar, direta ou indiretamente, interesse priva·
do perante a administração fazendária, valendo-se da qualidade
de funcionário público.
Pena - reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa .
.•... 0 . 0
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CAPÍTULO IV
Das Disposições Gerais
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, Art. 14. Extingue'se a punibilidade dos crimes definidos
nos arts. 1~ a , 3~ quando o agente promover o pagamento de trio
buto ou contribuição social, incJusive acessórios, antes do rece·
. 'b itnento da denúncia.
Art. 15. Os crimes previstos nesta lei são de ação penal
pública, aplicando·se·lhes o disposto no art. 100 do Decreto·Lei
n~ 2.848, de 7 de 'dezembro de 1940 - Código Penal.
Art. 16. Qualquer pessoa poderá provocar a iniciativa do
Ministério Público nos crimes descritos nesta lei, fornecendo·
lhe por escrito informações sobre o fato e a autoria, bem como
indicando o tempo, o lugar e os elementos de convicçA"o .
.. . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . ... .. . .. . . .. .. . . .. .. . .. . . . ... ... ... . . . . ..... .. . ....... .... ... ...... ...... . ......... . .... .
~

,'

...... ........ ' . ' . ...... ..... . . . ...... .... .... . . ..... . . -,...................... ........ . ........... . .............. ............. . ........ . ... ..... . .. .

PROJETO DE LEI N° 984, DE 1995
(Do Sr. Paulo Lima)
Revigora o artigo 14 da Lei n9 8.137, de 30 de dezembro
de 1990, que "define crimes contra a ordem tributária,
econômica e contra as relaçôes de consumo, e dá outras
providências".

(APENSE-SE AO PROJETO DE LEI N9 950, DE 1995)

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1 11 Fica rev iqorado o art. 14 da Lei nl!
8 . 137, de 27 de dezembro de 1990.
Art. 211 Esta lei entra em ' vigor na data 'de
sua publicação.
(

JII
Revogam-se
as
disposições
contrArio , em especial o art. 98, da Lei n ll 8.J8J, de JO de
dezembro de 1991, na parte em que revoga o dispositivo legal
referido no art. 111.
Art.

JUS'.rIPlCAçio

Sabiamente, a Lei n ll 8.137, . de 27 de desembro
de 1990, em seu art . 14, extingue a punibilidade dos 'c rbles
definidos em seus arts. 1 11 a JII (crimes contra a orc:lea
tribut~ria), desde que o agente · criminal pague ao Estado o
devido 'valor dos tributos ou contribuições sociais.
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Posterior e descabidamente, a Lei na 8.383,
de 30 de dezembro de .1991, via seu art. 98, veio a revogar o
art. 14, em consideração.
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N

;;
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';;;
U U)

Consideramos essa revogação um retrocesso em
nosso ordenamento juridico •

Q)
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De plano,

(li)

porque dá-se que o que realmente

interessa do ponto de vista tributário, em todos os paises,
sem exceção através da
arrec ó~.~ja!ão,

história,

é

simples e

puramente,

a

a receita dos tributos e das contribuições.

Aliás, toda a administração tributária tem
por escopo precisamente isto: cuidar para que haja um minimo
de sonegação,

com vistas

a que,

e

praticamente apenas com

vistas a que, haja uma receita tributária condizente com a
respectiva imposição das al i quotas . Afinal, para isso existem
tributos: gerar numerário para o desenvolvimento do bem comum
do Povo, do todo da sociedade.
Ora, nesse efeito, uma lei que extinga a
punibilidade de crimes fiscais,
sob condição que haja
"
pagamento dos tributos sonegados está indo inegavelmente em
,

prol d~quilo que se quer: que o devido ao Estado se pague.
Pelo
legal,

leva
pagamento, à
arrecadar,
sobre

d~

contrário,

a

revogação deste comando
ao
desincentivo
ao
oposto,

extame nte
ao
diminu i ção do ' que

não houvesse o crime.
que

lhe vale pagar,

condenado. Melhor lhe é
criminalista.

se

possa

rigorosamente

Seu agente {üissa a pensar

já que

pagando ou não

serA

pelo minimo pagar um bom Advogado

Ainda, porque sabe-se que o Pais sofre de um
Não tem
c r ônico problema de superpopulação carcerária.
s e ntido, desde que o agente pague o devido, que é, repita-se,
o que se quer, encher ainda mais nossos cárceres, aumentando
a s sim nossos gastos,

já não poucos, com pessoas, aliás, que

quase sempre não apresentam perigo imediato para a sociedade.
Por isso, apresentamos nosso projeto, que
pátrio,
legislador
visa
a
sanar
a
infelicidade
do
r e pristinando o dispostivo revogado em nosso ordenamento
j u ridico positivo.

Ante

o

exposto,

contamos

com

o apoio

de

no ssos nobres Pares para sua devida aprovação.

j

c- I

de 1995.

,
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"LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA P[LA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS L[GISLA TI\'OS-CeDI"

LEI N? 8.137, DE 27 DE DEZEMBRO DE 1990 (*)
Define crimes contra a ordem tributária, econtSmica
as relações de consumo, e dá outras providências.

~

contra

o Presidente da República.
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seaulnte Lei:
. . . . .. . .

.. . . . . . . . . . . . . . ... . ... .. . .. . . . .. . . .. . .. .. . .. .. . . .. .. .. . .. .. . . .. . . .. . . .. . .

. . . . o " . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,. • • • • • • • •

CAPiTULO I
DOS CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA
Seção I

Dos Crimes Praticados por Paniculares
An. I~ Constitui crime contra a ordem tributária suprimir ou reduzir tributo.
ou contribuição social e qualquer acessório, mediante as seguinteS condutas:
I - omitir infonnaçio, ou prestar declaraçio falsa às autoridades (azendirias:
II - fraudar a flSCalizaçio tributária, inserindo elementos inexatos. ou omitindo
operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal:
III - falsificar ou alterar nota ftseai, fatura, duplicata, nota de venda. ou qual·
quer outro documento relativo à operaçio tributável:
IV - elaborar, distribuir, fornecer, emitir ou utilizar documento que saiba ou de·
va saber falso ou inexato;
V - negar ou deixar de fornecer, quando obrigatório, nota rlSC8l ou documento
equivalente, relativa a venda de mercadoria ou prestaçio de serviço, efetivamente reali·
zada, ou fornecê-Ia em desacordo com a legislaçio.
Pena - reclusão, de 2 (dois) a S (cinco) anos, e multa.
Parágrafo único. A falta de atendimento da exigência da autoridade, no pruo
de 10 (dez) dias, que poderá ser convertido em horas em razão da maior ou menor com·
plexidade da matéria ou da dificuldade quanto ao atendimento da exigência, Caracteri·
za a Infração prevista no inciso V.

I

t

An. 2~ Constitui crime da mesma natureza:
I - fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou
empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo;
11 - deixar de recolher, no prazo legal, v~.r de tri~uto ou ~ contribuiçlo 10. dai. descontado ou cobrado, na qualidade de sUjeIto passIVO de obnpçlo e que deveria recolher aos cofres públicos;
111 _ exiJir. pagar ou receber, para si ou para o. contri~uinte beneficiário, qualquer percentaaem sobre a parcela deduúvel ou dedUZlda de unposto ou de contribui·
çlo como incentivo rJScal: . '
.

. . ... .. . ... . . . ... ........... : .. .. ...... .... .. .... ..... .... ... ..... ..... ..... .

I. • • • • • • • • • • • • • •

"

"lEG!SLJ.çlo cnJJ>A ~JEUDI. PELA ·
COORDENAÇlO DE ESTVOOS lEG'SLATlVOS-CtDI"

IV - deixar de aplicar, ou aplicar em desacordo com o estatuido, incentivo fiscal
ou parcelas de imposto liberadas por órgão ou entidade de desenvolvimento; .
V - utilizar ou divulgar programa de processamento de dados que permita ao iU·
jeito passivo da obrigaçlo tributária possuir infonnaçio contÁbil diversa dlqucla que
é, por lei, fornecida à Fazenda Pl1blica.
Pena - detençio, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, e multa.
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Seção /I
Dos Crimes Praticados por Funcionários Públicos
Art. 3!' Constitui crime funcional contra a ordem tributária, além dos previstos
no Decreto-lei n!' 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal (Titulo XI, Capitulo 1):
I - extraviar livro oficial, processo fiscal ou qualquer documento, de que tenha
a guarda em razão da função; sonegá-lo, ou inutilizá-lo, total ou parcialmente, acarretando pagamento indevido ou inexato, de tributo ou contribuição social;
(( - exigir, solicitar ou receber, para si ou para outrem, direta ou indiretamente,
ainda que fora da função ou antes de iniciar seu exercicio, mas em razão dela, vantagem indevida; ou aceitar promessa de tal vantagem, para deixar de lançar ou cobrar
tributo ou contribuição social, ou cobrá-los parcialmente.
Pena - reclusão, de 3 (três) a 8 (oito) anos, e multa.
m - patrocinar, direta ou indiretamente, interesse privado perante a administração 'fazendária, valendo-se da qualidade de funcionário público.
Pena - reclusão, de I (um) a 4 (quatro) anos, e multa .

. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .
CAPiTULO IV

DAS DISPOSiÇÕES GERAIS

.... .... ....... ... . ..... .. . ..... .... ..... ... .... . . ..

. ..... . ... .

'

Art. 14. Extingue-se a punibilidade dos crimes definidos
nos arts. I? a 3? quando o agénte promover o pagamento de tributo ou contribuição social, inclusive acessórios, antes do recebimento da denúncia .
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"LL\'ISLAf':AO CITADA A~LXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATlVOS-CeDl"

LEI

N~

8.383, DE 30 DE DEZEMBRO DE 1991 (*)

Institui a Unidade FISCtII de Referência. altera a legislação do
imposto de renda, e dd outras providências.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . .. .. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .. . . ..
CAPiTULO

VIII

•

DAS DISPOSiÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

.............. ............ ...... ... ... ........... .... ...................... ....................................... .............. .
~

Art . 98. Revogam-se o art. 44 da Lei n!' 4.131, de 3 de setembro de 1962, os §§ I?
e 2~ do art . 11 da Lei n!' 4.3S7, de 16 de julho de 1964, o art. 2? da Lei n!' 4.729, de
14 de julho de I96S, o art. S? do Decreto-lei n!' 1.060, de 21 de outubro de 1969, OS
arts. 13 e 14 da Lei n? 7.713, de 1988, os incisos 111 e IV e os §§ I!' e 2!' do art. 7!' e
o art. 10 da Lei n? 8.023, de 1990, o inciso 111 e parágrafo único do art. 11 da Lei n!'
8.134, de 27 de dezembro de 1990 e o art. 14 da Lei n!' 8.137, de 27 de dezembro de 1990.
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PROJETO DE LEI
-N° 1.442, DE 1996
(Do Sr. Milton Temer)
Suprime o artigo 34 da
de 1995, que "altera a
das pessoas jurídicas,
sobre o lucro líquido,

Lei n9 9.249, de 26 de dezembro
legislação do imposto de renda
bem como da contribuição social
e d4 outras providências".

(APENSE-SE AO PROJETO DE LEI N9 950, DE 1995)

o Congresso Nacional decreta:
Art. 10. Fica suprimido o Art. 34 da Lei N 9. 249, de 26 de dezembro de 1995
que extingue a punibilidade dos crimes definidos na Lei n 8.137, de 27 de dezembro de
1990, e na Lei n 4.729, de 14 de julho de 1965.

JUSTIFICAÇÃO

[

.

Num país em que para cada Real arrecadado um é sonegado, não se explica ·
nem se justifica perante os cidadãos contribuintes cumpridores regulares de suas
obrigações para com () fisco, uma tolerância para quem sistematicamente sonega impostos.
Ao extinguir a punibilidade dos crimes previstos naquele diploma legal, quando o agente
promover o pagamento do tributo ou contribuição social, inclusive acessórios, antes do
recebimento da denúncia, estaremos igualando o contribuinte inadimplente eventual com o
sonegador contumaz, com evidentes prejuízos para o erário público e alimentando ademais
a nefasta cultura da sonegação de impostos.
Ademais, o aparelho fiscal do país possui todos os meios necessários para
cobrar dos contribuintes não necessitando, portanto, de estabelecer a cada exercício fiscal
condições mitigadas para receber o que lhe é devido.
Câma~affs ~utados,

~a~Mi!t~er
vice-líder - PT

Sala de Sessões ....

88
"L.EGISL.AÇÃO CITADA ANEXADA PEL.A
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LEI N" 9.2 t9 , DE 16 DE DEZEMBRO DE 1995.
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Altera a l~sJaçio do iJçosto de renda
das pessoas jurictieas, · ticm como da
conuíbuiçio sócial sobre o lucro liquido,
e dá outras providências.

.., 0

.... Z
i ...J
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O
P RE S I D E N T E
D A
R E P Ú B L I C A
Faço . . . . que o Congresso Nacional dcc:reta e eu slnciono a ""tPrinte"
Art. 1· A. bases de cála1lo o o valor dos tributos e co'" dbuições fedenàs seria
eqnessos em Rai.
Art..2" O imposto de n:ada.das pessoa juridicu e a c:omribuiçlo soci" sobre o lucro
líquido serto dota minados seguMo as normu da legislação viscme. com as aheraç6es desta Lei..

Art. 3· A alíquota do imposto de reada das pessoas jurídicas é de quinze por ccato.

§ 1·"A pan:e1a do hu:ro real. presnmjdo .~" .. bibadO. apurado ,mIa/mente, que
exceder a RS 240.000.00 (~"zemos e quarema mil reais), sujeita-se à incidêlJci' de adicional de
imposto de rendi à aüquou de dez por cmro.
.

. § 2" O liiDite previsto DO parágrafo lUlterior será proporcional ao mima0 de meses
transcorridos. qucndo o período de apunçio for inferior a doze meses.
.....

~ . "~'

. .• - :: .. "" ••";.. . ... - :!\!" .

.. .

" JI(~ '!"" ......... . . "

.
. . . .. . _ . . . .... ' - _ .

.. .

.

.

.

.. . . . .. ...... .. . . . . . . . . . . . . .. ..

"

.. . . . . . . . . . -

................. .

,

Art. 31. Os prejuízos MO operacionais. apurados pelas pessoas juridicas. a partir de .
1· de j~ de 1996. somente poderio ser compensados com lucros de mesma nuureza. observado
o limite previsto no Irt. 15 da Lei nO 9.065, de 20 ~ pmbo de 1995.
.

Art. 32. (VETADO) "
Art. 33. (VETADO)
Art. 34. Extingue-se a punibilidade dos crimes definidos na Lei nO S·.137, de 27 de
dezembro de 1990, e na Lei nO 4.729, de "14 de julho de 1965, quando o agente p~mover o
pagamento do tributo ou contribuição social. inclusive acessórios, antes do reccb1ii1t:DlO da
dcnimcia.

')

89
Art. 3S. Esta Lei eritra em vigor na data de sua publicação. produzindo efeitos a
partir de 1° de janeiro de 1996.

................................................................................................................. .

.. ......... 0" ... .. ................ ..
·
..
.. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. . .
· .................................................................................................................................. .

LEI

N~

8.137, DE 27 DE DEZEMBRO DE 1990
Define crimes contra a ordem tributária, econômica e contra as relações de consumo, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
CAPÍTULO I
Dos Crimes Contra a Ordem Tributária

Seção I
Dos crimes praticados por particulares
Art. 1~ Constitui crime contra a ordem tributária suprimir
ou reduzir tributo, ou contribuição social e qualquer acessório,
mediante as seguintes condutas:
I ~- omitir informação, ou prestar declaração falsa às autoridades fazendárias;
11 - fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos
inexatos, ou omitindo operação de 1.ualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal;
111 - falsificar ou alterar nota fiscal, fatura, duplicata. nota de venda, ou qualquer outro documento relativo à operação
tributável;
IV - elaborar, distribuir, fornecer, emitir ou utilizar documento que saiba, ou deva saber falso ou inexato;
V - negar ou deixar de fornecer, quando obrigatório, nota fiscal ou documento equivalente, relativa a venda de merca· . .. .. . . .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .... .. ............................ .

· .. .. .. .. .. . .. . . . . .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. . .. . .. . .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. . .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .... .. ........................... .
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LEI N9 4.729 -

DE

DE

1965

14 DE JULHO

Define o crime de sonegação fiscal e
dá outras providências.

o Presidente da República: .

.;')("

uCD

cn
cn

....

......
~O
~M

N

o

Faço saber que . o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte
Lei:
Art. 19 Constitui crime de sonegação fiscal:
I - prestar declaração falsa ou
omitir, total ou parcialmente, infor-:
mação que deva ser produzida a agentes das pessoas jurídicas de direito
público interno, com a intenção de
eximir-se, total ou parcialmente. do
pagamento de tributos, taxas e qua:squer adlcionais devidos por lei;
l i - inserir elementos inexatos ou
omitir rendimentos ou operações da
qualquer natureza em documentos ou
livros exigidos pelas leis fiscais. com
a intenção de exonerar-se do pagamento de tributos devidos à Fazenda
Pública;
I D - alterar faturas e quaisquer
documentos relativos a operações mercantis com o propósitu 'de fraudar a
Fazenda Pública;
IV - fornecer ou emitir documentos graciosoS- ou alterar despesas, majorando-as. com o objetivo de obter
dedução de tributos devidos à Fazenda Pública, sem prejuízo das. sanções
administrativas
cabi ,"~is.
..
Pena.: Detenção, de seis meses a
dois anos, e multa de duas a cinco
vêzes o valor. do tributo.

Quando se tratar de criminoso
primário, a pena será reduzida à multa de 10 (dez) vêz~s o valor do tributo.
§ 19

Se o agente cometer O crime
prevalecendo-se do cargo públiCO que
exerce, a pena será aumentada da
sexta parte .
§ 29

39 O funcionario público com
atribuições de verificação. lançamento
ou fiscalizaGão de tribu t.os. que concorrer para a p: átlca do crime de sonegação fiscal, será punido com a pena dêste artigo. aumentada da têrça
parte, com a abertura obrigatória .~o
competente processo administrRtivo.
§

Art. 29 Extingue-se a punib1l1dade
dos crimes prev;stos nesta Lei quando
o agente promover o recolhimento do
tributo devido. antes de ter inicio. na
esfera administrativa. a ação fi.c;cal
própria.
ParágrafO único
Não será punida
com as penas cominadas nos arts. 19
e 69 a sonegação fiscal anterior à vigênCia desta Lei.
Art. 39 Somente os atos definidos
nesta Lei poderão constituir crime tie
sonegação fiscal.
Art. 49 A mUlta aplicada nos têrmos desta Lei será computada e recolhida, integralmente, como receita
pública extraordinária.
Art. 59 No art. 334, do CÓdigo Penal, substituam-se os §§ 19 e 29 pelos
seguintes:

.... . .. . . . . . . . . .. . . ....... . . . . . . . .... . ......... .
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CÂMARA DOS DEPUTADOS

- FINAL
REDAÇAO
PROJETO DE LEI 2.448-B, DE 1996.

Dispõe sobre a legislação tributária
federal, as contribuições para a seguridade social, o processo administra ti vo
de
consul ta
e
dá
ou tras
providências.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:

Capítulo I
,

IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA

Seção I
Apuração da Base de Cálculo

Período de Apuração Trimestral

Art.

1~

A

partir

imposto de renda das
base no lucro real,

do

pessoas

presumido ,

apuração trimestrais,

ano-calendário

de

1997 ,

jurídicas será determinado
ou arbitrado,

o
com

por períodos de

encerrados nos dias 31 de março,

30 de

junho, 30 de setembro e 31 de dezembro de cada ano-calendário,
observada a legislação vigente, com as alterações desta Lei.
§

1~

Nos

casos de incorporação,

fusão ou cisão,

a

apuração da base de cálculo e do imposto de renda devido será
efetuada na data do evento, observado o disposto no art. 21 da
Lei

~

n~

9.249, de 26 de dezembro de 1995.

GER 3.17.23.004-2 - (JUN/95)
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extinção

da

pelo

jurídica,

pessoa

encerramento da liquidação, a apuração da base de cálculo e do
imposto devido será efetuada na data desse evento.

Pagamento por Estimativa

2~

Art.

A pessoa jurídica sujei ta a

tributação com

base no lucro real poderá optar pelo pagamento do imposto, em
cada mês, determinado sobre base de cálculo estimada, mediante
a aplicação,

sobre a

recei ta bruta auferida mensalmente,

percentuais de que trata o art.

15 da Lei

n~

dezembro de 1995, observado o disposto nos §§
29 e

nos arts.

30 a

32,

34 e

35 da Lei

janeiro de 1995, com as alterações da Lei

n~
n~

dos

9.249, de 26 de
1~

2~

e

8.981,

do art.

de 20 de

9.065, de 20 de

junho de 1995.
§

1~

O imposto a ser pago mensalmente na forma deste

artigo será determinado mediante a aplicação, sobre a base de
cálculo, da alíquota de quinze por cento.
§

2~

mensalmente,

A

que

parcela

da

exceder

base

a

R$

de

cálculo,

20.000,00

apurada

(vinte

mil

reais) ficará sujeita à incidência de adicional de imposto de
renda à alíquota de dez por cento.
§

3~

A pessoa jurídica que optar pelo pagamento do

imposto na forma deste artigo deverá apurar o lucro real em 31
de dezembro de cada ano, exceto nas hipóteses de que tratam os
§§ 1~

e

2~

do artigo anterior.
§

4~

Para efeito de determinação do saldo de imposto

a pagar ou a ser compensado, a pessoa jurídica poderá deduzir
do imposto devido o valor:
I

-

dos

incentivos

fiscais

de dedução do imposto,

observados os limites e prazos fixados na legislação vigente,

GER 3.17.23.004 - 2 - (JUN/95)
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4~

bem como o disposto no §

3~

do art.

da Lei

n~

9.249, de 26

de dezembro de 1995;
II - dos incentivos fiscais de redução e isenção do
imposto, calculados com base no lucro da exploração;
III - do imposto de renda pago ou retido na fonte,
incidente sobre receitas computadas na determinação do lucro
real;
IV
deste

- do

imposto

renda

de

na

pago

forma

artigo.

Seção II
Pagamento do Imposto

Escolha da Forma de Pagamento
3~

Art.
prevista

no

A adoção da forma de pagamento do imposto

art.

1°,

regime do lucro real,

pelas

pessoas

jurídicas

sujeitas

ou a opção pela forma do art.

2~

ao
será

irretratável para todo o ano-calendário.
Parágrafo único.
2~

art.

será

A opção pela forma estabelecida no

manifestada com

o

pagamento

do

imposto

correspondente ao mês de janeiro ou de início de atividade.
Adicional do Imposto de Renda
Art.
26

de

4~

dezembro

Os §§
de

1~

1995,

e

2~

do art.

passam

a

3~

da Lei

vl.gorar

com

n~

9.249, de

a

seguinte

redação:
"Art. 3°.

GER

~-

(JUNl95)
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1~

§

A parcela do lucro real, presumido ou

arbitrado, que exceder o valor resultante da multiplicação de R$ 20.000,00
mero

de

meses

do

(vinte mil reais) pelo nú-

respectivo

período

de

apuração,

sujei ta-se à incidência de adicional de imposto de
renda à alíquota de dez por cento.
2~

§

aplica-se,

O

disposto

inclusive,

no

nos

parágrafo

casos

de

anterior

incorporação,

fusão ou cisão e de extinção da pessoa jurídica pelo
encerramento da liquidação.

. . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. .. ... . .. . .. . . .. . . . .. . . . . . . . . .."
Imposto Correspondente a Período Trimestral
5~

Art.
1~,

do art.

O imposto de renda devido,

apurado na forma

será pago em quota única, até o último dia útil do

mês subseqüente ao do encerramento do período de apuração.
§

poderá

1~

ser

À opção da pessoa

pago

sucesslvas,

em

vencíveis

até

três

no

último

jurídica,
quotas
dia

o

imposto devido

mensalS,

útil

dos

.

.

19uals
três

e

meses

subseqüentes ao de encerramento do período de apuração a que
corresponder.
§

2~

Nenhuma quota poderá

1.000,00

(mil

reais) e

2.000,00

(dois

mil

último

dia

útil

o

imposto

reais) será

do

mes
~

ter valor inferior a
de

valor

pago

em

subseqüente

ao

inferior

a

única,

até

quota
do

encerramento

R$
R$

o
do

período de apuração.
§

3~
,

equivalentes
Liquidação

As quotas do imposto serão acrescidas de Juros
a

e

taxa

referencial

Custódia - SELIC,

do
para

Sistema

Especial

títulos

de

federais,

acumulada mensalmente, calculados a partir do primeiro dia do

4Y
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segundo

mês

subseqüente

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.
§

4~

Nos casos de incorporação, fusão ou cisão e de

extinção da pessoa jurídica pelo encerramento da liquidação, o
imposto devido deverá ser pago até o úl timo dia útil do mês
subseqüente
prevista no

ao

do

evento,

não

se

lhes

aplicando

a

opção

1~.

§

Pagamento por Estimativa

6~

Art.
2~,

O imposto devido,

apurado na forma do art.

deverá ser pago até o último dia útil do mês subseqüente

àquele a que se referir.
§

1~

saldo do imposto apurado em 31 de dezembro

O

será:
I

mês

de

,

março

disposto no

.

- pago em quota unl.ca,
do

ano

subseqüente,

até o último dia útil do
se

posi ti vo ,

observado

o

2~;

§

11 - compensado com o imposto a ser pago a partir do
mês

de abril

alternativa

do ano

de

subseqüente,

requerer,

após

a

se negativo,
entrega

da

assegurada
declaração

a
de

rendimentos, a restituição do montante pago a mal.or.
§
.

.

l.ncl.SO

2~

do

I

O

saldo

do

parágrafo

impos to

anterior

calculados à taxa a que se refere o
de

1~

de

fevereiro

até o

a

pagar
,

sera
§

de

que

acrescido

3° do art.

úl timo dia do mês

trata
de

5~,

o

Juros

a partir

anterior ao do

pagamento e de um por cento no mês do pagamento.
§

3~

O prazo a que se refere o inciso I

do

§

1~

não

se aplica ao imposto relativo ao mês de dezembro, que deverá

6
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ser

pago

até

o

último

dia

útil

do

mês

de

janeiro

do

ano

subseqüente.

Disposições Transitórias

Art .
Lei

n~

Al terna ti vamen te ao di spos to no art.

8.981, de 20 de janeiro de 1995,

n~

Lei

7~

9.065,

de

de

20

junho

de

4 O da

com as alterações da
a

1995,

pessoa

jurídica

tributada com base no lucro real ou presumido poderá efetuar o
pagamento
dezembro

do
de

saldo
1996,

do
em

sucessivas, devendo a

imposto
até

devido,

quatro

apurado

quotas

em

31

.

.

mensalS,

de

19uals

e

primeira ser paga até o último dia útil

do mês de março de 1997 e as demais no último dia útil dos
meses subseqüentes.
1~

§

Nenhuma quota poderá ter valor inferior a

R$
R$

1.000,00

(mil

reais) e

2.000,00

(dois

mil

o

imposto

reais) será

de

pago

valor

inferior

em quota

unlca,

,

.

a
até

o

último dia útil do mês de março de 1997.
2~

§

As quotas do imposto serão acrescidas de Juros

calculados à taxa a que se refere o § 3° do art.
de

1~

5~,

a partir

de abril de 1997 até o último dia do mês anterior ao do

pagamento e de um por cento no mês do pagamento.
3~

§

jurídica

Havendo saldo de imposto pago a malor, a pessoa

poderá

correspondente

compensá-lo

aos

com

períodos

de

imposto

o

devido,

subseqüentes,

apuração

facultado o pedido de restituição.
Art.
tenham

optado

calcular e
janeiro e

8~

As

pela

pagar

o

fevereiro

dispositivo.

pessoas
forma

de

imposto
de

1997

jurídicas,
pagamento
de
de

renda

mesmo
do

art.

relativo

conformidade

as
2~,

aos

com o

que

não

deverão
meses

de

referido

7
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Parágrafo único.
1~,

normas do art.

Para

as

submetidas

empresas

,

as

o imposto pago com base na receita bruta

auferida no meses de janeiro e fevereiro de 1997 será deduzido
do que for devido em relação ao período de apuração encerrado
no dia 31 de março de 1997.

Seção 111
Perdas no Recebimento de Créditos

Dedução

Art.

decorrentes
deduzidas

9~

das
como

perdas

As

atividades
despesas,

recebimento

no
da

pessoa

para

jurídica

determinação

créditos

de

poderão

do

lucro

ser

real,

observado o disposto neste artigo.

de

§

1~

I

- em relação aos quais tenha havido a

Poderão ser registrados como perda os créditos:

insolvência

do

devedor,

em

sentença

declaração

emanada

do

Poder

Judiciário;
11 -

sem garantia, de valor:

a) até R$ 5.000,00

(cinco mil reais), por operação,

vencidos há mais de se1S meses, independentemente de iniciados
os procedimentos judiciais para o seu recebimento;
b) acima
30.000,00
de

um

R$

5.000,00

(trinta mil reais),

ano,

independentemente

judiciais para o
administrativa;
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de

(cinco

mil

reais) até

R$

por operação,

vencidos há mais

de

os

seu recebimento,

iniciados
porém,

procedimentos

mantida a

cobrança
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c) super10r

a

R$

(trinta

30.000,00

mil

reais),

vencidos há mais de um ano, desde que iniciados e mantidos os
procedimentos judiciais para o seu recebimento;
- com garantia ,

III

desde

que

iniciados

e

vencidos há mais de dois anos,

mantidos

os

procedimentos

judiciais

para o seu recebimento ou o arresto das garantias;
IV

contra

-

devedor

declarado

jurídica declarada concordatária,
exceder

o

valor

que

esta

2~

pagamento

ou

pessoa

relativamente à parcela que

tenha

se

comprometido

a

pagar,

5~.

observado o disposto no §
§

falido

No caso de contra to de crédi to em que o

de

uma

ou

ma1S

parcelas

implique

o

não

vencimento

automático de todas as demais parcelas vincendas, os limites a
que se referem as

alíneas

a

e

.

.

do 1nC1SO

b

II

do parágrafo

anterior serão considerados em relação ao total dos créditos ,
por operação, com o mesmo devedor.
§

3~

Para os

fins

desta

Lei,

considera-se

crédito

garantido o proveniente de vendas com reserva de domínio,
alienação fiduciária em garantia ou de operações

de

com outras

garantias rea1S.
§

4~

No

caso

de

crédito

com

empresa

em

processo

falimentar ou de concordata, a dedução da perda será admitida
a partir da data da decretação da falência ou da concessão da
concordata, desde que a credora tenha adotado os procedimentos
judiciais necessários para o recebimento do crédito.
§

não

houver

também,

5~

A

sido

ser

parcela do crédi to cujo compromisso de pagar
honrado

deduzida

pela

como

empresa

perda,

concordatária

observadas

poderá,

as

condições

de

perda

previstas neste artigo.
§

recebimento

GER
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de

Não

será

créditos

admi tida
com

a

pessoa

dedução

jurídica

que

no
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controladora,
com

pessoa

titular

ou

controlada,
física

que

coligada
seJa

administrador

ou

interligada,

acionista

da

pessoa

bem

controlador,

jurídica

como

sócio,

credora,

ou

parente até o terceiro grau dessas pessoas físicas.

Registro Contábil das Perdas

Art. 10.
admitidas

nesta

resultado e

Os

Lei

registros
serão

contábeis

efetuados

a

perdas

das

débito

de

conta

de

a crédito:

I - da conta que regi s tra o crédi to de que trata a
alínea a do inciso 11 do § 1° do artigo anterior;
11 - de

conta

redutora

do

crédito,

nas

demais

hipóteses.
1~

§

judicial,

Ocorrendo a

antes

de

desistência da

decorridos

Clnco

cobrança pela

anos

do

vencimento

Vla
do

crédito, a perda eventualmente registrada deverá ser estornada
ou

adicionada

real

ao

lucro

líquido,

para

determinação

correspondente ao período de apuração em que

do

lucro

se der a

desistência.
§

2~

Na hipótese

do

parágrafo

anterior,

o

imposto

será considerado como postergado desde o período de apuração
em que tenha sido reconhecida a perda.
§

3~

Se a

solução da cobrança se der em virtude de

acordo homologado por sentença

judicial,

o valor da perda a

ser estornado ou adicionado ao lucro líquido para determinação
do

lucro

real

será

igual

,

a

soma da

quantia

recebida

com o

saldo a receber renegociado, não sendo aplicável o disposto no
parágrafo anterior.
§

4~

Os

valores

registrados

na

conta

redutora

do

crédi to referida no inciso 11 do caput poderão ser baixados

GER 3.17.23. 004·2 • (JUN/95)
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definitivamente
crédito,

em

contrapartida

à

conta

que

registre

o

a partir do período de apuração em que se completar

C1nco anos do vencimento do crédito sem que o mesmo tenha sido
liquidado pelo devedor .

Encargos Financeiros de Créditos Vencidos

Art. 11.
sem que

tenha

Após dois meses do vencimento do crédito,

havido

o

seu

recebimento,

a

pessoa

jurídica

credora poderá excluir do lucro líquido, para determinação do
lucro real, o valor dos encargos financeiros incidentes sobre
o

crédito,

contabilizado corno

recei ta,

auferido a

partir do

prazo definido neste artigo.
1~

§

inciso II do §
se

aplica

Ressal vadas as hipóteses das alíneas a e b do
1~

do art.

quando

a

9~,

o disposto neste artigo somente

pessoa

houver

jurídica

tornado

as

providências de caráter judicial necessárias ao recebimento do
crédito.
2~

§

Os valores excluídos deverão ser adicionados no

período de apuração em que,
disponíveis

para

a

para os fins legais,

pessoa

jurídica

credora

se tornarem
ou

em

que

reconhecida a respectiva perda .
§

débito,

3~

A partir da citação inicial para o pagamento do

a pessoa jurídica devedora deverá adicionar ao lucro

líquido,

para

determinação

do

real,

lucro

os

encargos

incidentes sobre o débito vencido e não pago que tenham sido
deduzidos corno despesa ou custo,

incorridos a partir daquela

data.
§

parágrafo

~

GER 3.17.23.004-2 - (JUN/95)
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adicionados
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refere

o

líquido,
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para determinação do lucro real, no período de apuração em que
ocorra a quitação do débito por qualquer forma.

Créditos Recuperados

Art. 12.

Deverá

ser

computado

na

determinação

do

lucro real o montante dos crédi tos deduzidos que tenham sido
recuperados, em qualquer época ou a qualquer título, inclusive
nos

casos

de

novação

da

dívida

ou

do

arresto

dos

bens

recebidos em garantia real.
Parágrafo único.

Os

bens

recebidos

a

título

de

quitação do débito serão escriturados pelo valor do crédito ou
avaliados pelo valor definido na decisão

judicial que

tenha

determinado sua incorporação ao patrimônio do credor.

Disposição Transitória

Art. 13.

No balanço levantado para determinação do

lucro real em 31 de dezembro de 1996, a pessoa jurídica poderá
optar

pela

constituição

de

provisão

para

liquidação duvidosa na forma do art. 43 da Lei
de janeiro de 1995, com as alterações da Lei

n~

créditos
n~

de

8.981, de 20

9.065, de 20 de

junho de 1995, ou pelos critérios de perdas a que se referem
os arts.

9~

a 12.

Saldo de Provisões Existente em 31.12.96
Art.

14.

A partir do ano-calendário de 1997, ficam

revogadas as normas previstas no art. 43 da Lei
de janeiro de 1995, com as alterações da Lei

n~

n~

8.981, de 20

9.065, de 20 de

junho de 1995, bem corno a autorização para a constituição de

GER 3.17.23.001 2 - (JUN/95
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provisão nos termos dos artigos citados,
n~

do art. 13 da Lei
§

1~

contida no inciso I

9.249, de 26 de dezembro de 1995.

A pessoa

jurídica

que,

no

balanço

de

31

de

dezembro de 1996, optar pelos critérios de dedução de perdas
de que tratam os arts.

9~

a

12 deverá,

nesse mesmo balanço,

reverter os saldos das provisões para créditos de liquidação
duvidosa, constituídas na forma do art. 43 da Lei
20 de janeiro de 1995, com as alterações da Lei

n~

n~

8.981, de

9.065, de 20

de junho de 1995.
§

2~

Para a pessoa jurídica que, no balanço de 31 de

dezembro de 1996, optar pela constituição de provisão na forma
do art. 43 da Lei

n~

n~

alterações da Lei

8.981, de 20 de janeiro de 1995, com as
9.065, de 20 de junho de 1995, a reversão

a que se refere o parágrafo anterior será efetuada no balanço
correspondente ao primeiro período de

apuração encerrado

em

1997, se houver adotado o regime de apuração trimestral, ou no
balanço de 31 de dezembro de 1997 ou da data da extinção,
houver optado pelo pagamento mensal de que trata o art.
§

3~

Nos casos de incorporação,

reversão de que
balanço

que

se

2~.

fusão ou cisão,

a

trata o parágrafo anterior será efetuada no

serv~r

de

base

,

a

apuração

do

lucro

real

correspondente.

Seção IV
Rendimentos do Exterior

Compensação de Imposto Pago
Art. 15.
que

auferir,

~
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no
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exterior,
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Brasil
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serv~ços

prestação de

efetuada diretamente poderá compensar o

imposto pago no país de domicílio da pessoa física ou jurídica
contratante, observado o disposto no art.

26 da Lei

n~

9.249,

de 26 de dezembro de 1995.

Lucros e Rendimentos

Art. 16.
e

n~

27 da Lei

Sem prejuízo do disposto nos arts.

9.249,

auferidos por filiais,

de 26 de dezembro de 1995,

25, 26

os lucros

controladas e coligadas, no

sucursa~s,

exterior, serão:
I

considerados

-

por

individualizada,

forma

de

filial, sucursal, controlada ou coligada;
11 - arbitrados,
controladas,

quando não for possível

resul tados,
pessoas

os lucros das filiais,

com observância das

jurídicas

a

mesmas

domiciliadas

no

sucursa~s

e

determinação de seus
normas

Brasil

e

aplicáveis

às

computados

na

determinação do lucro real.
§

1~

Os

resultados

decorrentes

financeiras de renda variável no exterior,

de

aplicações

em um mesmo

,
pa~s,

poderão ser consolidados para efeito de cômputo do ganho,

na

determinação do lucro real.
§

2~

Para efeito da compensação de imposto pago no

exterior, a pessoa jurídica:
I

demonstrações
hipótese

com relação
financeiras

aos

lucros,

deverá

correspondentes,

apresen tar

as

exceto

na

do inciso 11 do caput deste artigo;
11 - fica dispensada da obrigação a que se refere o

§

20

do art.

26 da Lei

n~

9.249,

de 26 de dezembro de 1995,

quando comprovar que a legislação do país de origem do lucro,
rendimento ou ganho de capital prevê a

incidência do imposto

14
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de

renda

que

houver

sido

pago,

por

mel.O

do

documento

de

arrecadação apresentado.
§

jurídica

3~

Na hipótese de arbitramento do lucro da pessoa

domiciliada

arbitrado

Brasil,

os

lucros,

rendimentos

oriundos do exterior serão adicionados

ganhos de capi tal
lucro

no

para

determinação

da

base

de

cálculo

e
ao
do

imposto.
§

4~

Do

imposto

devido

correspondente

a

lucros,

rendimentos ou ganhos de capital oriundos do exterior não será
admitida qualquer destinação ou dedução a título de incentivo
fiscal .

Operações de Cobertura em Bolsa do Exterior

Art. 17.

Serão computados na determinação do lucro

real os resultados líquidos,
em operações de
liquidação

cobertura

futura,

positivos ou negativos,

(hedge) realizadas

diretamente

pela

empresa

obtidos

em mercados

de

brasileira,

em

bolsas no exterior.

Seção V
Preços de Transferência

Bens, Serviços e Direitos Adquiridos no Exterior

Art. 18.
bens,

servl.ços

e

Os custos, despesas e encargos relativos a
direitos ,

constantes

dos

documentos

de

importação ou de aquisição, nas operações efetuadas com pessoa
vinculada,

somente serão dedutíveis na determinação do lucro
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real até o valor que não exceda ao preço determinado por um
dos seguintes métodos:
I - Método

Independentes

Preços

dos

Comparados - PIC: definido como a média aritmética dos preços
de

bens,

serv1ços

apurados

no

operações

mercado

de

compra

ou

brasileiro
e

idênticos

direitos,

ou

venda,

em

de

ou

similares,
,

pa1ses,

outros

condições

de

em

pagamento

semelhantes;
I I - Método do Preço de Revenda menos
definido

como a

média aritmética dos

preços

de

Lucro - PRL :
revenda

dos

bens ou direitos, diminuídos:
a) dos descontos incondicionais concedidos;
b) dos impostos e contribuições incidentes sobre as
vendas;
c) das comissões e corretagens pagas;
d) de margem de lucro de vinte por cento, calculada
sobre o preço de revenda;
111 - Método do Custo de Produção ma1S Lucro - CPL:

definido como o custo médio de produção de bens,
direi tos,

idênticos ou similares,

originariamente

produzidos,

no país onde

acrescido

dos

serv1ços ou
tiverem sido

impostos

e

taxas

cobrados pelo referido país na exportação e de margem de lucro
de vinte por cento, calculada sobre o custo apurado.
§

1~

As médias ari tméticas dos preços de que tratam

os incisos I e 11 e o custo médio de produção de que trata o
inciso 111 serão calculados considerando os preços praticados
e os custos incorridos durante todo o período de apuração da
base de

cálculo do

imposto de

custos, despesas ou encargos.

(
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se

referirem os
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2~

§

.

.

Para efeito do disposto no

I,

~nc~so

somente

serão consideradas as operações de compra e venda praticadas
entre compradores e vendedores não vinculados.
3~

§

serão

considerados

os

preços

.

.

Para efei to do di spos to no

lI,

~nc~so

praticados

pela

somente

empresa

com

compradores não vinculados.
§

4~

Na hipótese de utilização de

será considerado dedutível o

ma~or

ma~s

de um método,

valor apurado, observado o

disposto no parágrafo subseqüente.
§

5~

mencionados
constante

Se

os

neste

dos

valores

artigo

respectivos

apurados

segundo

super~ores

forem

documentos,

a

ao

os

de

métodos

aquisição,

dedutibilidade

fica

efeito

de

limitada ao montante deste último.
§

6~

Integram

para

custo,

o

dedutibilidade, o valor do frete e do seguro, cujo ônus tenha
sido do importador e os tributos incidentes na importação.
§

determinado

7~

A

de

parcela

dos

conformidade

custos
com

que

este

exceder
artigo

ao

deverá

valor
ser

adicionada ao lucro líquido, para determinação do lucro real.
§

8~

A dedutibilidade dos encargos de depreciação ou

amortização dos bens e direitos fica limitada, em cada período
de

apuração, ao

montante

calculado

com

base

no

preço

determinado na forma deste artigo.
§

de

roya~ties

9~

O disposto neste artigo não se aplica aos casos

e assistência técnica, científica, administrativa

ou assemelhada,

os quais permanecem subordinados às condições

de dedutibilidade constantes da legislação vigente.
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Receitas Oriundas de Exportações para o Exterior

Art. 19.

receitas

As

auferidas

operações

nas

efetuadas com pessoa vinculada ficam sujei tas a

arbitramento

quando o preço médio de venda dos bens, serviços ou direitos,
nas

exportações

efetuadas

durante

o

respectivo

período

de

apuração da base de cálculo do imposto de renda, for inferior
a

noventa por

mesmos

bens,

durante

cento do preço médio
serv1ços

mesmo

o

ou

direitos,

período,

em

praticado
no

na

mercado

condições

de

venda

dos

brasileiro,
pagamento

semelhantes.
§

1~

Caso a pessoa jurídica não efetue operações de

venda no mercado interno,
que

se

refere

o

a determinação dos preços médios a
,

sera

caput

efetuada

com

dados

de

outras

empresas que pratiquem a venda de bens, serv1ços ou direitos,
idênticos ou similares, no mercado brasileiro.
§

I
líquido

•

2~

Para efeito de comparação, o preço de venda:

- no

dos

mercado

descontos

brasileiro,

incondicionais

deverá

ser

concedidos,

considerado
do

imposto

sobre a circulação de mercadorias e serviços, do imposto sobre
serv1ços e das contribuições para a seguridade social - COFINS
e para o PIS/PASEP;
II - nas exportações,

será tomado pelo valor depois

de diminuído dos encargos de frete e

seguro,

cujo ônus tenha

sido da empresa exportadora.
§

3~

Verificado que o preço de venda nas exportações

é inferior ao limite de que trata este artigo, as receitas das
vendas nas exportações serão determinadas tomando-se por base
o valor apurado segundo um dos seguintes métodos:
I - Método do Preço de Venda nas Exportações - PVEx:
definido

GER

como
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a

média

aritmética

dos

preços

de

venda

nas
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exportações

efetuadas

pela

.

,

para

empresa,

propr~a

clientes, ou por outra exportadora nacional de bens,

outros
serv~ços

ou direi tos,

idênticos ou similares,

durante o mesmo período

de

da

imposto

apuração

base

de

cálculo

do

de

renda

e

em

condições de pagamento semelhantes;
11 - Método do Preço de Venda por Atacado no País de
Destino,

Diminuído

do

ari tmética

dos

similares,

praticados

Lucro - PVA:

preços

de
no

venda
mercado

definido
de

como

bens,

a

média

idênticos

atacadista

ou

,

do

de

pa~s

destino, em condições de pagamento semelhantes, diminuídos dos
tributos incluídos no preço,

cobrados no referido país,

e de

margem de lucro de quinze por cento sobre o preço de venda no
atacado;
111 - Método do Preço de Venda a Varejo no País de
Destino,

Diminuído

ari tmética

dos

Lucro - PVV:

do

preços

de

venda

definido
de

bens,

como

a

média

idênticos

ou

similares, praticados no mercado varejista do país de destino,
em condições de pagamento semelhantes, diminuídos dos tributos
incluídos no preço, cobrados no referido país, e de margem de
lucro de trinta por cento sobre o preço de venda no varejo;
IV
ma~s

- Método

do

Custo

Tributos e Lucro - CAP:

de Aquisição

ou

exportados,

Produção

definido como a média aritmética

dos custos de aquisição ou de produção dos bens,
direitos,

de

serv~ços

ou

acrescidos dos impostos e contribuições

cobrados no Brasil e de margem de lucro de quinze por cento
sobre a soma dos custos mais impostos e contribuições .
§

4~

As médias aritméticas de que trata o parágrafo

anterior serão calculadas em relação ao período de apuração da
respectiva
brasileira.

base

de

cálculo

do

imposto

de

renda

da

empresa
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5~

§

será

ma~s

Na hipótese de utilização de

considerado o

menor dos

valores

de um método,

apurados,

observado

o

disposto no parágrafo subseqüente.
6~

§

Se

mencionados no §

3~

dos

de

documentos

valor

o

apurado

segundo

métodos

os

for inferior aos preços de venda constantes
exportação,

prevalecerá

o

montante

da

receita reconhecida conforme os referidos documentos.
7~

§

A

parcela

das

receitas,

apurada

segundo

o

disposto neste artigo, que exceder ao valor já apropriado na
escrituração
líquido,

da

para

computada

na

empresa

deverá

determinação
determinação

do
do

ser
lucro

lucro

adicionada

ao

real,

como

bem

presumido

e

do

lucro
ser
lucro

arbitrado.
§

8~

3~,

Para efeito do disposto no §

somente serão

consideradas as operações de compra e venda praticadas entre
compradores e vendedores não vinculados.
Art. 20.

Em circunstâncias especiais, o Ministro de

Estado da Fazenda poderá alterar os percentuais de que tratam
os arts. 18 e 19, caput, e incisos lI, III e IV de seu §

•

3~ .

Apuração dos Preços Médios
Art. 21.

Os custos e preços médios a que se referem

os arts. 18 e 19 deverão ser apurados com base em:
I - publicações ou relatórios oficiais do governo do
país

do

comprador

fiscal

desse mesmo

acordo

para

evitar

ou

vendedor

país,
a

quando

ou

declaração

com ele

bitributação

ou

o

para

da

autoridade

Brasil

mantiver

intercâmbio

de

informações;
II de

pesqu~sas

notório conhecimento
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que

se

especifiquem

o

setor,

o

período,

as

empresas

pesquisadas e a margem encontrada, bem como identifiquem, por
empresa, os dados coletados e trabalhados.
1~

§

publicações,

As

as pesqu1sas

e

os

relatórios

oficiais a que se refere este artigo somente serão admi tidos
como

prova

métodos

se

de

houverem

avaliação

sido

realizados

com

internacionalmente

observância
adotados

de

e

se

referirem a período contemporâneo com o de apuração da base de
cálculo do imposto de renda da empresa brasileira.
2~

§

Admitir-se-ão

estabelecidas nos arts.
comprove,

com base

margens

18 e

de

lucro

diversas

das

19, desde que o contribuinte as

em publicações,

pesqu1sas

ou

relatórios

elaborados de conformidade com o disposto neste artigo.
3~

§

relatórios

As

a

publicações

que

se

técnicas,

as

este

artigo

refere

pesqu1sas

e

os

poderão

ser

desqualificados mediante ato do Secretário da Receita Federal,
quando considerados inidôneos ou inconsistentes.

Juros
Art. 22.
vinculada,

Os

Juros

quando decorrentes

pagos
de

ou

creditados

contrato

não

a

pessoa

registrado

no

Banco Central do Brasil, somente serão dedutíveis para fins de
determinação do lucro real até o montante que não exceda ao
valor

calculado

dólares

dos

com base

Estados

na

Unidos

taxa
da

Libor,

América

para

pelo

depósi tos

prazo

de

em

se1S

meses, acrescida de três por cento anuais a título de spread,
proporcionalizados em função do período a que se referirem os
Juros.
§

1~

No caso de mútuo com pessoa vinculada, a pessoa

jurídica mutuante,

domiciliada no Brasil,

deverá reconhecer,
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.

,

como receita financeira correspondente à operação, no nunl.mo o
valor apurado segundo o disposto neste artigo.
2~

§

artigo,

os

Para

Juros

efeito
serão

do

limite

calculados

a

que

com

se

base

refere
no

este

valor

da

obrigação ou do direito, expresso na moeda objeto do contrato
e

convertida

em

real.S

pela

taxa

de

câmbio,

divulgada

pelo

Banco Central do Brasil, para a data do termo final do cálculo
dos Juros.
§

3~

O

valor

dos

encargos

que

exceder

o

limite

referido no caput e a diferença de receita apurada na forma do
parágrafo

anterior

serão

adicionados

à

base

de

imposto de renda devido pela empresa no Brasil,

cálculo

do

inclusive ao

lucro presumido ou arbitrado.
§ 4~

Nos

Central do Brasil,

casos

de

contratos

regi s trados

no

Banco

serão admitidos os juros determinados com

base na taxa registrada.

Pessoa Vinculada - Conceito

Art. 23.

Para

efeito

dos

arts.

18

a

22,

será

considerada vinculada à pessoa jurídica domiciliada no Brasil:
I - a matriz desta, quando domiciliada no exterior;
II - a

sua

filial

ou

sucursal,

domiciliada

no

exterior;
III - a

pessoa

domiciliada no exterior,
capital

social

a

física

ou

residente

ou

cuja participação societária no seu

caracterize

como

coligada, na forma definida nos §§
n~

jurídica,

1~

sua
e

2~

controladora

ou

do art. 243 da Lei

6.404, de 15 de dezembro de 1976;
IV - a

pessoa

jurídica domiciliada no exterior que

seJa caracterizada como sua controlada ou coligada,
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definida nos §§

1~

e

2~

do art. 243 da Lei

n~

de 15 de

6.404,

dezembro de 1976;
V- a pessoa jurídica domiciliada no exterior, quando
esta e a empresa domiciliada no Brasil estiverem sob controle
societário
dez

ou

administrativo

comum

ou

quando

pelo

menos

por cento do capital social de cada urna pertencer a urna

mesma pessoa física ou jurídica;
VI - a
domiciliada

pessoa

no

física

ou

jurídica,

que,

em

conjunto

exterior,

jurídica domiciliada no Brasil,

residente
com

caracterizem

corno

forma definida nos §§

controladoras
1~

2~

e

pessoa

tiver participação societária

no capital social de urna terceira pessoa jurídica,
as

a

ou

ou

do art.

coligadas

desta,

n~

243 da Lei

cUJa soma

6.404,

na
de

15 de dezembro de 1976;

VII - a

pessoa

física

ou

jurídica,

residente

domiciliada no exterior, que seja sua associada,
consórcio

ou

condomínio,

conforme

definido

ou

na forma de

na

legislação

brasileira, em qualquer empreendimento;
VIII - a pessoa física residente no exterior que for
parente ou afim até o terceiro grau, cônjuge ou companheiro de
qualquer

de

seus

diretores

ou

de

seu

sócio

ou

acionista

controlador em participação direta ou indireta;
IX - a

pessoa

física

domiciliada no exterior,

ou

jurídica,

residente

que goze de exclusividade,

ou

corno seu

agente, distribuidor ou concessionário, para a compra e venda
de bens, serv1ços ou direitos;
X - a

pessoa

domiciliada no exterior,
domiciliada

no

distribuidora

Brasil

ou

física

jurídica,

residente

ou

em relação à qual a pessoa jurídica
goze
.

de
,

.

concess1onar1a,

bens, serviços ou direitos.
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Países com Tributação Favorecida

Art. 24.
e

taxas de Juros,

também,

disposições relativas a preços,

As

constantes dos arts.

18 a

22,

custos

aplicam-se,

às operações efetuadas por pessoa física ou jurídica

residente ou domiciliada no Brasil, com qualquer pessoa física
ou jurídica, ainda que não vinculada, residente ou domiciliada
em país que não tribute a

renda ou que a

tribute a

alíquota

máxima inferior a vinte por cento.
1~

§

artigo,
país,

Para efeito do disposto na parte final

será considerada a

aplicável às pessoas

deste

legislação tributária do referido
físicas

ou às pessoas

jurídicas,

conforme a natureza do ente com o qual houver sido praticada a
operação.
§

2~

I

- o valor apurado segundo os métodos de que trata

No caso de pessoa física residente no Brasil:

o art. 18 será considerado como custo de aquisição para efeito
de

apuração

de

ganho

de

capital

na

alienação

do

bem

ou

direito;
II

- o preço rela ti vo ao bem ou di rei to aI ienado ,

para efeito de apuração de ganho de capital, será o apurado de
conformidade com o disposto no art. 19;
III - será considerado como rendimento tributável o
preço dos

serv~ços

prestados

apurado

de

conformidade

com o

disposto no art . 19;
IV

- serão

considerados

como

rendimento

os Juros determinados de conformidade com o art. 22.
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Seção VI
Lucro Presumido

Determinação

Art. 25.

O

lucro

,

presumido

montante

o

sera

determinado pela soma das seguintes parcelas:
I

o valor resultante da aplicação dos percentuais

-

de que trata o art.
sobre a

1995,
8.981,

de

20

15 da Lei

líquidos

-

9.249,

de 26 de dezembro de

receita bruta definida pelo art.
de

janeiro

de
1~

apuração de que trata o art.
I I

n~

auferida

1995,

em

no

período

n~

de

desta Lei;

os ganhos de capi tal,

auferidos

da Lei

31

aplicações

os rendimentos e
as

financeiras,

ganhos
demais

receitas e os resultados positivos decorrentes de receitas não
abrangidas pelo inciso anterior e demais valores determinados
nesta Lei, auferidos naquele mesmo período.

Opção

Art. 26.
presumido

será

A opção pela tributação com base no lucro

aplicada

em

relação

a

todo

o

período

de

atividade da empresa em cada ano-calendário.
§

manifestada

1~

opção

A

com

o

de

pagamen to

que
da

trata
.

.

pr~me~ra

este
ou

artigo

única

será

quota

do

imposto devido correspondente ao primeiro período de apuração
de cada ano-calendário.
§

2~

A pessoa jurídica que houver iniciado atividade

a partir do segundo trimestre manifestará a opção de que trata
este

artigo

com o

pagamento

da

primeira

ou

única

quota

do
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imposto devido relativa ao período de apuração do início de
atividade.
§

base

no

3~

A pessoa jurídica que houver pago o imposto com

I ucro

presumido

e

que ,

em

ao

relação

mesmo

ano-calendário, alterar a opção, passando a ser tributada com
base no lucro real,

ficará

sujei ta ao pagamento de muI ta e

Juros moratórios sobre a diferença de imposto paga a menor.
§

4t

anterior

4~

A mudança de opção a que se refere o parágrafo

somente

será

admitida

quando

formalizada

até

a

entrega da correspondente declaração de rendimentos e antes de
iniciado

procedimento

de

ofício

relativo

a

qualquer

dos

períodos de apuração do respectivo ano-calendário.

Seção VII
Lucro Arbitrado

Determinação

Art. 27.

O

lucro

arbitrado

,

sera

montante

o

determinado pela soma das seguintes parcelas:
I - o valor resultante da aplicação dos percentuais
de que trata o art.
1995,
8.981,

sobre a
de

20

16 da Lei

9.249, de 26 de dezembro de

receita bruta definida pelo art.
de

janeiro

apuração de que trata o art.
líquidos

n~

de
1~

1995,

auferida

31 da Lei

no

período

de

desta Lei;

I I - os ganhos de capi tal,

os rendimentos e

auferidos

financeiras,

em

n~

aplicações

as

ganhos
demais

receitas e os resultados positivos decorrentes de receitas não
abrangidas pelo inciso anterior e demais valores determinados
nesta Lei, auferidos naquele mesmo período.

26

CAMARA DOS DEPUTADOS

1~

§

Na

apuração

conhecida a

receita bruta,

incisos

lI,

III e

janeiro

de

1995,

do

arbitrado,

quando

não

os coeficientes de que tratam os

IV do art .
deverão

lucro

ser

51

da Lei

n~

multiplicados

8.981,
pelo

de 20 de
número

de

meses do período de apuração.
§

2~

Na hipótese de utilização das alternativas de

cálculo previstas nos incisos V a VIII do art.
8.981,

de

20

de

janeiro de

1995,

o

51 da Lei

lucro arbi trado

n~

,

sera o

valor resultante da soma dos valores apurados para cada mês do
período de apuração.

Capítulo II
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO

Seção I
Apuração da Base de Cálculo e Pagamento

Normas Aplicáveis

Art. 28.

Aplicam-se à apuração da base de cálculo e

ao pagamento da contribuição social sobre o lucro líquido as
normas da legislação vigente e as correspondentes aos arts.
a

3~,

5~

1~

a 14, 17 a 24, 26, 55 e 71, desta Lei.

Empresas sem Escrituração Contábil
Art. 29.
sobre

o

lucro

A base de cálculo da
líquido,

devida

pelas

contribuição social
pessoas

jurídicas

tribu tadas com base no lucro presumido ou arbi trado e

pelas
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demais

empresas

dispensadas

contábil,

escrituração

de

corresponderá à soma dos valores:
I - de que trata o art. 20 da Lei

n~

9.249, de 26 de

dezembro de 1995;

líquidos

II - os ganhos de capital,

os rendimentos e

ganhos

auferidos

financeiras,

demais

em

aplicações

as

receitas e os resultados positivos decorrentes de receitas não
abrangidas pelo inciso anterior e demais valores determinados
nesta Lei, auferidos naquele mesmo período.

Pagamento Mensal Estimado

Art. 30.

A pessoa

jurídica que houver optado pelo

pagamento do imposto de renda na forma do art.
sujei ta

ao

pagamento mensal

da

contribuição

2~

fica, também,

social

sobre

o

lucro líquido, determinada mediante a aplicação da alíquota a
que estiver sujeita sobre a base de cálculo apurada na forma
dos incisos I e II do artigo anterior.

Capítulo III
IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS

Contribuinte Substituto

Art. 31.

O

art. 35

novembro de 1964, passa a

da

v~gorar

Lei

n~

4.502,

de

30

de

com a seguinte redação:

"Art. 35 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ... . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
II - corno contribuinte substituto:

... ... . .... ... . . .. . . . . .. . ... ... .. . . . ... .. .. .. .. .. . . .
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c)

industrial

O

requerimento,

nas

operações

mediante

equiparado,

ou

ou

concomi tantes

anteriores,

posteriores às saídas que promover, nas hipóteses e condições
estabelecidas pela Secretaria da Receita Federal.
1~

§

artigo,
por

Nos casos das alíneas a e b do inciso II deste

o pagamento do imposto não exclui a

infração

do

contribuinte

originário

responsabilidade
quando

este

for

identificado, e será considerado como efetuado fora do prazo,
para todos os efeitos legais.
2~

§

inciso

lI,

Para

a

implementar

o

disposto

na

alínea

do

c

Secretaria da Receita Federal poderá instituir

reg1me especial de suspensão do imposto."

Capítulo IV
PROCEDIMENTOS DE FISCALIZAÇÃO

Seção I
Suspensão da Imunidade e da Isenção

Art. 32.

suspensão

A

da

imunidade

tributária,

em

virtude de falta de observância de requisitos legais, deve ser
procedida de conformidade com o disposto neste artigo.
1~

§

imunidade de
inciso

VI

Constatado

que

tributos

federais

art.

da

do

150

entidade
de

que

beneficiária

trata

Constituição

a

alínea

Federal

observando requisito ou condição previsto nos arts.
14,

da

n~

Lei

Tributário

5.172,

de

Nacional, a

25

de

c

não
9~,

§

do

está
1~,

e

1966

Código

tributária

expedirá

outubro

fiscalização

de

de

notificação fiscal, na qual relatará os fatos que determinam a
suspensão

do

benefício,

ocorrência da infração.

indicando

inclusive

a

data

da
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§

2~

A entidade poderá,

ciência da notificação,

no prazo de trinta dias da

apresentar as alegações e

provas que

entender necessárias.
§

decidirá

3~

O

Delegado

sobre a

declaratório

ou

Inspetor

procedência das

suspensivo

da

Receita

alegações,

expedindo o
no

benefício,

do

Federal

caso

ato
de

improcedência, dando, de sua decisão, ciência à entidade.
§

4~

Será igualmente

decorrido o prazo previsto no §

expedido o

a to suspensivo se

sem qualquer manifestação da

2~

parte interessada.
§

5~

A

suspensão

da

imunidade

terá

como

termo

inicial a data da prática da infração.
§

6~

I
trinta

Efetivada a suspensão da imunidade:

- a

dias

entidade

da

interessada

ciência,

poderá,

no

prazo

impugnação

apresentar

ao

de
ato

declaratório, a qual será objeto de decisão pela Delegacia da
Receita Federal de Julgamento competente;
II

- a

fiscalização

de

tributos

federais

lavrará

auto de infração, se for o caso.
§

obedecerá

7~

A impugnação rela ti va à

às

demais

normas

suspensão da imunidade
do

reguladoras

processo

administrativo fiscal.
§

entidade

8~

não

A

impugnação

terão

efeito

e

o

recurso

apresentados

em

suspens~vo

relação

pela

ao

ato

infração,

as

declaratório contestado.
§

9~

Caso

seJa

lavrado

de

auto

impugnações contra o ato declaratório e contra a exigência de
crédi to tributário serão reunidas em um

,

.

un~co

processo,

para

serem decididas simultaneamente.
§

aplicam-se,
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também,

procedimentos
às

hipóteses

estabelecidos
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neste
de

artigo

isenções
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condicionadas,
descumprindo

quando
as

entidade

a

condições

beneficiária

requisitos

ou

estiver

impostos

pela

Federal

pode

legislação de regência.

Seção I I
Regimes Especiais de Fiscalização

Art. 33.
determinar

A

reg1me

Secretaria

especial

da

para

Recei ta

cumprimento

de

obrigações,

pelo sujeito passivo, nas seguintes hipóteses:
I

embaraço

-

,

a

fiscalização,

caracterizado

pela

negativa não justificada de exibição de livros e documentos em
que

se

pass1vo,

assente

a

escrituração

de

atividades

do

sujeito

bem como pelo não fornecimento de informações sobre

bens, movimentação financeira,
ou

das

terceiros,

quando

negócio ou atividade, próprios

intimado,

e

demais

hipóteses

que

autorizam a requisição do auxílio da força pública, nos termos
do art. 200 da Lei

n~

5.172, de 25 de outubro de 1966;

resistência à

II -

fiscalização,

caracterizada pela

negativa de acesso ao estabelecimento, ao domicílio fiscal ou
a

qualquer outro local onde se desenvolvam as a ti vidades do

sujeito

pass1vo,

ou

se

encontrem

bens

de

sua

posse

ou

propriedade;
III -

constituída
verdadeiros

evidências

por
sócios

de

que

interpostas

a

pessoa

pessoas

ou acionistas,

ou

que
o

jurídica
não

ti tular,

esteja

seJam

os

no caso de

firma individual;
IV -

tributária,

realização de
sem

a

contribuintes apropriado;
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v - prática

reiterada

de

infração

da

legislação

com

evidências

tributária;
VI - comercialização

de

mercadorias

de contrabando ou descaminho ;
VII - incidência em conduta que enseJe representação
criminal, nos termos da legislação que rege os crimes contra a
ordem tributária.
1~

§

O reg1me especial de fiscalização será aplicado

em virtude de ato do Secretário da Receita Federal.
§

2~

O reg1me

especial

pode

consistir,

inclusive,

em:
- manutenção

I

de

ininterrupta

fiscalização

no

estabelecimento do sujeito pass1vo;
I I

redução,

-

à metade,

dos períodos de apuração e

dos prazos de recolhimento dos tributos;
- utilização

111

das

operações

compulsória de controle eletrônico

realizadas

e

recolhimento

diário

dos

respectivos tributos;
IV

- exigência

comprovação

de

sistemática

do

cumprimento das obrigações tributárias;
V

- controle

especial

da

impressão

e

emissão

de

documentos comerciais e fiscais e da movimentação financeira.
§

3~

As

medidas previstas neste artigo poderão ser

aplicadas isolada ou cumulativamente,

por tempo suficiente à

normalização do cumprimento das obrigações tributárias.
§

4~

A

imposição

do

reg1me

especial

não

elide

a

aplicação de penalidades previstas na legislação tributária.
§

5~

As

infrações

cometidas

pelo

durante o período em que estiver submetido a
de

fiscalização

serão

inciso 11 do art. 44.

punidas

com a

multa

contribuinte

regime especial
de

que

trata

o

32

CÂMARA DOS DEPUTADOS

Seção III
Documentação Fiscal

Acesso à Documentação

Art. 34.

São

.

,

também

exame

de

pass~ve~s

os

documentos do sujeito passivo, mantidos em arquivos magnéticos
ou

assemelhados,

tenham

relação

encontrados

direta

ou

no

local

indireta

da

com a

verificação,
atividade

que

por

ele

exercida.

Retenção de Livros e Documentos

Art. 35.

Os

livros

e

poderão

documentos

examinados fora do estabelecimento do sujeito
que lavrado termo
em

que

se

pass~vo,

ser
desde

escrito de retenção pela autoridade fiscal,

especifiquem

a

.

,

quantidade,

natureza

espec~e,

e

condições dos livros e documentos retidos.
§

1~

Constituindo os livros ou documentos prova da

prática de ilícito penal ou tributário,
não

serão

devolvidos,

extraindo-se

,

os originais retidos
.

cop~a

para

entrega

ao

interessado.
§

2~

Excetuado

o

disposto

no

parágrafo

anterior,

devem ser devolvidos os originais dos documentos retidos para
exame, mediante recibo.

Lacração de Arquivos
Art. 36.
diligência
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móveis, caixas, cofres ou depósitos onde se encontram arqu1vos
e documentos,
ou

o

toda vez que ficar caracterizada a

embaraço

circunstâncias

,

fiscalização,

a

ou a

ainda

ou

quantidade de documentos

resistência
quando

as

não permi tirem

sua identificação e conferência no local ou no momento em que
foram encontrados.
Parágrafo único.

O

pass1vo

sujeito

e

demais

responsáveis serão previamente notificados para acompanharem o
procedimento

de

rompimento

do

lacre

e

identificação

dos

elementos de interesse da fiscalização.

Guarda de Documentos

Art. 37.
jurídica,

Os comprovantes da escrituração da pessoa

relativos

a

fatos

que

contábeis de exercícios futuros,

repercutam

em

lançamentos

serão conservados até que se

opere a decadência do direito de a Fazenda Pública constituir
os créditos tributários relativos a esses exercícios .

Arquivos Magnéticos

Art. 38.
processamento

de

O

sujeito

dados

pass1vo

deverá

manter

,

.

usuar10

de

sistema

documentação

de

técnica

completa e atualizada do sistema, suficiente para possibilitar
a sua auditoria, facultada a manutenção em meio magnético, sem
prejuízo da sua emissão gráfica, quando solicitada.
Extravio de Livros e Documentos
Art. 39.
documentos

r
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que

se

referiam,

para

cálculo

dos

sobre

tributos

elas

incidentes na forma da legislação específica, salvo se, feita
a comunicação no prazo de trinta dias da data da ocorrência do
fato, for possível a reconstituição da escrituração.

Seção IV

Omissão de Receita

Falta de Escrituração de Pagamentos

Art. 40.

A

falta

efetuados pela pessoa

de

jurídica,

escrituração
ass~m

como a

de

pagamentos

manutenção,

no

passivo, de obrigações cuja exigibilidade não seja comprovada,
caracterizam, também, omissão de receita.

Levantamento Quantitativo por Espécie

Art . 41.
determinada

a

quantidades

de

A omissão

partir

de

receita poderá,

levantamento

de

matérias-primas

e

por

produtos

também,

ser

espécie

das

intermediários

utilizados no processo produtivo da pessoa jurídica.
§

1~

Para

os

fins

deste

artigo,

,

apurar-se-a

a

diferença, positiva ou negativa, entre a soma das quantidades
de produtos em estoque no início do período com a quantidade
de

produtos

fabricados

com

as

matérias-primas

e

produtos

intermediários utilizados e a soma das quantidades de produtos
cuja venda houver sido registrada na escrituração contábil da
empresa com as quantidades em estoque, no final do período de
apuração, constantes do livro de Inventário.
§

valor

Considera-se

resultante

~
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quantidades

de

produtos

ou

de

matérias-primas

e

produtos

intermediários pelos respectivos preços médios de venda ou de
compra, conforme o caso, em cada período de apuração abrangido
pelo levantamento.
3~

§

que

trata

Os cri térios de apuração de recei ta omi tida de

este

artigo

aplicam-se,

relativamente

comerc~a~s,

às

,

também,

mercadorias

empresas

as

adquiridas

para

revenda.

Depósitos Bancários

Art. 42.

Caracterizam-se também omissão de receita

ou de rendimento os valores creditados em conta de depósito ou
de

investimento mantida

relação

qua~s

aos

regularmente
hábil

e

o

a

a

titular,

intimado,

idônea,

junto

não

instituição
pessoa

comprove,

or~gem

dos

financeira,

física
mediante

recursos

ou

em

jurídica,

documentação

utilizados

nessas

operações.
1~

§

será

O valor das receitas ou dos rendimentos omitido

considerado

auferido

ou

recebido

no

mês

do

crédito

efetuado pela instituição financeira.
2~

§

que

não

Os valores cuj a origem houver sido comprovada,

houverem

impostos

sido

computados

contribuições

e

na
que

a

base

de

cálculo

estiverem

dos

sujeitos,

submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas
na legislação vigente à época em que auferidos ou recebidos.
§

os

créditos

3~

Para efeito de determinação da receita omitida,

serão analisados

indi vidualizadamente,

observado

que não serão considerados:
I

os

decorrentes

de

transferências

contas da própria pessoa física ou jurídica;
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II

- no

caso

de

pessoa

disposto no inciso anterior,

física,

sem

prejuízo

do

os de valor individual igualou

inferior a R$ 1.000,00 (mil reais), desde que o seu somatório,
dentro

do

ano-calendário,

não

ultrapasse

o

valor

de

R$

12.000,00 (doze mil reais).
4~

§

omitidos
recebidos,

Tratando-se

serão

de

tributados

pessoa
no

física,
em

mês

os

rendimentos
considerados

que

com base na tabela progressiva vigente à época em

que tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.

Seção V
Normas sobre o Lançamento de Tributos e Contribuições

Auto de Infração sem Tributo

Art. 43.

Poderá

ser

formalizada

.

~

.

exl.gencl.a

de

crédito tributário correspondente exclusivamente a multa ou a
juros de mora, isolada ou conjuntamente.
Parágrafo único.
forma

deste

incidirão
§

artigo,

não

Sobre
pago

o
no

crédito

constituído

respectivo

na

vencimento,

juros de mora, calculados à taxa a que se refere o

3° do art.

5~,

a partir do primeiro dia do mês subseqüente ao

vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento e de um
por cento no mês de pagamento.

Multas de Lançamento de Ofício

Art. 44.

Nos

casos de lançamento de ofício,

aplicadas as seguintes muI tas,

calculadas sobre a

ou diferença de tributo ou contribuição:

serão

totalidade
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I

de setenta e

-

c~nco

por cento, nos casos de falta

de pagamento ou recolhimento, pagamento ou recolhimento após o
vencimento do prazo,

sem o acréscimo de multa moratória,

de

fal ta de declaração e nos de declaração inexata, excetuada a
hipótese do inciso seguinte;
11 - cento

e

cinqüenta

por

cento,

nos

casos

de

evidente intuito de fraude, definido nos arts. 71, 72 e 73 da
Lei

n~

4.502, de 30 de novembro de 1964, independentemente de

outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis.
§

1~

I

-

As

multas

de

que

trata

este

artigo

serão

exigidas:
juntamente

com

o

tributo

ou

a

contribuição,

quando não houverem sido anteriormente pagos;
11

- isoladamente,

contribuição

houver

sido

pago

o

quando
após

o

tributo

ou

vencimento

do

a

prazo

previsto, mas sem o acréscimo de multa de mora;
111 - isoladamente, no caso de pessoa física sujeita
ao pagamento mensal do imposto
n~

8° da Lei
fazê-lo,

(carnê-Ieão) na forma do art.

7.713, de 22 de dezembro de 1988, que deixar de

ainda

que

não

tenha

apurado

imposto

a

pagar

na

declaração de ajuste;
IV
sujei ta

- isoladamente,

ao pagamento do

no

caso

imposto de

de

renda e

pessoa
da

social sobre o lucro líquido, na forma do art.

jurídica

contribuição

2~,

que deixar

de fazê-lo, ainda que tenha apurado prejuízo fiscal ou base de
cálculo

negativa

para

a

contribuição

social

sobre

o

lucro

líquido, no ano-calendário correspondente;
V - isoladamente, no caso de tributo ou contribuição
social lançado, que não houver sido pago ou recolhido.
§

2~

Se

o

contribuinte

não

atender,

no

prazo

marcado, à intimação para prestar esclarecimentos, as multas a

( vt
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que se referem os

.

.

I

~nc~sos

e

II do caput passarão a

cento e doze inteiros e cinco décimos

ser de

por cento e de duzentos

e vinte e cinco por cento, respectivamente.
3~

§

as

Aplicam-se às muI tas de que trata este artigo
6~

reduções previstas no art.

n~

da Lei
n~

agosto de 1991, e no art. 60 da Lei

8.218,

de 29 de

8.383, de 30 de dezembro

de 1991.
4~

§

inclusi ve,
indevido

As

disposições

aos contribuintes que derem causa a

de

tributo

ou

contribuição

aplicam-se,

artigo

deste

ressarcimento

decorrente

de

qualquer

incentivo ou benefício fiscal.
Art. 45.
novembro
v~gorar

de

1964,

O

art.

com

80

as

da

n~

Lei

alterações

4.502,

de

posteriores,

30

de

passa

a

com a seguinte redação:
"Art. 80.
total ou parcial,
trializados

na

recolhimento
após

moratória,

do imposto sobre produtos indus-

respectiva

do

vencido

A falta de lançamento do valor,

o

nota

imposto

lançado

prazo,

sem

sujeitará

o

o

fiscal,
ou

a

o

de

recolhimento

acréscimo

contribuinte

falta

às

de

multa

seguintes

multas de ofício:
I - setenta e
impos to que deixou de

c~nco

por cento do valor do

ser lançado ou recolhido ou

que houver sido recolhido após o vencimento do prazo
sem o acréscimo de multa moratória;
II - cento e cinqüenta por cento do valor
do imposto que deixou de ser lançado ou recolhido,
quando se tratar de infração qualificada.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . ."
Art. 46.
4.502,

As multas de que trata o art. 80 da Lei

de 30 de novembro de 1964, passarão a
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doze inteiros e C1nco décimos por cento e de duzentos e vinte
e

C1nco

por

atender,

no

cento,

respectivamente,

prazo

,

marcado,

se

o

contribuinte

intimação

a

para

não

prestar

esclarecimentos.
§

1~

As

multas

de

que

trata

este

artigo

serão

exigidas:
I - juntamente com o imposto, quando este não houver
sido lançado nem recolhido;
11 -

isoladamente, nos demais casos.

§ 2~

Apl i cam- se às muI tas de que trata o art. 8 O da

Lei nO 4.502, de 30 de novembro de 1964, o disposto nos §§
4~

3~

e

do art. 44.

Seção VI
Aplicação de Acréscimos de Procedimento Espontâneo

Art. 47.

A pessoa

física

ou

jurídica

submetida

a

ação fiscal por parte da Secretaria da Receita Federal poderá
pagar, até o vigésimo dia subseqüente à data de recebimento do
termo de início de fiscalização,
já

lançados

contribuinte

ou declarados,
ou

de

responsável,

os tributos e

que
com

for
os

sujeito pass1vo
acréscimos

aplicáveis nos casos de procedimento espontâneo.
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Capítulo V
DISPOSIÇÕES GERAIS

Seção I
Processo Administrativo de Consulta

No

Art. 48.

Federal,

os

âmbito

processos

Secretaria

da

administrativos

de

Receita

da

consulta

serão

solucionados em instância única.
§

1~

competência

A

para

solucionar

a

consul ta

ou

declarar sua ineficácia será atribuída:
I
Federal,
da

- a

órgão

central

da

Secretaria

da

Receita

nos casos de consul tas formuladas por órgão central

administração

representativa

de

pública
categoria

federal

ou

econômica

ou

por

entidade

profissional

de

âmbito nacional;
II

- a

órgão

regional

da

Secretaria

da

Receita

Federal, nos demais casos.
§

2~

Os atos normativos expedidos pelas autoridades

competentes serão observados quando da solução da consulta.
§

da

solução

3~

da

Não cabe recurso nem pedido de reconsideração
consulta

ou

do

despacho

que

declarar

sua

ineficácia.
§

4~

As soluções das consultas serão publicadas pela

1mprensa oficial,

na forma disposta em ato normativo emitido

pela Secretaria da Receita Federal.
§

de

5~

consultas

idêntica

norma

Havendo diferença de conclusões entre soluções
relativas
jurídica,

a

uma
cabe

mesma
recurso

matéria,

fundada

especial,

sem

suspensivo, para o órgão de que trata o inciso I do

~vt
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§

6~

O recurso de

que

trata

o

parágrafo

anterior

pode ser interposto pelo destinatário da solução divergente,
no prazo de trinta dias, contados da ciência da solução.
§

7~

Cabe a

quem interpuser o

recurso comprovar a

existência das soluções divergentes sobre idênticas situações.
§

feito

8~

juízo

-

,
orgao

pelo

recorrente

O

ou

a

de

que

admissibilidade
o

jurisdiciona

que

estiver

do

recurso
fiscal

do

servidor,

na

domicílio

subordinado

o

será

hipótese do parágrafo seguinte, que solucionou a consulta.
§

9~

Qualquer servidor da administração

deverá, a qualquer tempo,
houver

proferido

formular representação ao órgão que
encaminhando

decisão,

a

tributária

as

soluções

divergentes sobre a mesma matéria, de que tenha conhecimento.
§

solução

O sujei to passivo que

10.

divergente

decorrência

de

que

daquela

resposta

a

ti ver conhecimento de
observando

esteja

consulta

anteriormente

em

formulada,

sobre idêntica matéria, poderá adotar o procedimento previsto
no

§

5~,

no

prazo

de

trinta

dias

contados

da

respectiva

publicação.
§

11.

A

solução

da

divergência

acarretará,

em

qualquer hipótese, a edição de ato específico, uniformizando o
entendimento, com imediata ciência ao destinatário da solução
reformada,

aplicando-se

seus

efeitos

a

partir

da

data

da

ciência.
§

12.

administração

Se,

alterar

orientação atingirá,

após
o

resposta

a

entendimento

apenas,

os

fatos

nela

à

consulta,

expresso,

geradores

a

a

nova

que ocorram

após dado ciência ao consulente ou após a sua publicação pela
~mprensa

oficial.
§

todos

os
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definitivamente, ficando assegurado aos consulentes, até 31 de
janeiro de 1997:

-

- a

I

nao

instauração

procedimento

de

de

fiscalização em relação à matéria consultada;
II

- a

à

qual

formulada,

renovação

serão aplicadas

anteriormente

consulta

da
as

normas previstas

nesta

Lei.
Art. 49.

Não se aplicam aos processos de consul ta

no âmbito da Secretaria da Receita Federal as disposições dos
n~

arts. 54 a 58 do Decreto
Art. 50.

à

relati vos

70.235, de 6 de março de 1972.

Aplicam-se

processos

aos

classificação de mercadorias

arts. 46 a 53 do Decreto

n~

as

consulta

de

disposições

dos

70.235, de 6 de março de 1972 e do

art. 48 desta Lei.
§

48

1~

poderá

O órgão de que trata o inciso I do § 10 do art.

alterar

proferidas

nos

ou

reformar,

processos

de

relativos

as

ofício,

decisões

classificação

à

de

mercadorias.
§

2~

Da alteração ou reforma mencionada no parágrafo

anterior, deverá ser dada ciência ao consulente.
§

ciência ao
artigo,

3~

Em relação aos atos praticados até a

consulente,

aplicam-se

as

nos

casos

conclusões

de que
da

trata

decisão

o

§

data da
1~

proferida

deste
pelo

órgão regional da Secretaria da Receita Federal.
§

proferidas

4~

em

mercadorias,

O envio de conclusões decorrentes de decisões
processos

de

consulta

sobre

classificação

de

para órgãos do Mercado Comum do Sul - MERCOSUL,

será efetuado exclusivamente pelo órgão de que trata o inciso
I do § 10 do art. 48.

GER

3.17.23.004.1

(JUN/95)

t

43

CÂMARA DOS DEPUTADOS

Seção II
Normas sobre o Lucro Presumido e Arbitrado

Art. 51.
9.249,

9~

Os Juros de que trata o art.

da Lei

n~

de 26 de dezembro de 1995, bem como os rendimentos e

ganhos

líquidos

financeiras,
arbi trado,

decorrentes

serão

para

de

adicionados

efei to de

operações

qua~squer

lucro

ao

determinação do

presumido

imposto de

ou

renda

devido.
Parágrafo único.
fonte

sobre

os

considerado

O

rendimentos

imposto
de

como antecipação

que

do

de

renda

trata

devido

incidente

este
na

artigo

na
,

sera

declaração

de

rendimentos.
Art. 52.
jurídica

Na apuração de ganho de capi tal de pessoa

tributada

pelo

lucro

presumido

ou

arbitrado,

os

valores acrescidos em virtude de reavaliação somente poderão
ser computados como parte integrante dos custos de aquisição
dos

bens

e

direi tos

se

a

empresa

comprovar que

os

valores

acrescidos foram computados na determinação da base de cálculo
do imposto de renda.
Art. 53.
custos

e

Os valores recuperados,

despesas,

créditos,

deverão

inclusive
ser

com

correspondentes a

perdas

no

ao

lucro

adicionados

recebimento

de

presumido

ou

arbi trado para determinação do imposto de renda,

salvo se o

contribuinte comprovar não os ter deduzido em período anterior
no qual tenha se submetido ao regime de tributação com base no
lucro

real

ou

submetido ao

que

reg~me

se

refiram

a

período

no

qual

tenha

se

de tributação com base no lucro presumido

ou arbitrado.
Art. 54.
ano-calendário

GER 3.17.23.004.2.
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l ucro real,

deverá adicionar à base de cálculo do imposto de

renda , correspondente ao primeiro período de apuração

no qua l

houver optado pela tributação com base no lucro presumido ou
for

tributada

com

base

no

lucro

arbitrado,

os

saldos

dos

valores cuja tributação havia diferido, controlados na parte B
do Livro de Apuração do Lucro Real - LALUR.

Seção 111
Normas Aplicáveis a Atividades Especiais

Sociedades Civis

Art. 55.
serVlços

As

sociedades

profissionais

relativos

C1V1S
ao

de

exercício
1~

legalmente regulamentada de que trata o art.
n~

2.397,

de 21 de dezembro de 1987,

resultados auferidos a partir de

1~

prestação

passam,

de

de

profissão

do Decreto-lei
em relação aos

de janeiro de 1997, a ser

tributadas pelo imposto de renda de conformidade com as normas
aplicáveis às demais
Art. 56.
serVlços

de

pessoas jurídicas.
As

sociedades

profissão

C1V1S

legalmente

de

prestação

regulamentada

passam

de
a

contribuir para a seguridade social com base na receita bruta
da

prestação

Complementar

n~

de

serVlços,

observadas

as

normas

Lei

70, de 30 de dezembro de 1991.

Parágrafo único .

Para

efeito

contribuição de que trata este artigo,

da

incidência

da

serão consideradas as

receitas auferidas a partir do mês de abril de 1997.

GER 3.17.23.004-2 - ( UN/9 )
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Associações de Poupança e Empréstimo

Art. 57.
pagarão o
ganhos

As

Associações

imposto de renda

líquidos,

de

Poupança

correspondente aos

auferidos

em

aplicações

e

Empréstimo

rendimentos

financeiras,

e
à

alíquota de quinze por cento, calculado sobre vinte e oito por
cento do valor dos referidos rendimentos e ganhos líquidos.
Parágrafo único.

O imposto incidente na forma deste

artigo será considerado tributação definitiva.

Empresas de Factoring

Art. 58.

Fica incluído no art.

36 da Lei

de 20 de janeiro de 1995, com as alterações da Lei

n~

n~

8.981,

9.065, de

20 de junho de 1995, o seguinte inciso XV:

. . .. . .. . . ..... . . .. . . ..... . . . . .. .
. . .... ... . . .... . . .. . .. ..... ... . ... ... . . . ... .. . .. . ...
"Art. 36.

XV - que explorem as ati vidades de prestação cumulativa e contínua de serviços de assessor1a
creditícia, mercadológica,
ção e

riscos,

gestão de crédito ,

administração de contas a

sele-

pagar e

a

receber, compras de direitos creditórios resultantes
de vendas mercantis a prazo ou de prestação de serviços (factoring)."
Atividade Florestal
Art. 59.
o

cultivo

de

Considera-se,

florestas

que

também,
se

como atividade rural

destinem

comercialização, consumo ou industrialização.
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Liquidação Extra-Judicial e Falência

Art . 60.

As

entidades

submetidas

aos

de

reg~mes

liquidação extrajudicial e de falência sujei tam-se às normas
de incidência dos impostos e

contribuições de competência da

União aplicáveis às pessoas jurídicas , em relação às operações
praticadas

durante

período

o

em

perdurarem

que

os

procedimentos para a realização de seu ativo e o pagamento do
pass~vo.

Seção IV
Acréscimos Moratórios

Multas e Juros

Art. 61 .
de tributos e

Os débi tos para com a

União,

decorrentes

contribuições administrados pela Secretaria da

Receita Federal, cUJos fatos geradores ocorrerem a partir de
de

janeiro

legislação

de

1997,

específica,

calculada à

não

pagos

serão

taxa de trinta e

nos

prazos

acrescidos

de

previstos

multa

de

1~

na

mora,

três centésimos por cento,

por

dia de atraso.
§

1~

A multa de que trata este artigo será calculada

a partir do primeiro dia subseqüente ao do vencimento do prazo
previsto para o pagamento do tributo ou da contribuição até o
dia em que ocorrer o seu
§

2~

O

pagamento.

percentual

limitado a vinte por cento .

de

multa

a

ser

aplicado

fica
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3~

§

incidirão
§

Sobre os débitos a que se refere este artigo

Juros

3° do art.

5~,

de mora calculados à taxa a que se refere o
a partir do primeiro dia do mês subseqüente ao

vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento e de um
por cento no mês de pagamento

Pagamento em Quotas-Juros

Art. 62.

Os Juros a que se referem o inciso 111 do

art. 14 e o art. 16, ambos da Lei
de 1995,
art.

5~

,

serão calculados à
a

previsto

partir

para

do

a

n~

9.250, de 26 de dezembro

taxa a que se refere o §

.

.

prlmelro

entrega

dia

do

tempestiva

3° do

mês

subseqüente

ao

da

declaração

de

rendimentos.
Parágrafo único.

As

propriedade territorial rural

quotas
a

do

imposto

que se refere a

parágrafo único do art. 14 da Lei

n~

1994,

calculados à

serão acrescidas de

refere o §

3° do art.

5~

,

Juros
a

sobre

a

alínea c do

8.847, de 28 de janeiro de
taxa a

que

se

partir do primeiro dia do mês

subseqüente àquele em que o contribuinte for notificado até o
último dia do mês anterior ao do pagamento e de um por cento
no mês do pagamento.

Débitos com Exigibilidade Suspensa

Art. 63. Não caberá lançamento de multa de ofício na
constituição

do

crédito

tributário

destinada

a

prevenlr

a

decadência, relativo a tributos e contribuições de competência
da União, cuja exigibilidade houver sido suspensa na forma do
inciso IV do art.
1966.

151 da Lei n°

5.172,

de 25 de outubro de
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o

§

neste

disposto

aplica-se ,

artigo

exclusivamente, aos casos em que a suspensão da exigibilidade
do

débito

tenha

ocorrido

antes

do

início

de

qualquer

procedimento de ofício a ele relativo.

2° A interposição da ação judicial favorecida com

§

a

medida

liminar

interrompe a

incidência da muI ta de mora,

desde a concessão da medida judicial , até 30 dias após a data
da

publicação

da

decisão

judicial

que

considerar

devido

o

tributo ou contribuição.

Seção V
Arrecadação de Tributos e Contribuições

Retenção de Tributos e Contribuições

Art. 64.
autarquias

e

Os

fundações

pagamentos
da

administração

-

,
orgaos,

por

efetuados

pública

federal

a

pessoas jurídicas, pelo fornecimento de bens ou prestação de
serv~ços,

sobre a
da

estão sujeitos
renda,

à

incidência,

na fonte,

do

imposto

da contribuição social sobre o lucro líquido,

contribuição

para

seguridade

social - COFINS

e

da

contribuição para o PIS/PASEP.
1~

§

A

obrigação

pela

retenção

é

do

órgão

ou

entidade que efetuar o pagamento.
2~

§

O valor retido,

correspondente a

cada tributo

ou contribuição, será levado a crédito da respectiva conta de
receita da União.
3~

§

retido

,

sera

O valor do imposto e das contribuições

considerado

como

antecipação

do

que

for

soc~a~s

devido
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pelo

contribuinte

em

relação

ao mesmo

imposto

,

as

e

mesmas

contribuições.
4~

§

renda

e

a

O valor
cada

retido

correspondente

contribuição

social

ao

somente

imposto
poderá

de
ser

compensado com o que for devido em relação à mesma espécie de
imposto ou contribuição .
§

5~

imposto

O

determinado mediante

a

renda

de

aplicação

ser

a

da

alíquota

,

sera

retido
de

qulnze

por

cento sobre o resultado da multiplicação do valor a ser pago
pelo percentual de que trata o art.
de

dezembro

de

correspondente

1995,

ao

,

aplicável

tipo

de

bem

n~

15 da Lei

9.249, de 26

espécie

a

fornecido

ou

de

receita

de

servlço

prestado.
§

líquido,

a

6~

O valor da contribuição social

ser retido,

sobre o

lucro

será determinado mediante a aplicação

da alíquota de um por cento, sobre o montante a ser pago .
§

7~

O

social - COFINS,

valor
a

ser

da

contribuição

retido,

será

para

a

seguridade

determinado

mediante

a

aplicação da alíquota respectiva sobre o montante a ser pago .
§

retido,

8~

será

O valor da contribuição para o PIS/PASEP, a ser
determinado

mediante

a

aplicação

da

alíquota

respectiva sobre o montante a ser pago.
Art. 65.

O Banco do Brasil

S .A.

deverá

reter ,

no

ato do pagamento ou crédito , a contribuição para o PIS/PASEP
incidente

nas

transferências

voluntárias

autarquias e fundações e para os Estados,

da União para

suas

Distrito Federal e

Municípios, suas autarquias e fundações.
Art.

66. As cooperativas que se dedicam a vendas em

comum, referidas no art. 82 da Lei nO 5.764, de 16 de dezembro
de 1971, que recebam para comercialização a produção de suas
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associadas, são responsáveis pelo recolhimento da Contribuição
para Financiamento da Seguridade Social
pela Lei Complementar nO
Contribuição

para

o

70 ,

-

COFINS,

insti tuída

de 30 de dezembro de 1991 e

Programa

de

Integração

Social

da

PIS ,

criada pela Lei Complementar n O 07, de 7 de setembro de 1970,
com suas posteriores modificações.
1°

§

O

valor

das

contribuições

recolhidas

pelas

cooperativas mencionadas no caput deste artigo, deverá ser por
elas

informado,

juntamente com o

montante do

dos

cada

produtos

,

individual i zadamente ,

de

faturamento

delas,

urna

com

filiadas,

suas

as

relativo às

vistas

a

vendas

atender

aos

procedimentos contábeis exigidos pela legislação.
§

disposto

O

procedimento

idêntico

anteriormente

adotado

vendas,
o

eventualmente,

que,
pelas

artigo

neste

cooperativas

a

aplica-se

sido

tenha

centralizadoras

de

inclusive quanto ao recolhimento da Contribuição para

Fundo

de

Decreto-lei

Investimento
nO

1.940,

de

•

Social
25

de

FINSOCIAL,
malO

de

criada

1982,

com

pelo
suas

posteriores modificações .

•

§

as

normas

3°

A

Secretaria da Recei ta Federal poderá baixar

necessárias

ao

cumprimento

e

controle

das

disposições contidas neste artigo.

Dispensa de Retenção de Imposto de Renda

Art. 67.
renda,

de

valor

Fica dispensada a
igualou

inferior

a

retenção de
R$

10,00

imposto de

(dez

reais),

incidente na fonte sobre rendimentos que devam integrar a base
de cálculo do imposto devido na declaração de ajuste anual.
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Utilização de DARF
,

Art. 68.

E

vedada

a

utilização

de

Documento

de

Arrecadação de Receitas Federais para o pagamento de tributos
e contribuições de valor inferior a R$ 10,00 (dez reais).
1~

§

O

imposto

ou

contribuição

Secretaria da Recei ta Federal,
código

de

inferior

receita,

a

R$

imposto ou

que,

10,00

(dez

no

administrado

pela

arrecadado sob um determinado
período

reais),

contribuição de mesmo

de

deverá
código,

apuração,
ser

resultar

adicionado

ao

correspondente aos

períodos subseqüentes, até que o total seJa

igualou superior

a R$ 10,00 (dez reais), quando, então, será pago ou recolhido
no prazo estabelecido na legislação para este último período
de apuração.
2~

§

aplica-se ,
câmbio

e

O critério a que se refere o parágrafo anterior

também,
seguro

ao
e

imposto

sobre

sobre

operações

operações
relativas

de
a

crédito,
títulos

e

valores mobiliários - IOF .

•

Imposto Retido na Fonte - Responsabilidade

Art. 69.

,

E responsável pela retenção e recolhimento

do imposto de renda na fonte,
auferidos

pelos

fundos,

incidente sobre os rendimentos

sociedades

carteiras de que trata o art.

investimentos

de

81 da Lei

n~

8.981,

e

de 20 de

janeiro de 1995, a pessoa jurídica que efetuar o pagamento dos
rendimentos.
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Seção VI
Casos Especiai s de Tributação

Multas por Rescisão de Contrato

Art. 70.
creditada

por

indenização,
inclusive

A multa ou qualquer outra vantagem paga ou

pessoa

a

beneficiária

isenta,

sujeitam-se

,

jurídica,

em

do

de

que

título

a

de

física

ou

jurídica,

rescisão

de

contrato,

pessoa

vi rtude

incidência

a

ainda

imposto

de

renda

na

fonte

à

alíquota de quinze por cento.
§

do

imposto

1~

A responsabilidade pela retenção e recolhimento

de

renda

é

da

pessoa

jurídica

que

efetuar

o

da ta

do

pagamento ou crédito da multa ou vantagem.
§

2~

O

impos to

deverá

ser

retido

na
,

pagamento ou crédito da multa ou vantagem e sera recolhido no
prazo a que se refere a alínea d do inciso I do art. 83 da Lei

•

n~

8.981, de 20 de janeiro de 1995 .
§

3~

I

O valor da multa ou vantagem será:
computado

na

apuração

da

base

de

cálculo

do

imposto devido na declaração de ajuste anual da pessoa física;
II

- computado

como

receita,

na

determinação

do

lucro real;
lI!

- acrescido

ao

lucro

presumido

ou

arbitrado,

para determinação da base de cálculo do imposto devido pela
pessoa jurídica .
§

4~

O

imposto

retido

na

fonte,

na

forma

deste

artigo,

será considerado como antecipação do devido em cada

período

de

apuração,

nas

hipóteses

referidas

no

parágrafo
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anterior,

ou

como

tributação

defini ti va,

no

caso

não

se

de

pessoa

jurídica isenta.
5~

§

indenizações
legislação

O

disposto

pagas

ou

trabalhista e

neste

artigo

creditadas

em

àquelas

aplica

conformidade

destinadas

a

com

,

as
a

reparar danos

patrimoniais.

Ganhos em Mercado de Balcão

Art. 71.
n~

de 20 de

8.981,

Sem prejuízo do disposto no art. 74 da Lei
janeiro de 1995,

qualquer beneficiário,

os ganhos auferidos por

inclusive pessoa

jurídica isenta,

nas

demais operações realizadas em mercados de liquidação futura,
fora

de

bolsa,

aplicáveis

aos

serão
ganhos

tributados
líquidos

de

acordo

auferidos

em

com

as

normas

operações

de

natureza semelhante realizadas em bolsa.
§

1~

Não

se

aplica

aos

ganhos

auferidos
1~

operações de que trata este artigo o disposto no §

•

81 da Lei

n~

§

nas

do art.

8.981, de 20 de janeiro de 1995 .
2~

O Poder Executivo poderá estabelecer condições

para o reconhecimento de perdas apuradas nas operações de que
trata este artigo.

Remuneração de Direitos
Art. 72.
fonte,

Estão sujeitas à incidência do imposto na

à alíquota de quinze por cento, as importâncias pagas,

creditadas, entregues, empregadas ou remetidas para o exterior
pela

aquisição

ou

pela

remuneração,

qualquer forma de direito,

inclusive à

a

qualquer

título,

transmissão,

de

por melO

de rádio ou televisão ou por qualquer outro meio, de qualsquer
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filmes

ou

eventos,

mesmo

os

de

competições

desportivas

das

quais faça parte representação brasileira .

Seção VII
Restituição e Compensação de Tributos e Contribuições

Art. 73.
Decreto-lei

n~

Para

efeito

do

disposto

no

7~

art.

do

2 . 287, de 23 de julho de 1986, a utilização dos

crédi tos do contribuinte e

aqui tação de seus débi tos

efetuadas

internos

em procedimentos

à

Secretaria da

serão

Receita

Federal, observado o seguinte :
I - o valor bruto da restituição ou do ressarcimento
será debitado à conta do tributo ou da contribuição a que se
referir;
11 - a

do

parcela utilizada para a quitação de débitos

contribuinte

ou

,

responsável

sera

,

creditada

conta

a

do

respectivo tributo ou da respectiva contribuição .
Art. 74.
Secretaria

da

Receita

contribuinte,
serem

a

ele

Observado o disposto no artigo anterior, a

poderá

Federal,
autorizar

restituídos

ou

atendendo
a

a

requerimento

utilização

ressarcidos

para

de
a

do

créditos
qui tação

a
de

quaisquer tributos e contribuições sob sua administração.

Seção VIII
UFIR
Art . 75.

A

partir

de

1~

de

janeiro

de

1997,

a

atualização do valor da Unidade Fiscal de Referência - UFIR,
de que trata o art.
1991,

com

as

(Jl 19

da Lei

alterações

períodos anuais, em

GER 3.17.23.004-2 -

1~

1~

n~

8.383,

posteriores,

de janeiro.

de 30 de dezembro de
será

efetuada

por

55

CAMARA DOS DEPUTADOS

Parágrafo único .
federal,

a

atualização

UFIR
dos

será

No âmbito da legislação tributária
utilizada

créditos

exclusivamente

tributários

da

para

a

objeto

de

autorizado

a

União,

parcelamento concedido até 31 de dezembro de 1994.

Seção IX
Competências dos Conselhos de Contribuintes

Art. 76.
alterar

as

Fica

Poder

o

competências

Executivo

relativas

às

matérias

objeto

de

julgamento pelos Conselhos de Contribuintes do Ministério da
Fazenda.

Seção X
Dispositivo Declarado Inconstitucional

Art. 77.
disciplinar
federal,

as

Fica

hipóteses

relativamente

Poder

o
em

aos

que

Executivo
a

créditos

autorizado

administração
tributários

a

tributária
baseados

em

dispositivo declarado inconstitucional por decisão definitiva
do Supremo Tribunal Federal, possa:
I - abster-se de constituí-los;
II - retificar o seu valor ou declará-los extintos,
de

ofício,

quando

houverem

sido

constituídos

anteriormente,

ainda que inscritos em dívida ativa;
III - formular
fiscal

já ajuizadas,

decisões judiciais.
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Seção XI
Juros sobre o Capital Próprio

Art. 78.

O

1~

§

do art.

9~

da Lei

n~

9.249, de 26 de

dezembro de 1995, passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art.
1~

§

9° . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . .

O efetivo

pagamento

ou

crédito

dos

Juros fica condicionado à existência de lucros, compu tados

antes

acumulados e

da

dedução

dos

Juros,

reservas de lucros,

ou de

lucros

em montante igual

ou superior ao valor de duas vezes os juros a serem
pagos ou creditados.

. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . ... . . .. . . . . . .. . . ."
Seção XII
Admissão Temporária

Art. 79.
para

utilização

impostos
de

sua

Os bens admitidos temporariamente no País,

econômica,

ficam

sujei tos

ao

pagamento

incidentes na importação proporcionalmente ao
permanência

em

território

nacional,

nos

dos

tempo

termos

e

condições estabelecidos em regulamento.

Capítulo VI

- FINAIS
DISPOSIÇOES

Empresa Inidônea
Art. 80. As pessoas jurídicas que, embora obrigadas ,
deixarem de apresentar a declaração anual de imposto de renda
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por c1nco ou ma1S exercícios,
Geral

de Contribuintes

edi tal,

terão sua inscrição no Cadastro

considerada

não regularizarem sua

inapta

se,

intimadas

si tuação no prazo de

por

sessenta

dias contado da data da publicação da intimação.

1° No edital de intimação , que será publicado no

§

Diário

Oficial

da

União,

as

pessoas

jurídicas

serão

identificadas apenas pelos respectivos números de inscrição no
Cadastro Geral de Contribuintes.
2° Após decorridos noventa dias da publicação do

§

edital

de

publicar

intimação,
no

pessoas

Diário

jurídicas

a

Secretaria

Oficial
que

da

da

União

houverem

Receita
a

Federal

relação

regularizado

fará

nominal

sua

das

situação,

tornando-se automaticamente inaptas, na data da publicação, as
inscrições das pessoas jurídicas que não tenham providenciado
a regularização.
3°

§

suas

A Secretaria

diversas

relação

unidades,

nominal

Cadastro

Geral

das
de

da

para

pessoas

Recei ta

Federal

consulta
jurídicas

Contribuintes

pelos
cUJas

tenham

manterá

nas

interessados,
inscrições

sido

no

consideradas

inaptas.
Art.

81.

Poderá,

ainda,

ser declarada

inapta,

nos

termos e condições definidos em ato do Ministro da Fazenda, a
inscrição

da

pessoa

jurídica

que

deixar

de

apresentar

a

declaração anual de imposto de renda em um ou mais exercícios
e

não

for

localizada no

endereço

informado à

Secretaria da

Receita Federal, bem como daquela que não exista de fato.
Art.

82.

Além das demais hipóteses de i nidoneidade

de documentos previstos na legislação,
tributários

em favor

de

terceiros

não produzirá efei tos

interessados,

o

documento

emi tido por pessoa jurídica cuja inscrição no Cadastro Geral
de Contribuintes tenha sido considerada ou declarada inapta.
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Parágrafo
aplica

aos

casos

único.
em que

O
o

mercadorias ou o tomador de

disposto
adquirente

serv~ços

do pagamento do preço respectivo

e

neste
de

artigo

bens,

não

se

direi tos

e

comprovarem a efetivação
o

direitos e mercadorias ou utilização dos

recebimento dos

bens ,

serv~ços .

Crime contra a Ordem Tributária

Art.
relativa aos

83.

A representação

cr~mes

contra a

fiscal

para

fins

pena~s

ordem tributária definidos

nos

arts. 1° e 2° da Lei nO 8.137, de 27 de dezembro de 1990, será
encaminhada
final,

ao

Ministério

Público

na esfera administrativa,

após

proferida

a

decisão

sobre a exigência fiscal do

crédito tributário correspondente.
Parágrafo único. As disposições contidas no caput do
art. 34 da Lei nO 9.249, de 26 de dezembro de 1995, aplicam-se
aos processos administrativos e aos inquéritos e processos em
curso, desde que não recebida a denúncia pelo juiz.
Art.

84.

Nos casos de incorporação,

de empresa incluída no
bem

como

nos

fusão ou cisão

Programa Nacional de Desestatização,

programas

de

deses ta ti zação

das

Unidades

Federadas e dos Municípios, não ocorrerá a realização do lucro
inflacionário

acumulado

relativamente

à

parcela

do

ativo

sujeito a correção monetária até 31 de dezembro de 1995, que
houver sido vertida.
§

sucedida,
correção

1°

O

lucro

correspondente
monetária

integralmente

transferido

incorporação e fusão.
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será
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2°

§

,

acumulado

sera

absorver
contas

No

o

do

caso

de

cisão ,

transferido,

patrimônio
ativo,

da

para

empresa

sujeitas

a

o
a

lucro

inflacionário
jurídica

que

proporção

das

pessoa

cindida,

correção

na

monetária

até

31

de

dezembro de 1995, que houverem sido vertidas.

3°

§

deste

artigo

pessoa

O

lucro

será

jurídica

inflacionário

realizado

sucessora,

e

transferido

submetido

com

a

na

forma

tributação,

observância

do

disposto

na
na

legislação vigente.

Fretes Internacionais

Art.
fonte,

à

85.

Ficam

alíquota

recebidos

por

domiciliadas

no

de

sujeitos
qU1nze

ao

por

imposto
cento,

companhias

de

navegação

exterior ,

de

pessoas

de

físicas

na

rendimentos

os

aérea

renda

e

marítima,

ou

jurídicas

residentes ou domiciliadas no Brasil.
Parágrafo único . O imposto de que trata este arti go
não

,

sera

exigido

domiciliadas
legislação

das

em países
interna

companhias

que

ou

não
de

tributam,
acordos

marítimas

e

aéreas

em decorrência
internacionais,

da
os

rendimentos auferidos por empresas brasileiras que exercem o
mesmo tipo de atividade.
Art.

86.

Nos casos de pagamento de contraprestação

de arrendamento mercantil, do tipo financeiro,

a beneficiária

pessoa

Secretaria

jurídica

Receita

Federal

cálculo

do

domiciliada
expedirá

imposto

de

no

normas

renda

exterior,
para

incidente

a

excluir
na

da

fonte

remetida que corresponder ao valor do bem arrendado.
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Vigência

Art .
publicação,

87.

Esta Lei

entra em

v~gor

na data da

sua

produzindo efeitos financeiros a partir de 1 ° de

janeiro de 1997.

Revogação

Art. 88.
I - o

§

Revogam-se :
2° do art. 97 do Decreto-lei nO 5.844, de 23

de setembro de 1943, o Decreto-lei nO 7.885, de 21 de agosto
de 1945, o art. 46 da Lei nO 4.862, de 29 de novembro de 1965
e o art. 56 da Lei nO 7.713, de 22 de dezembro de 1988;
11 - o

Decreto-lei

nO

165 ,

de

13

de

fevereiro

de

1967;
111 - o § 3° do art. 21 do Decreto-lei nO 401, de 30
de dezembro de 1968;
IV - o Decreto-lei n° 716, de 30 de julho de 1969;
V - o Decreto-lei nO 815, de 4 de setembro de 1969,
o Decreto-lei nO 1.139, de 21 de dezembro de 1970, o art.

87

da Lei nO 7.450, de 23 de dezembro de 1985 e os arts. 11 e 12
do Decreto-lei nO 2.303, de 21 de novembro de 1986;
VI - o
agosto de 1970 ,

art.
o art.

3°

do Decreto-lei

nO

1.118 ,

6° do Decreto-lei nO 1.189,

de

10

de

de 24 de

setembro de 1971 e o inciso IX do art. 1° da Lei n° 8 . 402, de
8 de janeiro de 1992;
VII - o art.
outubro de 1974,

o

9°

do Decreto-lei

Decreto-lei

nO

1 . 411,

nO

1.351,

de 31 de

de 24 de
julho de

1975 e o Decreto-lei n° 1.725, de 7 de dezembro de 1979;
VIII - o art.
agosto de 1978;
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1 ° do art.

IX - o número 4 da alínea b do §

35 do

Decreto-lei nO 1.598, de 26 de dezembro de 1977, com a redação
dada pelo inciso VI do art. 1° do Decreto-lei nO 1.730, de 17
de dezembro de 1979;
X - o

Decreto-lei

nO

de

1.811,

27

de

outubro

de

1980, e o art. 3° da Lei nO 7.132, de 26 de outubro de 1983;

XI - o

art.

7°

do Decreto-lei

nO

1.814,

de 28 de

novembro de 1980;
XII - o Decreto-lei

nO

de 16 de

2.227,

janeiro de

1985;

XIII - os arts. 29 e 30 do Decreto-lei nO 2.341, de
29 de junho de 1987;

XIV - os arts.

1° e

2° do Decreto-lei nO 2.397,

de

21 de dezembro de 1987;

XV - o

art.

8°

do Decreto-lei

nO

2.429,

de

14

de

abril de 1988;
XVI - o

.
.
1nC1SO

11

do

art.

do

11

Decreto-lei

2.452, de 29 de julho de 1988;

XVII - o art. 40 da Lei n° 7.799, de 10 de julho de
1989;

XVIII - o § 5° do art. 6° da Lei nO 8.021, de 1990;
XIX - o art. 22 da Lei nO 8.218, de 29 de agosto de
1991;

xx -

o art. 92 da Lei nO 8.383, de 30 de dezembro de

1991;

XXI - o art.

6° da Lei nO

8.661,

de 2 de junho de

1993;

XXII - o art. 1° da Lei nO 8.696, de 26 de agosto de
1993;

XXIII - o

parágrafo

único

8.846, de 21 de janeiro de 1994;
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XXIV - o art.
50,

52 e

53,

33, o § 4° do art.

o § 1 ° do art.

82 e

art.

37 e os arts.

98,

38,

todos da Lei n°

8.981, de 20 de janeiro de 1995;
XXV - o art .

89 da

Lei nO 8.981, de 20 de janeiro

de 1995, com a redação dada pela Lei n° 9.065, de 20 de junho
de 1995;
XXVI - os §§ 4°, 9° e 10 do art.
11,

e

o

§

3°

do art.

24,

todos da

Lei

9°, o § 2° do art.
nO

9.249,

de

26 de

dezembro de 1995;
XXVII - a partir de 1 ° de abril de 1997, o art.

40

da Lei nO 8.981, de 1995, com as alterações introduzidas pela
Lei nO 9.065, de 20 de junho de 1995.
Sala das Sessões, em 20 de novembro de 1996.
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PS-GSE/221/96

Brasília,).! de novembro de 1996.

Senhor Secretário,
Encaminho

a

Vossa

Excelência,

a

fim

de

ser

submetido à consideração do Senado Federal, nos termos do art.
134 do Regimento Comum, o incluso
de

1996,

Poder

Executivo,

tributária federal,
o

processo

que

Projeto de Lei
"Dispõe

sobre

a

nO 2.448,
legislação

as contribuições para a seguridade social,

administrativo

de

consulta

e

dá

outras

providências", de acordo com o caput do art. 65 da Constituição
Federal.
Atenciosamente,

Deputa o
.

/

.

Prl<melrO
..

A Sua Excelência o Senhor
Senador ODACIR SOARES RODRIGUES
Primeiro-Secretário do Senado Federal
N E

S T A

·•

"

"
-------- -

- - -

"

-

_ ._--_.

J
.~.;,

,

,,I

.

J

•

,

I

~ ~~ ~

,

..:; J.

!.

;I
,

._ -- - - - PROJETO DE LEI N.·
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8

-

2.448

de 19

A U T O R

96

SEQJ.O DE SINOPSE

EMENTA

Dispõe sobre a Legislação Tributária Fed~ral, as contribuições para a Seguridade Social, o Processo

PODER EXECUTIVO

Administrativo de Consulta e dá outras providências.

,"
-t'

( MSC N9 990/96 )

(Alterando a legislação do imposto de renda de pessoas jurídica , e estabelecendo que no novo
regime de apuração trimestral, o imposto devido .iseri . pago at~ o ~ltimo dia ~til do m~s subsequente, facultando o parcelamento em tr~s 3 quotas, com a incid~ncia da taxa SELIC a partir do segundo m~s subsequente ao do encerramento do período de apuração, até o m~s anteriOl

,
•.

A N

o

A M E N T

o

ao ao pagamento, e de

1'1>

lum por cento) no mes de pagamento.

Sancionado ou promulgado

Publicado no Diário Oficial de

MESA
Despacho:

~s

Comissões de Trabalho, de Administração e Serviço Público; de Seguridade Social

Vetado

e Famrlia; de Finanças e Tributação; e de Constituição e JUstiça e de Redação (Art~
54).- (art.

I

24, I1),

Razões do veto-publicadas no

I

II •

APENSO: PL. 950/95

PLENARIO

984/95

30.10.96

~

30.10.96

COORDENAÇAo DE COMISSÕES PERMANENTES
Encaminhado ã Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público.

19.11.96

PLENÁRIO
Aprovado o requerimento dos Deps.: Benito Gama, Líder do Govern o ; Ubiratan

lido e vai a imprimir.

1. 442 /9 5

Aguiar, na qualidade de Líder do PSDB; Inocêncio Oliveira, Líd er do Bl oco
PFL/PTB e Michel Temer , Líder do Bloco PMDB/P SD/PSL/PSC , solicitand o
nos
termos do art. 155 do RI, urg~ncia para este projeto : SIM- 294 ;
NÃO - lll ;
ABST -I O; TOTAL- 41 5 .

19.11.96
COI 3.21 .01 .040'{) (MAI/93)

MESA
Deferido requerimento do Dep. Michel Temer, solicitando a · apensaçao dos Pls.
950/95, 984/95 e 1.442/Q,.

~

p~tp

VTn~

"~Rsn

..

, - -- - - - - - - -- - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - -

/

'I<. N

o

"'---- - -----

-

-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - -- - - - - - - - -

._--

--- - - -- - - - - ---

--

•

I<. M E N T O

PL. n92.448/96 ,
PRONTO PARA A ORDEM DO DIA

20.11.96

~

lido e vai a imprimir, pendente de pareceres das ' Comissões de Trabalho, de Administração

Serviço Público; de Seguridade Social e Familia; de Finanças e Tributação;

e

e de Constituição

e Justiça e de Redação.
(PL. n9 2.448-A/96)

PLENÁRIO

20 .11.9 6

(9: 30 HS).
Discussão em Turno Onico.

•

Rejeitado o requerimento do Dep. Matheus Schmidt, Líder do PDT, solicitando a retira de pauta da
Ordem do Dia deste projeto.
Designação do relator, Dep. Nelson

Otoch~

clui pela aprovação, nos termos do

Substitutiv~

Designação

s ub stit~iç ão

para proferir parecer em
do relator da CFT

apr~sentado

do Dep. Ursicino Queiroz, para ler o parecer do relator

à CTASP , que con

posteri o rmente.

Euler Ribeiro, em s ub stitui

ção à CSSF, que conc luiu pela aprovação nos termos do Substitutivo do relato r da CFT , apresenta do posteriormente.
Designação do relator, Dep. Roberto Brant, para proferir parecer em substituição à CFT , que
cl ui , pela adequação financeira e orçamentária

con

e, no mérit o, pela aprovação, com Substitutivo.

Designação do relator, Dep. Robson Tuma, para proferir parecer em substituição ã CCJR, que
clui pela constitucionalidade, juridicidade e boa técnica legislativa, nos termos do

con

Sub stituti

vo do relator da CFT.

Discussão do projeto pelos De~s .: Arnaldo Faria de sá e Aldo Rebelo.
Encerrada a discussão.
Apresentação de 11 Emendas, aSSlm distribuídas: Emendas 01 e 06, pelo Dep. Paes Land im ;

1menda

02 , pelo Dep. Nelson Marquezelli; Emenda 03, pelo Dep. Arnaldo Faria de sá; Emendas 04 e 05 ,
la Dep. Sandra Starling; Emenda 07, pelo Dep. Marcelo Barbieri, Emenda 08 , pelo Dep. Manoel
tro; Emenda 09, pelo Dep. José Carlos Vieira; Emenda 10, pelo Dep. Milton Temer e Emenda 11,
lo Dep. Aldo Rebelo .
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Continuação

q.

02

ANDAMENTO

PLENÁRIO
20 . 11 . 96

Continuação da página anterior.
Designação do relator, Dep. Nelson Otoch, para proferir parecer às Emendas d e Pl e nár io , e m s ub s t i tui ç ã o

à CTASP , que conc l ui pela aprovação das Emendas 01, 02 e 07 e pela rejeição das demai s .
Designação do relator, Dep. Ursicino ~ ue iroz , para proferir parecer as Eme ndas de Pl e nár io , e m s ub s t i tuição à CSS F, que conc lui pela aprovação das Emendas 01 , 02 e 07 e pela rejei ç ã o da s dema is .
Designação do relator, Dep. Roberto Brant , para proferir par ece r as Eme n das de Plen á rio , em s ub s tlt u i
ção à CFT , que conc lui pela aprovação das Emendas 01 , 02 , 0 7 e 08 e pe l a r e j e i ção das d e rcai s .
Designação do relator, Dep. Robson Tuma, para proferir parece r as Emenda s de Pl e nári o , e m s u b s ti tu ição

à CCJR, que conclui pela constitucionalidad e , juridicidade e boa técni c a l egis lati va das Eme nd as _
Plenário .
Rejeitado o requer i mento do Dep . Matheus Sc hmidt , Líder d o PDT, s o li cita nd o o adiam e n t o da v o tação

de
p or

02 Sessões .
Encaminhamento da vo ta çao pe l o Dep. Arna ld o Faria de sá , q u est i o na n do so br e o c umprimen t o d o art .
do RI (Publicação dos Pareceres ). In defer ida pe la Presidência . O Dep . Arnaldo Faria d e s á, r eco rr e
decisão da Presidência à CCJR.
Ad i ada a votação , d e Ofício .
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CÂMARA DOS DEPUTADOS

PROJETO N2

CEL • Seção de Sinopse

2.448/96

Continuação
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r===~===================================================
.. '
ANDAMENTO
PLENÁRIO
20 .11.96

,

Discussão em Turno Onico.
Em votação o Substitutivo do relator da CFT, ressalvados os destaques: APROVADO.
Em votação as Emendas de Plenário 01, 02 e 07, com parecere s favoráv e is, re ss alvad os os destaques : APROVADAS .
des t aq u es :
Em votação as Emendas de Plenário 03 a 06 e 09 a 11, com par ec er e s c ontrários , re ss al vados o s

1 ••

,"

•"

(

(l4:00HS).

REJEITADA·S .
Em votação a Emenda de Plenário 08, com parecere s divergent es :, APROVADA.

..
I,

Aprovado o requerimento do Dep. Benito Gama, Líder do Govern o e outro, s olic i tand o n os t ermos do art .

"

1 62

do RI, votação em . globo do s _destaques simples:
Em votação os destaques simples: REJEITADOS.
Em votação a Emenda de Plenário 09, obj e to d e DVS no Dep. J os é Carl os Vi e ira e o u tro : REJEITADA .
Em votação o art. 65 do Substitutivo ao Pl. 2.448/96, . para exclusão do me smo , objet o d e DV S do Dep .
Carlos Vieira . e outros: MANTIDO O TEXTO.
Em votaçã o a Emenda de Plenário 07, objeto de DVS do Dep. Marc el o Ba r bi er i e outro : APROVADA .
Verificação de votação s o licitada pelo Dep. Chico Vigilante: SIM-189; NÃO- 217; ABS T-I O; TOTAL - 416 :

Jo s é

SAI

DO

TEXTO.
Em votação a Emenda de Plenário 10, objeto de DVS do Dep. Milt o n Te me r e o ut ros : REJEITADA .
Apresentação de Emenda de Redação, pelo Dep. Roberto Brant, relat or da CFT:
Em votação a Emenda de Redação: APROVADA.
Prejudicado o projeto inicial e os PIs. 950/95, 984 / 95 e 1.44 2/96 , a pe n sados .
Retirad os os demai s destaques.
Em votação a Redação Final, oferecida pelo relator, Dep.

APR OV ADA .

Vai ao Se nado Federal.
(PL.244 8-B/9 6 )

MESA
AO SENADO FEDERAL, ATRAV~S DO OF.
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PARECER

DO

RELATOR

DESIGNADO

PELA

MESA,

EM

SUBSTITUiÇÃO À COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMíLIA,
ÀS EMENDAS DE PLENÁRIO OFERECIDAS AO PROJETO DE LEI N°
2.448-A, DE 1996

e
e

o

SR. URSICINO QUEIROZ (Bloco/PFLlBA. Para emitir

parecer. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, somos pela rejeição das emendas
apresentadas.

PARECER REFORMULADO DO RELATOR DESIGNADO PELA MESA,

e
e

EM SUBSTITUiÇÃO À COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL E
FAMíLIA, ÀS EMENDAS DE PLENÁRIO OFERECIDAS AO PROJETO
DE LEI N° 2.448, DE 1996.

O SR. URSICINO QUEIROZ (Bloco/PFLlBA. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente,

reformulando nosso parecer, somos

Emendas nOs 1, 2 e 7 e pela rejeição das demais.
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pela aprovação das

PARECER

DO

RELATOR

DESIGNADO

PELA

MESA,

EM

SUBSTITUiÇÃO À COMISSÃO DE TRABALHO, DE ADMINISTRAÇÃO E
SERViÇO PÚBLICO, ÀS EMENDAS DE PLENÁRIO OFERECIDAS AO
PROJETO DE LEI N° 2.448-A, DE 1996

e
e

o

SR. NELSON OTOCH (PSDB-CE.

revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Deputados,

Para emitir parecer. Sem

analisaremos as emendas de

Plenário apresentadas ao Projeto de Lei nO 2.448-A, de 1996.
Inicialmente, temos uma emenda supressiva em relação ao art. 61;
depois, uma aditiva em relação ao art. 66; mais duas supressivas, uma em relação aos

e
e

arts 58 e 59 e outra ao art. 75; uma emenda aditiva em relação ao art. 83; uma, onde
couber, em relação às emissoras de rádio e televisão; outra emenda, também onde
couber, para os casos de pagamento de contraprestação de arrendamento mercantil;
uma emenda ad itiva ao art. 1° e mais a Emenda Ad itiva nO 10, que acrescenta um
inciso ao art. 83.
No âmbito da Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço
Público, a pertinência deste projeto de lei era especificamente ao art. 80, que tratava do
Programa de Alimentação ao Trabalhador, o qual,
pelo Deputado Roberto Brant, já foi suprimido.
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conforme o relatório apresentado

'-

Em relação a essas emendas a Comissão de Trabalho, de
Administração e Serviço Público manifesta-se em sua totalidade contrária às emendas
apresentadas.

É o nosso parecer.

e
e

PARECER REFORMULADO DO RELATOR DESIGNADO PELA MESA,
EM

SUBSTITUiÇÃO

À

COMISSÃO

DE

TRABALHO,

DE

ADMINISTRAÇÃO E SERViÇO PÚBLICO, ÀS EMENDAS DE PLENÁRIO
OFERECIDAS AO PROJETO N° 2.448, DE 1996.

o

SR. NELSON OTOCH (PSDB-CE. Para emitir parecer. Sem

revisão do orador.) - Sr. Presidente, gostaria de reformular o parecer da Comissão de

e
e

Trabalho, de Administração e Serviço Público, no sentido de ser favorável às Emendas
nOS 1,2 e 7, rejeitando, em conseqüência, as demais.
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PARECER

DO

RELATOR

DESIGNADO

PELA

MESA,

EM

SUBSTITUiÇÃO À COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO, ÀS
EMENDAS DE PLENÁRIO OFERECIDAS AO PROJETO N° 2.448, DE
1996.

e
e

o

SR. ROBERTO BRANT (PSDB-MG. Para emitir parecer. Sem

revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, temos um elenco de sete
emendas apresentadas pelos Srs. Parlamentares em plenário.
A Emenda nO 1, de autoria do Deputado Paes Landim,

para a

supressão do art. 61. O que é o art. 61? Pelo regime da tributação atual , os Fundos de
Renda Fixa sofrem tributação de 15% sobre seus rendimentos, os Fundos de Renda
Variável puros sofrem tributação de 10% sobre seus rendimentos líquidos. A Receita
Federal considerou a hipótese dos chamados fundos mistos, que têm papéis de renda
fixa e papéis de renda variável, e optou por tributá-los em 15% também. A Emenda visa

e

e

a suprimir esse artigo.
Acolho essa emenda no mérito, porque os fundos mistos, na
verdade, são predominantemente de renda variável. Tributá-los em 15% seria
praticamente condená-los à extinção. Ora, além de representarem uma parcela muito
pequena do total dos ativos dos fundos de modo geral, esses fundos servem como
primeiro estágio de acesso da população de baixa e média rendas ao mercado de
ações. Portanto, quanto à Emenda nO 1, o parecer do Relator é pelo acolhimento supressão do art. 61.
A Emenda nO 2, do Deputado Nelson Marquezelli, pede que se
adicione um novo artigo ao projeto de lei. Diz basicamente que as cooperativas que se
dedicam a vendas em comum e que recebem para comercialização a produção de
suas associadas ficam responsáveis pelo recolhimento da Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social de Integração Social -

COFINS -

e da contribuição para o Programa

PIS. Essa é uma medida que facilita a operação dessas

cooperativas e em nada prejudica o fluxo de receita do Tesouro Nacional ou atrapalha
a fiscalização. Sou pela aprovação dessa emenda.
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A Emenda nO 3, do Deputado Arnaldo Faria de Sá, pede a
supressão dos arts. nOs 58 e 59. No meu relatório já acolhi a segunda parte da
proposta, ou seja, já suprimi o art. 59 , que equipara as empresas de factoring às
instituições financeiras, e já apresentei minhas razões no relatório inicial. Quanto à
segunda parte da emenda, meu parecer é pela sua rejeição, porque o art. 58 apenas
submete as empresas de factoring ao regime de lucro real para apuração do Imposto
de Renda , em vez do lucro presumido, como é hoje.
Ora, o lucro presumido é um privilégio, um benefício dado a

e

e

empresas pequenas, ainda incipientes, que não têm departamento de contabilidade
etc. As empresas de factoring são empresas mercantis, já de porte adequado, e não
têm razão de se beneficiarem desse privilégio. Acolhi parcialmente o relatório.
A Emenda nO 4 é de autoria

da ilustre Líder do PT, Deputada

Sandra Starling , pedindo a supressão do art. 75, que permite ao contribuinte fazer a
compensação entre tributos que tem direito à restituição com outros que tem a pagar,
sem fazer distinção do tipo de tributo. Se a pessoa tem uma restituição da COFINS, por
exemplo, pode usá-Ia para quitar o Imposto de Renda.
A preocupação da ilustre Líder se deve ao fato de que esses
impostos e diversas contribuições têm finalidades diferenciadas depois que chegam ao
Tesouro Nacional. Muitos deles são regulamentados, inclusive pelo próprio texto

e
e

constitucional, mas esse é um direito do contribuinte. Nada diz respeito à destinação
dos recursos. O Tesouro Nacional e a Receita Federal vão fazer uma conta de
compensação, em que nenhuma das receitas privativas de cada imposto ou de cada
contribuição serão prejudicadas. O que não tem sentido é um contribuinte ser credor da
União e ser acionado por um pagamento de seu débito e não poder compensá-lo. Essa
é a regra natural dos negócios civis e deve ser também nos negócios públicos.
A Emenda nO 5, também de autoria da Deputada Sandra Starling ,
pretende suprimir o dispositivo que introduzi nesta legislação, exatamente aquele que
impede que a Receita Federal represente penalmente contra contribuinte cujo processo
esteja ainda em fase de tramitação nas instâncias administrativas.
Srs. Deputados, a Receita Federal parecer -

como disse em meu

acolheu, através do seu Secretário e de sua assessoria , plenamente esse

dispositivo. Se a instância administrativa é morosa, se não decide no tempo oportuno,
isso não pode ser imputado ao contribuinte. É falha da própria administração pública.
O mérito desse dispositivo é duplo. De um lado, vai apressar as decisões
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administrativas em benefício da estabilidade dos negócio e, de outro, resguarda o
direito fundamental do cidadão de não ser processado penalmente, enquanto
questão fiscal está sendo ainda discutida. O que não é legítimo, justo,

sua

é certas

administrações fiscais usarem o recurso da denúncia ao Ministério Público como uma
forma disfarçada de coagir o contribuinte a fazer um pagamento que considera
indevido. Portanto, opino pela rejeição dessa emenda.
A Emenda nO 6 é de autoria do Deputado Pinheiro Landim e trata
da

e
e

compensação

através

do

abatimento

no

lucro

real

das

empresas

de

telecomunicações, até um terço das receitas de que foram privadas pela transmissão
dos programas eleitorais gratuitos.
Opino pela rejeição dessa emenda, porque vou acolher a emenda
seguinte que trata da mesma matéria e dispõe sobre ela de maneira mais técnica, pois
a redação da emenda foi feita em colaboração com técnicos da Secretária da Receita
Federal. No entanto, quanto ao mérito, eu a acolho. Apenas deixo de acolhê-Ia porque
o que fará parte do projeto será a Emenda nO 7, subscrita pelo Deputado Marcelo
Barbiere. Trata da mesma questão, ou seja, dessa compensação, mas seu texto foi
mais primoroso do ponto de vista técnico , porque foi redigido com a assistência da
Secretária da Receita Federal. Portanto, está mais adequado à lógica da legislação
tributária brasileira.

e
e

Emenda nO 8 é de autoria do Deputado Manoel Castro , mas na
verdade de inspiração do Deputado José Lourenço. A emenda visa coibir um equívoco
na imensa lista de revogações previstas no art. 83 da lei.
Por um equívoco, se permacesse a supressão pura e simples,
como estava previsto, as operações de leasing financeiro contratadas no exterior
ficariam gravemente afetadas , porque o Imposto de Renda iria incidir inclusive sobre o
valor do bem.
Vou ler a emenda, porque estamos fazendo uma adição:

Nos casos de pagamento da contraprestação
de arrendamento mercantil, do tipo financeiro, a
beneficiária
exterio/~

pessoa

jurídica

domiciliada

no

a Secretaria da Receita Federal expedirá

normas para excluir da base de cálculo do imposto
de renda incidente na fonte a parcela remetida
que corresponder ao valor do bem arrendado.
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A Emenda nO 9 é de autoria do ilustre Deputado José Carlos Vieira.

O Deputado pretende introduzir um § 3° ao art. 1°, dizendo basicamente o seguinte:
Os prejuízos fiscais e a base de cálculo
negativa da Contribuição Social sobre o lucro
líquido, apurados até 31 de dezembro de 1994,
decorrentes do diferimento do lucro de que trata §
3° do art. 10 do Decreto-Lei nO 1.598177 e item I
do art. 1° do Decreto-Lei nO 1.648178, não estão

e
e

sujeitos à regra do art. 42 da Lei nO 8.981/95.
Trata-se do seguinte: na legislação anterior uma empresa que
tivesse prejuízo num ano poderia compensá-lo integralmente na apuração do lucro real
do exercício seguinte. A partir de 1995 foi alterada a legislação. Essa compensação
hoje pode ser feita com o limite anual de 30% do lucro real apurado.
Consultei a Receita Federal e ela considera que essa mudança
viola a nova sistemática que se está introduzindo no País. Portanto, o meu parecer é
pela rejeição da emenda .
A Emenda Aditiva nO 10 diz:

Acrescente-se ao inciso XXV do art. 83

"0

art.

34", passando a ter a seguinte redação o inciso

e
e

XXV:
Inciso XXIV - os §§ 4°, 9° e 10 do art. 9°, o § 2° do
art. 11, o art. 20,

o § 3° do art. 24 e o art. 34,

todos da Lei nO 9.249, de 26 de dezembro de

1995.
Em suma, Srs. Deputados, a Lei nO 9.249, de 26 de dezembro de
1995, sobre a regulamentação do Imposto de Renda, que foi votada nesta Casa, no
ano passado, introduziu um dispositivo que isentava de ação penal os contribuintes que
fizessem o pagamento do imposto devido com todas as suas cominações. Essa
emenda do Deputado Milton Temer visa revogar esse dispositivo, ou seja, anula essa
situação. Se aprovado esse dispositivo, mesmo pagando o tributo, o contribuinte
continua exposto às cominações de natureza penal decorrentes do não-cumprimento
da obrigação tributária .
Como Relator, dou parecer contrário à aprovação dessa emenda,
porque a Receita Federal e os partidos da base do Governo discutiram profundamente
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essa questão, quando da aprovação da lei no ano passado, exatamente no mês de
dezembro. Optou-se por fazer essa forma de anistia penal como uma maneira de
regularizar e aumentar os fluxos de receita da Receita Federal.
De qualquer maneira, essa questão vai continuar pendente porque
envolve questões de natureza ética. Acredito que em outra oportunidade este
Parlamento poderá voltar a discutir o assunto. Inclusive há um projeto do Sr. Deputado
Milton Temer em tramitação na Comissão de Constituição e Justiça e de Redação .
Analisemos a Emenda nO 11.

e

e

Sr. Presidente, Srs. Deputados, no Brasil , a legislação sobre

royalties estabelece um limite de 5% como o máximo para a dedutibilidade dos
pagamentos de royalties enviados ao exterior como abatimento para apuração do
lucro real. Na verdade, a alíquota de 5% é o teto máximo. Uma portaria do Ministro da
Fazenda escalona essas alíquotas, podendo ser 1% em certas atividades, 2 ou 3% em
outras etc.
Quero esclarecer a V.Exas. que o Brasil é o único país do mundo
que desempenha um papel relevante na economia internacional e que estabelece
limites para o pagamento de royalties . Sabemos que cada vez mais o componente
tecnológico e invisível dos bens de serviços passa a ser muito mais importante do que
os próprios componentes materiais.

e
e

A

tendência é uma pressão do aumento dos preços da

transferência tecnológica. O Brasil está se abrindo para o exterior, querendo incorporar,
cada vez mais, tecnologia mais adequada , moderna e apropriada. Então, esse
dispositivo impede a dedução. Hoje somos o único país do mundo que limita a
dedução. Logo , essa emenda pretende que não se faça dedução de nenhuma espécie.
Quero dar a V.Exas. um depoimento. Tenho sido procurado todos
esses dias por representantes de empresas multinacionais operantes no Brasil. Todos
vieram verberar contra a legislação atual do Brasil, que consideram extremamente
impositiva e prejudicial aos interesses de longo prazo no País , na ótica deles. A própria
Receita Federal admite que a legislação brasileira é muito restritiva , muito mais
restritiva do que a dos nossos parceiros do MERCOSUL,

uma vez que na Argentina ,

no Uruguai e no Paraguai não há nenhum limite.
Portanto, acho que deveremos permanecer com
existentes. Caso contrário,

os

limites

criaremos um obstáculo grave ao desenvolvimento

tecnológico deste País. Concluindo, meu parecer é pela rejeição da Emenda nO 11.
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PROJETO N° 2.448, DE 1996.

PARECER

DO

RELATOR

DESIGNADO

PELA

MESA,

EM

SUBSTITUiÇÃO À COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO E JUSTiÇA E DE
REDAÇÃO, ÀS EMENDAS DE PLENÁRIO OFERECIDAS AO PROJETO
N° 2.448, DE 1996.

o SR. ROBSON TUMA (Bloco/PSL-SP. Para emitir

parecer.

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, existem, para ser dado parecer, pela

e

e

constituicionalidade, juridicidade, boa técnica legislativa, onze emendas apresentadas.
Quando se trata da constitucionalidade das Emendas nOs 3 e 4, vemos que a Emenda
de nO 3, de autoria do nobre Deputado Arnaldo Farias de Sá anterior seria aprovado somente o substitutivo

-

segundo o relatório

poderia ser interpretada como

inconstitucional. Então, fica atendida parcialmente a emenda do Deputado Arnaldo
Farias de Sá.

e

-

Da mesma forma, a Emenda de nO 04, da Deputada Sandra
Starling, à qual o próprio Relator, Deputado Roberto Brant, que me antecedeu, deu
nova redação, resolvendo o problema.
Portanto, quanto às Emendas de nOs 1 a 11 , o

Relatório deste

Deputado é pela constitucionalidade, juridicidade e boa técnica legislativa.
* * *
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PARECER

DO

RELATOR

DESIGNADO

SUBSTITUiÇÃO À COMISSÃO DE

PELA

MESA,

FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO,

EM
AO

PROJETO DE LEI N° 2.448-A, DE 1996

o

SR. ROBERTO BRANT (PSDB-MG. Para emitir parecer. Sem

revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o Projeto de Lei nO 2.448 ,
de 1996, enviado pelo Poder Executivo à Câmara de Deputados, trata de aperfeiçoar
e modernizar a atual legislação do Imposto de Renda de Pessoas Jurídicas.
Aliás,

a esse respeito,

ressalto que o exercício de

1997

seguramente será o primeiro nos últimos anos da história recente do País em que não
haverá modificações no Imposto de Renda de Pessoas Físicas, mantendo-se inalterada
a legislação existente. Mesmo no que diz respeito ao Imposto de Renda de Pessoas
Jurídicas, as modificações aqui introduzidas não dizem respeito nem à ampliação do
campo de incidência nem ao aumento das alíquotas. De sorte que a carga tributária
resultante para as empresas brasileiras no exercício de 1997 mantém-se praticamente
inalterada, salvo em exceções muito pontuais.
As grandes vantagens da legislação proposta é que este projeto,
em primeiro lugar, adapta

a

legislação tributária brasileira a uma

economia

estabilizada. Como exemplos dessa adaptação, destaco, em primeiro lugar, a
ampliação do prazo de declaração e de pagamento do imposto, que deixa de ser
mensal e passa a ser trimestral. Outra inovação correspondente a essa adaptação é a
sensível redução das multas de ofício e das multas de mora. As multas de ofício são
reduzidas quase pela metade. A multa de ofício mais alta hoje é de 300% , e passará
para 150%; a menor deixa de ser 150% e passa a ser de 75% . Além disso, a própria
multa moratória fica definida por um limite máximo de 20%.
Outro aspecto importante aqui proposto dessa legislação seja o seu traço mais marcante e mais positivo -

talvez

é sua adaptação às novas

realidades , advinda da integração da economia br2:3i1eira à economia intemacional.
Todos tomamos conhecimento da grande e crescente disposição do parque produtivo
brasileiro em relação à economia internacional. O Governo propôs grandes inovações
no tratamento dos chamados preços de transferência. Eles permitem à Receita
Federal, ao Governo, arbitrar os preços das exportações e das importações realizadas
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pelas empresas multinacionais nas transações de suas filiais e sucursais com suas
matrizes, e mesmo com as empresas a elas coligadas.
É um grande avanço na legislação tributária no Brasil. Esse é um
espaço cinzento na nossa legislação tributária, o que, sem dúvida, deve ter permitido,
nos últimos vinte anos, grande evasão fiscal e grande transferência disfarçada de
lucros e rendimentos para o exterior.
Um terceiro aspecto dessa legislação, Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, é o aperfeiçoamento dos instrumentos de fiscalização que estão à
disposição da Receita Federal, especialmente no que diz respeito ao Imposto sobre
Produtos Industrializados. Na verdade, não se trata da criação de instrumentos novos,
mas da transposição para a área federal de meios de fiscalização já familiares aos
Estados na fiscalização do leM. Portanto, nada de extremamente inovador ou
sufocante do ponto de vista das empresas nacionais.
Sr. Presidente, quero destacar algumas alterações que propus ao
texto original e justificá-Ias perante os meus pares. Suprimi o art. 80 do projeto do
Governo no qual

estabelecia uma nova alternativa de concessão de benefícios do

Programa de Alimentação do Trabalhador. Por este projeto, as empresas que estavam
fornecendo tíquetes-refeição para seus empregados, e se beneficiavam de ganhos e
incentivos fiscais próprios do PAT, poderiam continuar recebendo esses mesmos
benefícios se fizessem a contraprestação em dinheiro.

Eu o suprimi porque a opção

aqui consagrada era unilateral, ou seja, uma opção da empresa , quando, na verdade,
deveria ser uma bilateral, acordada mutuamente entre trabalhadores e empresários e
devidamente firmada no contrato social ou nos acordos coletivos. Além disso, o
Programa de Alimentação do Trabalhador está a merecer uma regulamentação muito
mais extensa, minuciosa e completa.
Sensibilizado por isso, o Sr. Presidente da República solicitou a
supressão do referido artigo, recomendando ao Ministro do Trabalho que preparasse
uma legislação mais abrangente disciplinando todos os seus aspectos, ou seja, o PAT,
que, na verdade, é um programa vitorioso e já tem 20 anos de existência na realidade
brasileira.
Devo dizer que o PAT tem muito mais benefícios do que defeitos a
mostrar. Os pequenos problemas que ele apresenta podem ser facilmente coibidos
numa legislação mais adequada. O lugar dessa regulamentação não era esse projeto

Pág . 2

de lei, que trata exclusivamente de novas normas para o Imposto de Renda de
Pessoas Jurídicas.
Uma outra supressão que fiz foi a equiparação das empresas de
factoring às instituições financeiras . Fiz a supressão por duas razões sendo uma de

natureza formal. Há vários pareceres de juristas eminentes deste País que chamam a
atenção para a constitucionalidade do dispositivo. Eu próprio tenho dúvidas dessa
constitucionalidade, porque a equiparação ou a classificação de uma atividade
comercial como financeira, a meu ver, só deve ser feita através de lei complementar,
como é o caráter da Lei nO 4.595. Não poderia jamais ser feito através de uma lei
ordinária, que é do que se trata neste momento.
De outra parte, o efeito líquido da exacerbação da tributação sobre
as empresas de factoring, na prática, apenas encareceria os custos das operações de
crédito que essas empresas realizam. Com quem? Com o pequeno negócio, com a
pequena empresa, que não tem acesso fluente ao sistema bancário tradicional. Ora ,
nesta conjuntura, a última conseqüência que deveríamos desejar seria o encarecimento
do crédito ao pequeno negócio, à pequena empresa, no momento em que o próprio
Governo Federal trata de simplificar a tributação incidente sobre essas empresas.

•

Finalmente, acrescentei um artigo que considero fundamental e
melhora muito o projeto enviado pelo Governo. Nós aqui estabelecemos como norma
que a Receita Federal, bem como os agentes administrativos fiscais,

não poderão

apresentar representação ao Ministério Público para abertura de processo penal contra
contribuintes em relação a processos que ainda estejam tramitando nas esferas
administrativas e não tenham sido concluídos.
Não estamos facilitando a vida dos sonegadores, mas apenas
preservando o direito do cidadão. Entendo que, enquanto houver uma questão
pendente de julgamento na esfera administrativa,

não pode ser imputado por

dispositivo penal, e, com isso, queremos apressar e incentivar os órgãos julgadores da
esfera administrativa a cumprirem o seu dever, a julgarem os processos. Ora, a
prescrição, no caso, seria a culpa imputada exclusivamente à autoridade administrativa,
porque o tempo em que dura o julgamento depende quase que exclusivamente da
autoridade administrativa, ao próprio Governo Federal.
Concluindo, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, este projeto é
um grande avanço, uma grande modernização do sistema fiscal brasileiro; simplifica as
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COisas, torna os critérios da Receita muito mais claros, muito mais transparentes,
permitindo uma defesa mais objetiva e mais clara por parte do contribuinte.
Creio

também

que

algumas

medidas

aqUi

instaladas,

principalmente o controle dos preços de transferências, vai permitir claramente o
aumento da arrecadação fiscal e, acima de tudo, uma melhor distribuição da chamada
justiça fiscal.
Por todas essas razões, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,
opino pela adequação financeira e orçamentária do projeto e, no mérito, pela sua
aprovação.
PARECER ESCRITO ENCAMINHADO À MESA

•
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PRO.JETO DE LEI V' 2A-t8. DE 199<í

D i s põ~

sobre J icg lslação trib utari a fe deral.
:.lS co ntribuições ra ra a seguridade socIaL \)
proc esso adminI stram o de co nsulta e dá outras
pro\ I d~ ncia s .
Autor Poder Ex ecutl\ o
Relator : De putado Robe rto Brant

1- REL\ TORIO

Com o projeto de lei sob exame, o Poder E:-.:ecutivo propõe \·árias
alterações na legislação tributária federa!.
1. Os arts. I ° a 8° alteram a forma de apuração da base de cálculo

do imposto de renda. bem como a forma de pagamento.

•

~.

Os arts.

~S ,

26 e 27 estabelecem as ref,'Tas de adaptação dos

regimes do lucro presumIdo e do lucro arbitrado ao novo período de apuração da base de
cálcul o do imposto, que passa a ser trimestral.
3. Os arts. 9° a 14, destinados especificamente às pessoas jurídicas
sUjeitas ao regIme do lucro real. alteram os critérios de dedução dos créditos que se
tomam incobráveis.
4. Os arts. 15 a 17 ai teram as regras para tributação dos lucros,

rendimentos e ganhos de capitaL obtidos no exterior. introduzidas pelos arts. 25 a 27 da
Lei 9.249/95 .
5. Os artigos 18 a 24 estabelecem regras, destinadas às empresas
que mantêm operações de exportação e de importação com empresas vinculadas situadas
no Exterior. bem como com empresas vinculadas ou não vinculadas situadas em países
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conh eCId o s com o "par aIso s fi scaIs ". s0br e a tann a Je calc
ular os resu ltado s dess as
oper açõe s a sere m com puta dos na dete rmIn ação da base à~ calc
ulo do impostO de renda.

o

projetO esta bele ce r roce dIm ento s Jc com para ção entr e os
preç os co nqan tes dos docu men tO s de Imp orta ção ou d~ e:\po rtaçã
o . com med ias de preç o s
prat Icad os e m oper açõe s Idên tIcas reali zada s ~ ntre pess oas
11:10 \inc ulad as. para
dete nnIn ar os \alo res que deva m ser com puta dos. com o custO
s de llnp orta ç:lo ou com o
rece Ita s de e:\po naç: lo. na dete rmIn ação do lucro real.
A refe rida com para ção entr e ns preç o s med ios (ou cust os méd
ios)
e os preç o s cons tante s dos docu men tos de llnp onaç ão ou de
e:\p onaç ão pode ra ser feita
pela prop ria emp re sa. que. com base nela . fara os e\en tuai s ajus
tes no livro de apur a_
do lucr o real. ~a omI ssão da emp resa . essa com para ção sera
fe ita p ~ la fi scal izaç ão. que
pass a a ter. com a apro vaçã o do proj eto. Instr ume ntos leuaIs
bem defi nido s para eXIgIr
even tuaI s com plem enta ções de impostO.
6. Os artig os 28. 29 e 30 esta bele cem as regr as de adap taçã o
do
reco lhim ento da Con tribu ição Soci al sobr e o Lucr o às nova s
regr as de reco lhim ento do
imp osto de rend a.

7. O art. 31 abre a poss ibil idad e de se usar . na legis laçã o do rPI,
a
figu ra da subs titui ção tribu taria . med iant e amp liaçã o das hIpó
tese s de resp onsa bilid ade
pre\ 'ista s no an . 35 da Lei nO-+502/64 .
8. Os arts. 32 a 47 esta bele cem non nas que se dest inam
-r
aper feiç oar proc edim ento s d~ fisca lizaç ão e arre cada ção dos trIbu
tos fede rais. Incl uind o a
refo rrnu l ação dos crité rios de aplic ação de pena lidad es fisca is .
9. Os arts. -+8 , 49 e 50 alter am nonn as refe rent es ao proc esso
de
cons ulta .

.". ' 0z
~..J

10. Os arts . 51 a 54 prom ovem ajus tes na legi slaç ão relat iva
aos
regI mes do lucr o pres umid o e do lucr o arbitrado . Incl uem -se
na base de calc ulo do
imp osto : al os juro s rece bido s sobr e part icipa ção soci etari a (art.
9° da Lei 9.24 9/95 ); b) os
valo res recu pera dos. corr espo nden tes a cust os e desp esas .
inclu sive com perd as no
rece bim e nto de créd itos: C) os sald os dos valo res cuja tribu taçã
o tenh a sido dife rida . da
emp resa que deix a de se tribu tar pelo lucr o real e se subm
ete ao regi me do lucr o

.3 a..
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pres umI do ou do lucro arbi trad o . E \c1u em- se do cust o de bens
. para apur ação de ganh os
de emI ta!. 0S \alo re s acre scId os ~m \ mud e de reav alIaç
ão. ~ \ceto Se a e mpr esa
com prO \ar que taIS \alo res acre scId o s Ja tenh am sIdo trIbu tado
s. pe lo Imp osto de rend a .
11. Os arts . ~5 e 56 elIm inam o re gIm e de trIbu taçã o especIal
de
que d .:sfr uta\·am as socI edad e s CI\I S de pres taçã o de Sel\'lços
prof issio nai s re latIvos ao
e:'\erC1ClO de prot issão lel.!almente reuu lame ntad a. de que trata
o art . IOd o Dec reto -lei
: .397 87.

12. O art . 57 ajus ta a trIbu taçã o dos rend imen tos e ganh os líqu
idos
de aplt caçõ es rinanc~lras perc ebid o s pela s .-\ ssoc laçõ es de
Pou panç a e Emp restl mo a
a líqu ota de 15° O.

13 . Os arts . 58 e 59 este ndem as emp resa s de facto ring o mes
mo
trata men to tribu tário dIsp ensa do as InstI tuiçõ es fina nceI ras
em relaç ão ao imp osto de
rend a. a cont ribu ição socIal sobr e o lucro . à cont ribu ição para
o PIS/ PAS EP , à incid êncI a
do IOF nas oper açõe s de com pra de dire itos cred itóri os. bem
com o em rela ção à disp ensa

de reco lhim ento da COF INS . Pass am. tamb ém. as emp resa s de
facto ring a ser obri gada s a
tribu tar-s e pelo regi me do lucr o real.

14. O art. 60 inclu i no âmb ito das ativi dade s rura is. para os fins
do
imp osto de rend a. as ativi dade s de cult ivo de nore stas
dest inad as ao cort e para
com erci aliza ção. cons umo ou indu stna lizaç ão .

•

15 . O art. 61 subs tItui a fonn a atua l de tribu taçã o dos rend imen
tos
aufe rido s no resg ate de quot as de fund os e club es de inve stim ento
com cart eira s mist as. de
rend a fixa e rend a variá vel.
16. O art. 62 sUjeIta as enti dade s subm etid as aos regI mes
de
liqu idaç ão extr ajud icial e de falên cia ás non nas de inci dênc
ia dos Imp osto s e das
cont ribu içõe s de com petê ncia da Uniã o apli cáve is às pess oas juríd
icas em gera l.
17. O art. 63 alter a o crité rio de inci dênc ia da multa de mor
a
inci dent e sobr e tribu tos e cont ribu içõe s fede rais , não pago s
nos praz os esta bele cido s,
cujo s fatos gera dore s ocor rere m a part ir de 10 de jane iro de
1997 . Os juro s de mor a,
inci dent es sobr e os débi tos cujo s fatos gera dore s venh am a ocor
rer a partir de 10 de jane iro
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d~ 1GG7. contInuarão incidindo 5~gundo 05 mes mos crIté
rios esta bele cido s no art. 8-J. da

Lei S.GSl 95 com bina do com o art. 1.3 da Lei 9.065 9 ~
I S O art.

b-+ altera

crtlerio de InCidência dos JUros de mora
sobr e o saldo do Imposto a pagar das pessoas ri SIG1 S (a rt . 1-+.111.
d.:l Lei 92 50,'951. bem
com o sohre o saldo a reSlllUlr (arl. 16 da Lei 9 25 0 9~ I. O paragrar
o único do amg o define
com mais prop neda de o crne rio de InCidência dos j uros sobre o ITR
(de que trata o art. 1-+
da L~: S8-J.7G-J.. com as alter.:lções do arl. 6° dJ Lei 885 09-+ . do art
. 90 da Lei 8.981 '95. e
do arl . I ° da Lei 9 065 951.
l)

19. O art. 65 admite. nas cond içõe s especiticadas. a liquidação de
débitos. cUIa C\:lgibilidade tenha Sido suspensa por torça de conc
essão de liminar
man dado de seg urança. com a Incidencia apen as de multa de mora
e j uros de mor a.

e_

20 . O art. 66 determIna a IncidêncIa. na fonte. do imposto de
renda. da CSLL. do PIS. da COFfNS. nos pagamentos efetu
ados pelos órgãos da
adm imst raçã o pública t"çderal às pessoas juríd icas to rnecedoras de
bens e prestadoras de
servIços .
21. O art. 67 prevê a retenção , por parte do Banco do Brasil S.A ..
da cont ribu ição para o PIS/PASEP nas transferências corrente
s da uniã o para suas
auta rqui as e fundações e para os Estados. Distrito Federal e Mun
icipios. e respectivas
auta rqui as e fundações

nfl

22 . Os arts. 68 e 69 dispensam , respectivamente, a retenção
fonte de imposto de renda. de até RS 10.00. incidente sobre
rendimentos sUjeitos a
tribu taçã o pela decl araç ão de rendimentos e o reco lhim ento de tribu
tos e contribuições.
tam bém de valo r inferior a R$ 10.00.
23. O art. 70 redefine o responsável pela retenção e reco lhim ento
do imp osto de renda devido na fonte. sobre rendimentos produzid
os por aplic açõe s feitas
por resid entes no exte rior, através de fundos. sociedades de investim
ento ou carteiras de
valores mobiliários.
24 . O art. 71 dete rmin a a retenção na fonte do imposto de renda, à
alíq uota de IS°'Ó , nos pagamentos de multas e outras vantagens.
em vinu de de rescisão
cont ratu al.
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O art. 7: estabelece Q tnbutaç:io dos Qannos aUleridos em
mercados de liquidação futura. (ora de Bolsa. seL! undo as mesmas
normas apIICa\'els as
operações realizadas em Bolsa.
:6 . O art. 73 estabelece em qUInZe por cento a alíquota do imposto
de renda incIdente nos pagamentos. creditos. entregas ou remessas
para o e\:terIor. peia
aquIsIção ou remuneração de qualquer ronn a de direito. Inclusi\e
direito à transmissão
(atra\ es de rjdio . tele \isão ou qualquer outro melO I de fil mes ou
e\"entos. aInda que Se
trate de competições espo rtl\a s das quaIs faça parte represe ntação oras
ileira.
:7. Os arts. n e 75 estabelecem meCQnIsmo que possIbilitara o
contrIbuInte. que tl\er restItUIção ou ressarcimento a receber da
Fazenda i\'acional. a
utlltzar o respectl\O creono para liq uidar quaisCluer tributos ou
co ntrIbuiç ões de sua
responsabilidade
:8. O art. 76 estabelece que. :.l partir de jane iro de 1997 , Q
atualização da UFfR serj efetuada apenas por periodos anuaIs. em 10
de jane iro.
29 . O art. 77 autoriza o Poder Executivo a alter ar as competências
relati\"as às matérias objeto de julgamento pelos Conselhos de Contribu
intes do Ministério
da Fazenda.
30. O art. 7S autoriza o Poder Exe cutl \o a disciplinar as hipótese s
em que a AdminIstração Tributária Federal possa. relati\'amente
a créditos tributário s
exigidos ou exigíveis com base em dispositivo declarado inconstit
ucional pelo STF ,
decidir pela abstenção de constituí-los , pela retlficaç5.o de se u \ alor.
pela derl aração de
sua extinção, pela desistência de ações de execução .
.31. O art. 79 inclui as "reser\"as de lucros" no cômputo do limite
em relação ao qual se admite o efetivo pagamento ou crédito dos
juro s sobre capital
propno.
.32. O art. 80 estende o incentivo fiscal relativo ao "Programa de.
Alimentação do Trabalhador - PAT", que era condicionado ao forn
ecimento efetivo de
alimentação ou refeição (inclusive através de "tíckets"), à hipótese
de pagamento do
auxílio-alimentação em moeda corrente. até o limite de RS 100.
00. Ressalva-se. no
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proJeto. que o paga men to dess e \alo r não esta ra sUjeito a
InClaenCla de tnbu tos e
cont rlbu içõe s soci ais. nem se Inco rpor ara aos dire itos trab alhis tas
.
-;~

U art SI InStltUl a cobr ança LlOS Imp osto s Incld ente s na

Imp orta ção. aos caso s de adm i ssão tem pora na de hens desu nado
s a utili zaçã o econ omic a.
3-+ . O art . 8: esta bele ce a \ Igen cla do no\o dipl oma lega l
35 . Fi nalm ente .

l)

an . 83 apre sent a a relaç ão dos disp osni vos

legai s q ue são e:\pressa men tc rC\'o gado s .

11 - "OT O DO REL ATO R

Qua nto aos aspe ctos orça men tário s e fina ncei ros publ icos ,
o
proj eto não cont ém med idas que imp liqu em redu ção da rece ita
publ ica. Pelo cont rário .
cont ém varia s med idas dest inad as ao aper feiç oam ento dos proc
edim ento s de fisca lizaç ão
e de arre cada ção dos tribu tos fede rais, com o se obse rva na anál
ise de mér ito , das quai s
deve rá resu ltar aum ento de arre cada ção, mos tran do-s e. pois
, com patí vel com as leis
orça men tária s e adeq uado sob o aspe cto fina ncei ro .
Qua nto

:10

men to.

o

proj eto

repr esen ta

mais

um

avan ço

si!:,rnificatl \'o no apri mor ame nto da l~gislação tnbu tária federal.
Segu e a dire triz. que \'e ~
send o lm plem enta da com bast ante enfa se desd e 1995 , de slmp
hfic ar a legI slaç ão fiscal.
elim inar espa ços féne is a plan ejam ento s fiscais e aper feiç oar os
méto dos de fisca lizaç ão e
cont role da arre cada ção . Prop õe tamb ém outr as med idas opon
unas . com patí veis com o
amb ient e de esta biliz ação econ omi ca que ora se cons olid a em defin
itivo .
Sali enta -se que o proj eto não cont ém med idas espe cífic
as
dest inad as a aum enta r a carg a tribu tária , seja pela elev ação
de alíqu otas . seja pela
amp l iaçã o das base s de incid ênci a de impo stos e cont ribu
içõe s. Se, das alter açõe s
prop osta s. resu ltar aum ento de arre cada ção. esse aum ento será cons
eqüê ncia do acer to das
med idas de aper feiç oam ento dos méto dos de fisca lizaç ão e cont
role .
A segu ir. expõ e-se o pare cer sobr e pont os espe cífic os do proj eto.
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1. As mud ança s no peno do de apur ação da base dç calc ulo do
impo sto de !"enda. ~ JO com pam 'el s com a sItua ção de estabil
idade ec onôm ica. q ue Se
cons oild a em defi nIm o. e sImp lific am os proc edIm ento s de elah
oraç ão das àecl araç ões
de r;: ndim ento s. para os cont ribu intes . bem com o \) trata
men to post enor dess as
decl araç ões. pela Secr etan a da Rec eita Fede ra l
1. 1. O peno do de apur ação da base de calc ulo deix a de se r men sal
e pass a a se r trim e stra l O Imposto refe rent e a cada trim e stre
oe\'e ra se r pago em quot a
únic a . ate o últim o dia útIl do mes subs eqüe nte ao trim estre . tJcu
ltan do-s e ao cont nbu inte
a possIb ilida de de efetu ar o paga men to em três parc elas menS
aIS. igua is e suce SS I\as.
\'enCI\ ~I S no últim o dia útil dos três mes es imed iatam ente subs
eqüe ntes ao tnm estr e.
desd e que as parc elas pagas a pani r do segu nào mes seJa
m ac reSCIdas de j uros
eq ul\ aien tes a taxa rerer enclal do SEU C. a pam r do segu nào
mes subs eque nte ao do
ence rram ento do peno do de apur ação . ate o mês ante rior ao do
paga men to. e de um por
cent o no mês do paga men to . Em outr as pala vras . a quot a
paga no segu ndo mês
subs eqüe nte ao trim estre será paga com juro s de 10 ó e a quot a
paga no terc eiro mês sera
paga com juro s de 10 10 mais a taxa do SEL IC refe rent e ao segu ndo
mês .
1.2. A prop osta de cobr ança de juro s sobr e as parc elas em que
o
cont ribu inte pode rá divi dir o impo sto de rend a. bem com o a cont
ribu ição soci al sobr e o
lucr o. de\'idos em cada tnm estre , mer ece as segu intes cons ider açõe
s:
- pelas re!:;rras atua is. o impo sto de jane iro. feve reiro e mar ço deve
ser pago em fevereIro. mar ço e abril. resp ecti\ 'ame nte :
- pelo proJeto. o imp osto do trIm estre (q ue com pree nde os mes
es
de jane iro, feve reiro e mar ço ) deve ser pago em abril: ou seja
, há um ganh o para o
cont ribu inte na dila taçã o dos prazos das parc elas que deve riam
se r paga s em feve reiro e
mar ço :
- faculta-se, aind a,

ao cont ribu inte divi dir em tres quot as .
men sais . igua is e suce ssiv as. o impo sto devi do no trim estre , de tal
sone que poss a paga r o
imp osto do prim eiro trim estre nos mes es de abril , maio e junh
o: ness e caso , toda via, a
parc ela a ser paga em maio deve rá ser paga com juro s de 10 ,<>:
e a parc ela a ser paga em
junh o deve rá ser paga com juro s de 1% mais a taxa do SEU C refe
rent e a maio :
1.3. Em regr a gera l. as pess oas jurid icas suje itas ao regI me do
lucr o real deve rão leva ntar bala nços ou bala ncet es trim estra is.
com a fina lidad e de, com
base nele s, dete rmin ar o lucro real: as pess oas juríd icas tribu tada
s pelo regi me do lucr o
pres umI do dete rmin arão a base de cálc ulo, med iant e aplic ação
dos perc entu ais defi nido s
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na le'..!islacã
. o \ llIem
- e (Lei 9~ ~ 9 9~. arT 1~) sob re o \ alü r da receita bruta de caaa
trim estre: ~ as p~ssoas Jundicas suometldas ~n regIme do lucro
arbitrado. quando
co nh eclàa a receita hruta. tamb ém determInarão a base d~ calc ul o do
imposto. mediante a
aplicação dos percemuals definidos na iegislação e m \Igo r ( Lei 9:: ~9
:9S . art. 16) sobre a
receita hruta do trime stre . Quando não conh~clàa a receita bruta.
a base àc cilcu lo do
Impo sto J ..1S pessoas J undicas tri butadas reio lucro 8.rhitrado
contInuara se ndo
determInada s~g unà o as regra s estabelecIdas na L~i S.98 1 q~ . art. 51.
adaptaàas porem a
penocios trImestrais em \ez de mensai s.
1~ .

O projeto introduz alterações na Incid~ncia do adicional
pre\I StO no art . Y' da Lei 9 .2-i9 ,95 . O adICIonai passa a InCIdir sobr
e a parcela do lucro

nã_

trimestral que exceder a RS 600 00.0 0. ou. nos casos em que o perio
do de apuração
comp ietar um trime st re cl\Il (i nicio ou tenTIlno àe atJ\Iàade s I. o adIc
ional passa a InCIdIr
sobre o lucro que e'\ceder a RS 20 .000.00 ou a RS ·+0 .000.00. conf
orme o periodo de
apuração do impo stO sej a formado por um mes ou por dois meses
. No caso de pessoa
juríd ica que opte pelo recolhimento mensal com base em estImativa
(art. 2° do projeto L
havera inCIdência do adIcional sobre a parcela da base de cilc ulo men
sal que exceder a
R$ 20.000.00 .
1.5. Faculta-se ás pessoas juríd icas sujeitas ao regime do lucro real

a pOSS Ib ilidade de continuarem a fazer as antecipações mensais do
imposto. segundo as
regras atua is I Leis nOs 8.981 /95 e 91 ~9 /95 ). com base em res ultad
os estimados sobre a
receIta brut a men sal. Essa faculdade \I sa dar-lhes co ndiçõ es de cont
Inuarem livres da
obrigação de levantar \irio s balanços durante o ano. bastando-lhe
s apenas le\a ntar um _
balanço an uaL em 31 de dezembro. pelo qual possam fazer o ajuste anua
l.
Convém aprimorar a redação do caput do art. ] 0, que diz ser
irretratável a opção pelo pagamento do imposto estimado sobre o
valor da receita bruta
mensaL para consignar que a irreversibilidade da opção é restn ta
apenas ás pessoas
juríd icas tributadas pelo lucro real , de fonn a que não pareça have
r incoerência com o
disposto no art. 26. §§ 3° e 4°
1.6. Em caráter transitório. o imposto de renda relativo aos meses
de jane iro e fe vereiro de 1997 deverá ser pago com base em estimativ
a calculada sobre a
receita bruta mensal, sendo deduzido do imposto referente ao primeiro
trimestre de 1997.
Justifica-se a medida para se manter regular o fluxo de caixa do Teso
uro Nacional.
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1.7. Optando. J. emp resa sUJeiw ao reº lm e do lucro rcJ.1. pelo
pagamento mensal com base em esum ama . o e\ entual saldo de Imp
osto a pagar. apurado
na declaração de ~11UStC anual. de\e ra ser pJ.go ate o ultimo dia
util de março do ano
subsequente ao du ence rram ento du peno do-b ase \ las. di ferentem
ente do que ocorre
segundo J. legis laçã o atual (3rt . 40 dJ. Lei S.GR I 95. com J. alteração
da LCI 906 5 951. u
saldo du Impo sto J. pagar se rJ. J.crescldo de .iuro s cJ.lculados J. taxa
do SEUC. a pam r de 1<'
de fe\e relro ate o ultimo dia do mês J.ntenor ao do pJ.gamento. e de
um por cento no mês
do pagamento .
De\·e-se elim inar do ~ 2<' do art. 6° a expressão "de 1997", \ isto
que a regrJ. do pJ.ragraro e de natureza penn anen te e não translloria
:2 Q UJ.nto as regras (arts 25. 26 e .2 7'1 de adJ.ptação dos re~pmes do
lucro presumido e do lucro arbitrado ao novo peno do de apur ação
da base de cálculo do
imposto. os \alo res que de\e rão integrar o lucro presumido ou o
lucro arbitrado são. na
essencia. os mesmos que os Integram sob a regencia da legislação
em vigor (ans . .31. 32.
47, 49 , 51 e 52 da Lei 8.98 195 e ans. 15 e 16 da Lei 906 5/95 ),
ressalvados os ajustes
previstos nos ans. 51 a 54, bem como no an o71. ~ 3°, 'c', do projeto
.

De novo , dete nnin a-se que a opção pelo regime do lucro
presumido deve ser manifestada no inicio do exercicio fiscal. deve
ndo abranger todo o
ano-calendário . Mas, com o se depreende dos ~~ 3° e 4° do art.
26, a emp resa não terá
dificuldades para alter ar sua opção. pnn cipa lme nte sc constatar que.
pelo regime do lucro
reaL terá menos imposto a pagar.
3. As novas regras (1 rtS. 9° a 14 ) para côm puto , na dete nnin ação
do lucro real, das perdas no recebimento de creditos decorrentes das
atividades da pessoa
juríd ica são mais objetivas e menos sujeitas a controversias juríd
icas . Substitui-se o
nebuloso criterio de "esgotados os recursos de cobrança" (an. 43,
§ la, da Lei 8.981/95),
para cara cter izar as perdas, por critérios bem objetivos, moldados em
função da natureza e
do valo r dos creditos, bem como em função das providencias
de cobr ança que são
adotadas . As non nas propostas, além de simples, são favoráve
is aos contribuintes .
Corrigem-se, na opo nun idad e, lapsos de datilografia no ~ 1°, alínea
'd', e no § 2° do ano 9°.
bem com o no ~ 1° do an o 14.
3.1. A legislação vigente que trata do assu nto (art. 43 da Lei n°
8.981/95) estara revogada a pani r do ano-calendário de 1997
, facultando-se que,
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rela mam ente ao pena do-b ase de 1996. 0S cont nbui ntes adot
em os cme nos da LeI
8.981 95 ou os no\o s cnre rios. sc apro \ado s . As regr as para rc~\c
rsào do sald o da prO\ lsão
para dC\'e dore s dU\'l doso s (ora m bem dd'i niàa s no an o 1-+
~...,

.-\ desi stên cia da cobr ança IUdicial d0s cred itas de \alo r
supe rIor a RS 5.00 0 .00 . (am puta dos com o perd idos . ~'\ce
to no caso de acor do
hom olog ado por sent ença Judi cial. ante s de dcco mdo s CinC O
anos do \enc ime nto do
cred ito. llnp llcar a o esto rno da perd a e o paga men to do impo sto
que deix ou de ser pago na
~poca prop ria. acre scid o de juro s de mor a.
33 A prop osta de cont abili zaçã o das perd as obed ece a cnté rios
obje mos Os cred itos dc ate RS 5 000. 00. \ encl dos hi mais
de seis mes es. serà_
cont abil izad os a d~bito de resu ltado e a cred ito da cont a am'a
corr espo nden te. Tod os os
dem aiS cred itos. com puta dos com o perd idos . serà o lanç ados
a débi to de resu ltado e a
créd ito de cont a redu tora do atIvo corr espo nden te . Pass ados CinC
O anos do venc imen to do
créd ito com puta do com o perd ido. o créd ito na cont a redu tora
pode rá ser baix ado em
cont rapa n ida à próp ria cont a que regi stra o ativo inco brá\ e\.
3.4. Com o maté ria inéd ita. o proj eto adm ite excl uir do lucro
líqu ido. para dete rmin ação do lucro real, os enca rgos fina nce
iros inci dent es sobr e o
créd ito não rece bido . cont abili zado s com o rece ita. que seja m
aufe rido s após dois mes es
do \enc i men to do créd ito. desd e que tom adas as prov idên cias
judi ciais para cobr ança
dest e . L'ma \ ez rece bido o créd ito. ou com puta do com o perd
a defi niti\ ·a. os valo res
excl uido s a titul o de enca rgos fina ncei ros deve rào ser adic iona
dos ao lucr o líqui do. E~_
cont rapa nida. o proj eto dete rmin a que a emp resa deve dora . a pani
r da citaç ão inici al para
paga men to do débi to, adic ione ao lucro líqui do os enca rgos
inci dent es sobr e o débi to
venc ido e não pago que tenh am sido dedu zido s com o desp
esa ou cust o. Os valo res
adic iona dos serã o excl uído s no perí odo em que ocor rer a quit ação
do débi to.
4. As mud ança s (arts. 15 a 17) nas regr as para tribu taçã o dos
lucr os. rend imen tos e ganh os de capi tal, obti dos no exte rior, intro
duzi das pelo s arts. 25 a
27 da Lei 9 .2-+9 /95, são opor tuna s:
- A exte nsão . à pess oa juríd ica resid ente no Bras il que aufe
re
rend imen tos de font e no exte rior, pela pres taçã o de serv iços , da
auto riza ção para dedu zir,
do imp osto devi do no BrasiL o impo sto pago no país de dom icili
o do cont rata nte. dá à
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emp resa que oper a di reta mem e no term orlo nacIOnal trata
mem o Ison omlc o co m as
empr~sas que oper am no exte rior atra \'es de fili ai s
o u sucu rsai s.
- A dete nnln ação de se cons iderar. de fonn a Indi vidu aliza da.
os
lucr os a uferIdos po r filiais. sucu rsais. co mro lada s e coli gada s el
imin a a poss ibili dade de se
pl ane.la r a co nsoi idaç ão de resu ltado s. Je tal fonn a que o preJulzo
de uma filial \enh a a ser
di min uldo do lucro de o utra filial. ame s de este se r adic iona do
ao lucro líqu ido da pess oa
Jund lca dom icili ada no BraSIl.
- O art . 16 cobr e lacu na da leg islaç ão \ Igent e ao prev er
a
poss ibili dade d~ arbi tram ento de lucro s. quan do as ril iaI s. sucu
rSai S e cont rola das. bem
com o as co ligad as. ~s tab eleci das no exte ri or. não dete nnln em
se us resu ltado s de acor do
com mes mas nonn as apilc;Í\el s as pess oas Jundl cas do mlcl iiad
as no BrasIL .--\ rel:,'Ta do
incis o ![ do art. 16. toda via. não deve ria abra nger as colig adas .
Pois. segu ndo o art . :5. ~
]0. da Le i 9.1-1-9 ,'95. o côm puto dos lucr os das coli
gada s não esta suje ito a que sej am
apur ados e dem onst rado s segundo as non nas da legis laçã o bras
ileir a, com o ocor re com os
lucr os das cont rola das (art. :5. ~ 2°. incis o rt por exem plo. Assi
m. não pare ce adeq uada a
prop osta de arbi trar os lucro s das coli gada s quan do não tenh am
sido apur ados segu ndo a
legi slaç ão bras ileir a.

- A poss ibili dade de cons olid ação dos resu ltado s deco rren tes
de
apli caçõ es fina ncei ras de rend a \ariá veL efet uada s em um
mes mo pais. apri mor a a
leí!i
- slacào sobre a mat(~ria . Subsiste . no enta nto. a reírr
- a do ~. 5° do an o 76 da Lei 8.981.'95.
com a reda ção que lhe foi dada pela Lei 9.06 5/95 . O u seja , se
no côm puto gera l houv er
mais perd as do que ganh os. o sald o de perd as deve rá ser adic
iona do ao lucr o líqu ido.
pode ndo se r excl uído em perí odo- base subs eqüe nte . desd e que
entã o haja sald o posi tivo
de ganh os líqu idos de rend a variá vel sufi cien te para abso rver o
sald o de perd as tran sferi do
do pen odo ante rior.
- Para a com pens ação do imp osto pago no exte rior com o imp osto
devi do no Bras il, disp ensa -se que o docu men to de arre cada ção
do imp osto reco lhid o no
exte rior seja reco nhec ido pelo órgã o arre cada dor do país em
que for devi do e pelo
Con sula do da Emb aixa da Bras ileir a, bast ando que a pess oa
juríd ica com prov e que a
legi slaç ão do país de orig em do lucro . rend imen to ou ganh o de
capn al prev e a inci dênc ia
do imp osto de rend a pago . A com pens ação . no enta nto, fica cond
icio nada à apre sent ação
das dem onst raçõ es finan ceira s corr espo nden tes aos lucro s
oriu ndos do exte rior. A
subm issã o da com pens ação do imp osto pago no exte rior à
cond ição de apre sent ar
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demonstrações fInanceIras. constante da alIneaa' do ~ 2° do an , 16. de\'e ricar re strIta a
hipotesc de "lucros '. \ isto que. nJS hipóteses de "r~ndlmento s" c "ganhos de cJpItal". o ~
IOdo an , ~3 da Lei <) 2.+9 9) não detennIna a aprc s;2ntaçào de dcmonstrações financeIra s
Retltlca-se. ponanto. a redaçào do disposItivo
- VedJ-se e\:pressamemc que. do imposto de\'idO correspondente a
lucro s. rendllnemos ou ganhos de cJpnal OrIundo s do e\:terIor. haja qualquer destinaçào
ou dcduç ào J tItulo de incentl\o tl scal.
- AprImora-se a regra de trlbutaçào dos resultados obtidos em
operações de cobenurJ realizadas em bolsas no e\:terIor, A redação proposta enfatiza que
sào computados os resu ltados liquidos. "pOSlti\OS ou negatl\'os" . d-:: operações que seja_
realizJdJs "Jiretameme peia empresJ brasIleirJ ",
'"N

~

i,j

"

~W

) , Dentre as medidas que \isam à elimInação de espaços propicios

Q')
Q')
~

-

ao planej amento fiscal. destacam-se as nonnas relativas a preços de imponação e de

~
(")
('oi

exponação ("preços de transferência"), nas operações realizadas com pessoas vinculadas

co 00
m
o

~z

!-'

30.

(arts, 18 a 23), bem como nas operações realizadas tanto com pessoas vinculadas como
com pessoas não \inculadas. quando residentes ou domiciliadas nos chamados paraísos
fiscaIS (art, 2-+), Trata-se de matéria que tem peso significativo e preponderante no
conj unto das medidas propostas ,
) 1, As normas referentes a preços de transferênCIa sào oponunas
para coibir praticas de superfaturamento na Imponação e de subfaturamento na
exponação, São

n~rmas que

haverão de incomodar empresas que praticam preços irreaI J

nas operações reJlizadas com os chamados paralsos fiscaIS. ou nas operações com pessoas
vinculadas domiciliadas em outros países. seja com intuito de encarecer custos internos.
seja com intuito de camuflar a remessa de lucros para o exterior. As empresas que
praticam preços reaIs. nas referidas operações, não deverão sofrer repercussão fiscal
alguma. com a aprovação das medidas propostas,
5,2. O projeto estabelece procedimentos de comparação entre os
preços constantes dos documentos de imponação ou de exportação. nas importações ou
exportações realizadas entre pessoas \'inculadas. com médias de preços praticados em
operações idênticas realizadas entre pessoas não VInculadas. para determinar os valores
que devam ser computados. como custos de importação ou como receitas de exportação.
na determ inaçào do lucro real.
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~

.-\ referido. compo.ração entr e os preç os med ios (OU custo s
med io s I e os preç os cons tante s dos docu men tos dc imp onaç ão
ou de expo naçã o podero.
ser feita pelo. prop riJ emp resa . que. com bJse ndJ . brj os e\en
tuaI S ajus tes no li\TO dc
Jpur ação do lucro real. \.' a omI ssão da emp resa . essa co mpa
raçã o se ra feita pela
fisca lIzaç ão . que passa a ter. com J aprO \açã o do proJeto .
Ins trum ento s legais bem
ddin idos para eXigir e\en tuaI S com plem enta ções de impo sto
5.-L

\.'JS

oper açoe s dc

Imp onaç 50 co ntra tada s

Je pess oa s

\ incu lada s. com para m-se os preç os cons tante s dos docu men tos
de imp orta ção com os
preç os medi os adianTe espe cdic ados . dC\'e ndo ser com puta dos com
o cust o de imp orta ção
os preç os cons tante s dos prop rios docu men tos dc imp onaç ão. quan
do men ores do que os
rreç os med ios com os quaIs dC\'a m ser com para dos . Q uand o
os preç os cons tant es dos
docu men tos de imp orta ção forem maio res que os preç os méd ios
a segu ir men cion ados.
dev eri ser com puta do (com o custo de imp orta ção) o maio r \alo r
dent re os segu intes :
a) valo r da méd ia antm etlc a dos preç os de bens , serv iços
ou
dire itos. idên ticos ou simi lares . prat icad os dura nte o peri odo de
apur ação do impo sto de
rend a. no mer cado inter no ou exte rno, em oper açõe s de com pra
e \ 'end a, em cond içõe s de
paga men to sem elha ntes , reali zada s entr e com prad ores e \end edor
es não vinc ulad os (a
form a de calc ular essa méd ia deu- se o nom e de Mét odo dos
Preç os Inde pend ente s
Com para dos - PIC t

•

b) valo r da méd ia aritm ética dos preç os de reve nda dos bens ou
dire itos. nas oper açõe s reali zada s com com prad ores nào vinc ulad
os. dura nte o perí odo de
apur ação do impo sto de rend a. dimi nuid os : dos desc onto s inco ndic
iona is conc edid os: dos
imp osto s e cont ribu içõe s incid ente s sobr e as vend as: das com issõ
es e corr etag ens paga s:
da mar gem de Iucro de 20% , calc ulad a sobr e o preç o de reve nda:
cons ider ados som ente os
preç os para com prad ores não vinc ulad os (à form a de apur ar essa
méd ia, deu- se o nom e de
Mét odo do Preç o de Rev enda men os Lucro - PRL);
c) valo r do cust o méd io de prod ução de bens . serv iços ou dire itos.
idên ticos ou simi lares . no país onde tiver em sido orig inar iame nte
prod uzid os, acre scid o :
dos impo stos e taxa s cobr ados pelo refe rido pais na expo naçã o:
da mar gem de lucro de
20% , calc ulad a sobr e o cust o apur ado (à form a de calc ular esse
cust o méd io, deu- se o
nom e de Mét odo do Cus to de Prod ução mais Lucr o - CPL).
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Em qual quer hlOotese. Integ ram o cust o. para com puto na
dete rmIn ação do lucro reaL o \ alor do fre te c do se (!uro. cUJo
õnus tenh a sIdo do
imp onad or. e os tribu tos IncIdentes na Imp onac ão .
"' 'i

5.6.

~as

cxpo naçõ es a pess oas \ Incu lada s. com para -se o preço
medl o da expo naçã o com \alo r equI \ale nte a o o do preç o med
io prat icad o no merc ado
bras ileir o (pel a propria emp resa . ou. quan do esta não oper e no mer
cado inter no. por outras
emp resa s I. ~ m oper açõe s reali zada s entr e com prad ores e \end
edor es não \inc ulad os.
dura nte o mes mo peno do. em cond içõe s de oaga men to sem elha ntes
.

'io

Send o o preç o da expo naçã o maIo r do que o valo r equl \'ale nte
a
90% do preço pratIcado no mer cado bras ileir o (OU Igual a esse \'alo
r!. serã o cons lder ado_
no côm puto do lucro reaL os \alo res cons tant es nos docu men tos de
expo naçã o.
Send o o preç o da expo naçã o men or do que o valo r equi vale nte
a
90% do preço médio prat icad o no mer cado bras ileir o. deve
rá ser com puta do. na
dete rmin ação do lucro real , com o rece ita de expo naçã o. o men or
dos segu inte s valores:
a) o valo r da méd ia arItm ética dos preç os de vend a nas
expo rtaç ões efetu adas pela prop ria emp resa . para outr os clien tes,
ou por outr a expo rtad ora
naci onal de bens. serviços ou direitos. idên ticos ou simi lares (à
form a de apur ação dessa
méd ia. deu-se o nom e de Mét odo do Preç o de Ven da nas Exp orta
ções - PVE x);
b) o valo r da med ia antm etic a dos preç os de vend a de bens
.
idên ticos ou simi lares , prat icad os no mer cado atac adis ta do país
de dest ino, dim inuí do"
dos tnbu tos incluídos no preç o e de mar gem de lucr o de 15 % sobr
e o preç o de \'end a no
atac ado (à form a de apur ação dess a méd ia. deu- se o nom e de
Mét odo de Ven da por
Atac ado no País de Dest ino, Dim inuí do do Lucr o - PVA);
c) o valo r da méd ia aritm ética dos preç os de vend a de bens
,
idên tico s ou simi lares . prat icad os no mer cado vare jista do pais de
dest ino, dim inuí dos dos
tribu tos inclu ídos no preç o e de mar gem de lucro de 30% sobr
e o preç o de vend a no
vare jo (à form a de apur ação dess a méd ia, deu- se o nom e de Mét
odo do Preç o de Ven da a
Vare jo no País de Dest ino, Dim inuí do do Lucr o - PVV );
d) o valo r da méd ia amm etlc a dos cust os de aqUISição ou de
prod ução dos bens , serviços ou dire itos, expo rtad os, acre
scid os dos imp osto s e
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cont n bui ções co brad os no Bras Il e de mar ge m de lucro de 15° ó
so bre a som a dos custo s
mai s Impo sto s e co ntnb ui ções (J. form a de apur ação dess a med
ia. de u-se o nom e de
\ féto do do Cus to de Aq UI siçã o ou de Produção mai s Tri buto s e Luc
ro - CAP )
5.7 ..-\ s nova s regras de cô mpu to dos cust os de imp onaç ão o u das
rece nas de e\: pon ac ão asse ntam-se em tec nlcJ. s de ao uraç ão dos
oreç os med ios. ASSim .
em pro l dJ. seguran ça Juridi ca. tanto dos co ntrib uint es. co mo do
fisc o. o proj eto defi ne. no
am go ~! . os proc ed im entos a serem adot ados para o calcul o das
med ias . Está Implíci to
que a Secr etar ia da Rec e na Fede ral. para be m dese mpe nhar -se
das nova s atrib uiçõ es.
cont ara co m o apoI o dos gove rnos dos paI ses com os quai s o Bras
il man tém acor do fi sca l.
bem co mo co m o apo io de organi smo s InternaCionaI S
5. 8. As med ias dew rão ser ap urad as co m base em :
a) publ icaç ões ou relat ório s o ficiai s do gove rno do pais do
com prad or ou vend edor ou decl araç ão da auto rida de fiscal desse
mes mo país :
b) pesq uisa s efet uada s por emp resa ou insti tuiçã o de notó rio
conh ecim ento téCniCO ou publ icaç ões técn icas . que iden tifiq uem
o seto r, o perí odo , as
emp resa s pesq uisa das e a mar gem enco ntra da, e que iden tifiq uem
, por emp resa . os dado s
cole tado s e trab alha dos.

•

5.9 . Ainda no capi tulo de ";:,reços de tran sfer ênci a" . o proj eto
esta be lec e. tamb ém (an. 22 ), um limi te para dedu ção de JUro
s pago s ou cred itad os a
pess oas vinc ulad as, nos caso s de cont rato s de mút uo não registrado
s no Ban co Cen tral do
BraSI l. Esse limi te se rá base ado na taxa Libo r, para depó sitos
em dóla res dos Esta dos
Unid os da Amé rica pelo praz o de seis mes es. acre scid a de três por
cent o ao ano a títul o de
spre ad.
5.10 . Com o

as

nova s

regras.

refer ente s

aos

" preç os

de

transferência"" , dize m resp eito a oper açõe s reali zada s com
" pess oas vinculadas"" , a
sust enta ção juríd ica dos novos proc edim ento s subo rdin a-se a uma
defi niçã o lega l e prec isa
de " pess oa vinc ulad a"". Essa defi niçã o foi min ucio sa e exte nsiv ame
nte prop osta no an. 23 .
5.11 . As nova s regr as serã o extensiv as a oper açõe s reali zada
s
tam bém com "pes soas não vinculadas" , quan do esta s forem resid
ente s ou dom icili adas em
país que não tribu te a rend a ou que a tribu te a alíq uota máx ima infe
rior a 20% .
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que tJ nge

:.l S

o perJ çoes

rCJlIzadas com

res Identes ou

dom IcIli ado s em para Isos fi scais. as nO\'as regr as r~ferentes a
"pre ços de trans ferên cia"
de\'er:lO se r obse nad as tamb ém pela s pess oas fí sica s resId ente s
no BraSIL para :
dete rmIn açào do cust o de ::lqUISIÇão a ser com puta do no calc ulo
do ganh o dc c::lplt::lL quan do da alIen ação de be ns e dire ito s adqu
irido s de reSIdentes ou
:.lI

dom Icili ados em paraISOS tiscaIs:
b) dete rmIn ação do preç o de ::lI iena ção de bens e dire itos vend idos
a reSIdente s ou dom Icili ados em para Isos ti scaIs. para fins de
apur ação de ganh os de
capn al:

dete rmin açào dos rend imen tos corr espo nden tes a serv iços
pres tado s a resid ente s ou dom icili ados em para isos fi scais :
C)

d) dete rmin ação dos rend imen tos refe rent es a juro s nos cont rato
s
de mut uo com resid ente s ou dom icili ados em para ísos fisca is .
6. As adap taçõ es.

prev istas nos anJílOS 28, 29 e 30, da
Con tnbu iç ão Soci al sobr e o Lucro às nova s regr as de reco lhim
ento do imp osto de rend a
estã o apro pria das. Espe cific ame nte com relaç ão às emp resa s tribu
tada s com base no lucro
pres umi do ou arbi trad o e das emp resa s deso brig adas de man ter
escr Itura ção cont ábil. a
base de cálc ulo da cont ribu ição SOCial sobr e o lucro volt a a ser
inte grad a pelo s ganh os de
capi taL rend imen tos e ganh os liquidos aufe rido s em apli caçõ
es fina ncei ras e demaiS"
recei tas nào integ rant es da rece ita brut a de vend as ou de pres
taçã o de serv iços . Esse s
valo res havi am deix ado de com por a base de cálc ulo da cont ribu
ição soci al sobr e o lucro.
das emp resas men cion adas , com a ediç ão da Lei 9 .249 /95, ano
20 . No enta nto, com o tais
valo res são com pone ntes do lucro das emp resa s. há coer ênci a
em inCluí-los na base de
cálc ulo da cont ribu ição soci al sobre o lucro.

.. z
"'0

!...J
.30.

Com relaç ão ao ano 29. cum pre elim inar do text o a expr essã o
"A
part ir de jane iro de 1997", em aten ção ao que disp õe o ano 195,
§ 6°, da Con stitu ição
Fede ral. segu ndo o qual , as cont ribu içõe s soci ais só pode m ser
exig idas após deco mdo s
nove nta dias da data da publ icaç ão da lei que as houv er insti
tuíd o ou mod ifica do. A
expr essã o q ue se suge re elim inar prej udic aria espe cific ame nte
o disp osto no incis o II do
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ano ~9. Veja-se o tratamento aue ro i dado .

a cobrança da COFfl'\S. no para!:,rrafo único do

an o 56 deste projeto .
7

.-\

UtI llzação.

nJ.

arca

lndustnulizados. J:l lJ~ura J:l substitUIção trIbutarIa

do

I mposto

I an o ~

sobre

Produtos

I do projeto I. mediante

J. mpllação das hipoteses de responsabilidade pre\ istas no an o 35 da Lei nO ~ 502. 6~ .
deverJ. melhorar a relação fi sc o-contrIbuinte na admini stração desse Imposto. l\ote-se que .
segundo o projeto. o enquadramento do contribuinte como substituto tributarIo . na
hipotese a ser in stltuida. de penderá de requcrImento do proprio contribuintc . O u seja. a
medida havera de se r priorItariamente de interesse do contribuinte. Por outro lado. o
ate ndimento ao pleito do contrIbuinte Interessado req uer. co mo sa lvaguarda. que a
Administração Fi scal mantenha a prerrogativa. constante do

~ ~ o.

de poder instituir re gIme

especIal de suspen são do imposto .
8. As normas estabelecidas nos ans .

.:;~

a 47 , destinadas a

aperfeiçoar procedimentos de fiscalização e arrecadação dos tributos federais. revelam-se
oportunas .
8.1. O art. 32 aperfeiçoa a figura da suspensão de imunidade
tributaria e suspensão de isenção condicionada. nas hipoteses em que as entidades
beneficiárias deixem de cumprir os requisistos para gozo de tais benefícios fiscais. A
suspensão se fará por ato dec\aratorio de autoridade administrativa da Secretaria da

•

ReceIta Federal. q ue estará sUleito a contestações admini stram·as. se to'1lndo o mo do
chamado "Processo AdministratIVo Fiscal" (Decreto 70 .235.'72 ),
8.2. O ano 33 cna o regime espeCIal de fiscalização , aplicável nas
hipóteses de embaraço

a fiscalização , resistência à fiscalização , evidências de constituição

da pessoa jurídica por pessoas interpostas que não sejam os verdadeiros donos. sócios ou
acionistas. realização de operações tributáveis sem inscrição no cadastro de contribuintes
apropriado , prática reiterada de infração, comercialização de mercadorias com evidêncIas
de contrabando ou descaminho. incidência em conduta que enseje representação criminal.
O regIme especial , aplicado com base em ato do Secretário da
Receita Federal. pode consistir em : a) manutenção de fiscalização ininterrupta no
estabelecimento do sujeito passivo; b) redução dos períodos de apuração e dos prazos de
recolhimento dos tributos:

C)

utilização compulsória de controle eletrônico das operações

realizadas e recolhimento diário dos respectivos tributos: d) exigência de cumprimento
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sistematico do cumpnmento das obrigações tributárias: e J controle especIal de Impressão
c emIssão de documentos comerciais e ri scaI s.
8.3. Os arts .

: -+

a .39 tratam do c:\ame ua documentação fiscal.

estabelecendo que
a)

sào passl\'els de

~:\ame

os documentos mantidos em arquivos

magneucos o u assemelhados. encontrados no locai da \enficaçào:
b) os I i\TOS e documentos poderào

~e r

cxaminados fora do

estabelec Imento do sUjeito passIvo. podendo. Inclusive . se r retido s quando constituírem
prO\a da pratica de ilícito penal:
c) a autoridade fi scai podera lacrar movei s ou depositos onde se
encontrem arqUI\OS e documentos. quando hou\er resl ste ncla ou embaraço à fiscalizaç 4
o u auando nio fo r poss l\el a conferência no local ou no momento em que foram
encontrados:
d) os comprovantes da escnturaçào da pessoa jurídica serão
conseryados ate que ocorra a decadênCIa:
e) o sujeito passivo usuário de sistema de processamento de dados
devera manter documentação dos sistemas, disponíveis à fiscalização:
f) a possibilidade de reconstituição da escrituração fiscal , desde

que haja a comunicação, em 30 dias, da perda ou extravio de livros ou documentos .
8.4. O art.

-+0

dá nova redação

a conhecida

figura do "passivo

fict icio" A nova redação enfatiza. como componente da presunção legal de omissão de

n_

receita. a "falta de escnturação de pagamentos efetuados pela pessoa jurídica". De fato. a
existência, no passivo da empresa. de obrigações já pagas. ou das quais o contribuinte
compro\'a a efetiva exigibilidade.

~

indício \eemente de que foram pagas com recursos

cujo ingresso não foi contabilizado. E, assim. caracteriza a presunção legal de omissão de
receita. sujeita evidentemente a prova em contrário.
8.5. O art. 41 introduz na legislação do imposto de renda nova
hipótese de presunção legal de omissão de receitas, baseada em critérios que, embora já
conhecidos na área do IPI, padeciam da falta de sustentação jurídica para serem
convenientemente aplicados na administração fiscal do imposto de renda. Trata-se da
identificação

de

receitas

omitidas

através

do

levantamento

de

quantidades

matérias-primas e de produtos intermediários utilizados no processo produtivo.
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Apu ra-se a dife renç a . pOSItI\a ou nega ti\·a. entr e ",-\ " (som a
das
q uant Idad es de prod utos eXIstentes no esto que Inicia l com
a quan tIda de de prod utos
fabn cado s com as mate rias- pnm as e prod uto s Inte rme diár ios
utili zado s no peno do I e "8 "
(som a das quan tIda des dos prod utos cUJa \ ç nda fo i regI strad
a com as quan tida des de
prod utos no final do peno do. cons tante s d o li\TO de Im'e ntar
io I. C onsi dera -se rece Ita
omI tIda o \alo r resu ltant e da mul tipli cacã o das dife renç as de
quan tida des de prod utos ou
de mate rias- pnm as e prod utos Inte rmed iário s pelo s resp ectI\ 'oS
preç os méd ios de \'end a ou
de com pra. conf orm e o caso .

•

Send o "A" maIOr do que "8" (dife renç a posI tiva) , cont igur a-se
a
pres unçã o de que hou\ 'c a \ 'end a de prod utos sem emis são de
nota fi scal . ou sem regI stro
da nota fi scal emit ida: send o O:\,' men or do que "8° . cont igur
a-se a pres unçã o de que
hoU\ c a com pra d~ mate rias pnm as ou prod utos Inte nned
iário s com recu rsos cUJo
Ingr esso não foi escr itura do. sItua ção que tamb ém se conf
iuur a com o pres unçã o de
omI ssão de rece Itas .

8.6. O an. 42 aper feiç oa e subs titui o mec anis mo já exis tent e
(Lei
n° 8 . 0~ },'90 . ano 6°, ~ 5°), de iden tific ação de rece ita omi tida com
base em mov imen taçã o
banc ária . Assi nala a expo siçã o de mot ivos que
a prop osta não diz resp eito ao aces so às
info rma ções prot egid as pelo sigil o banc ário . as quai s cont inua
rão send o obti das de acor do
com a legis laçã o e a juris prud ênci a atua is . O que se proc ura
é, a pan ir da obte nção
legí tima das info nnaç ões. cara cteri zar- se e quan tific ar-se o
ilíci to fisca L sem nenh um
arbí rno. mas de fonn a justa e corr eta. haja \lsta que a meto
dolo gIa prop osta penn ite a
mais amp la defe sa por pane do cont nbu inte . Tam bém imp ona
ress altar que a anál ise da
mov imen taçã o deve rá ser indi vidu aliza da por oper ação . onde
o cont ribu inte terá a
opo nun idad e de. caso a caso , iden tific ar a natu reza e a orig
em dos resp ectiv os valo res.
Des sa fonn a, tem- se a cene za de que as parc elas não
com prov adas , ress alva das
tran sfer ênci as entr e cont as de mes ma titul arid ade ou mov imen
taçõ es de pequ eno valo r
(art. 4=:. ~ 3°), seja m. efeti vam ente , fruto da evas ão tribu tária ."
l i ,.

•

Com relaç ão à reda ção do § 4° do art. 42, a tabe la apli cáve
l no
caso deve ser a tabe la vige nte à époc a da ocor rênc ia do fato gera
dor (épo ca em que tenh a
sido efet uado o créd ito pela insti tuiçã o fina ncei ra, conf onn
e § 1°). Assi m, não seria
peni nent e a utili zaçã o da tabe la apro vada pela Lei 9 .250 .'95 .
Pelo fato de o proj eto trata r por com plet o da maté ria. relat iva
à
exig encl a fisca l base ada em mov imen taçã o banc ária , conv ém
revo gar expr essa men te o

GER 20 . 01 . 0050 . 5 - {ABA19 1I

~o

CAMARA

DOS

DEPUTADOS

dlsposltl\O k:.!al qu.: ::ne emão

re~ul:l\ 'a O

assumo. ou S21a. o .;: 5° do art. 6° da LeI

8.021.90
S 7. O art . .+3 coore bcuna eXIstente na kgislação federal. Prevé a

formalIzaçjo da

eXIg~ncla

de credito trlbutarIo. aua\es de auto de inrração ou notIficação

de bnçamento. exc:usi\ameme nara coorança de multa e JUros

d~

mora. nos casos em que

o tributo ou contribuição SOCIal sej am pagos após o \ enClmemo do prazo pre\·isto. mas
5em o ac rcscimo de multa de mora.

~o

caso será eXIgida a multa de ofício. como consta

do artigo segUInte do projeto . r\ proposta. alem de incum nos contribuintes maior respeno
para com as normas tributarIas. si mplifica procedimentos operacionais da administração
fiscal. jj que a lacuna eXIstente \ em sendo comornada. aamInlSlratlvamente. por um
complexo mecanismo de "imputação de pagamentos" .

•

8.8. O art . .:+-+ reduz os percentuaIs das multas de oficio. de 100% e
300~ o.

"'"

.;;;

uCD

ti xados na Lei 8.218,'91. para 75°'0 e 150°'0. estendendo a aplicação delas aos casos

Q')
Q')

de ressarcimento IndeVIdo decorrente de incentIVo ou beneficio fiscal. De novo. o

~O

disposni\'o estabelece que as multas de oficio serão eXIgidas. isoladamente, nos casos em

.....
-("1,1

~~

,...z

que:

"'0

a) o contribuinte, obrigado a pagar imposto ou contribuição, por

i...J
.:la..

sua própria iniciativa. paga-os fora do prazo previsto mas sem a multa de mora cabível:
b) a pessoa física. obrigada ao recolhimento do chamado
"carné-Ieão". Jeixa de fazê-lo. ainda que não tenha apurado imposto a pagar na declaração
de aj uste:
c) a pessoa jurídica SUjeita ao regime do lucro real opta pelo
recolhimento do imposto com base em estimativa e deixa de efetuar os recolhimento'
mensais. ai nda que

h~nha

apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negati\'a para a

contribuição social sobre o lucro liquido:
d) o contribuinte deixa de pagar tributo ou contribuição social
lançada (sem a multa de oficio J.
As circunstâncias de agravamento ou de redução das multas de
oficio continuam as mesmas (§§ 2° e 3° do art. 44).
8.9. Os arts. 45 e 46 padronizam as multas incidentes sobre o IPI
com as multas incidentes sobre o imposto de renda e demaIS tributos e contribuições
soc iais. mencionadas no art. 4-+ .
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8.10 O art. -+7 intro duz Imp orta nte mud ança nos cme nos
de
Impo siçã o d~ pena lidad es : pe rmit e que o cont rIbu inte pagu
e ~ cus débi tos fiscais j:i
lanç ados . ate \inte dias após o inici o do proceciImento de ofic
io. com os acré scim os
aplIc::l\ els a proc edim ento espo ntàn eo .

o projeto

•

se refer e aos "d<2bitos fi scaiS Ja lanç ados " . Co nvém . no
enta nto . este nder a prer roga ma para os "d<2b ito s decl arad os".
a nte a no\a hipó tese de
exig e ncla de mul ta de ofic io nos caso s em que os cont rIbu inte
s decl aram seus débi tos e
deix am de paga -los nos praz os esta bele cido s L mça da . nest a hipó
tese . a mul ta de ofic io . e
plau sl\el que os cont ribu intes que tom am a inic iati\ a de decl
arar os débi tos (OC TF)
tenh am . no mIn imo. as me sma s rega lias que os cont rIbu inte s que
não os decl aram e. em
cons eqüê nc ia. sofrem o lanç ame nto de ofic io .
9. As nova s regr as (arts. -+8 . 49 e :5 0) do proc esso de cons ulta
são
apro pria das. As cons ultas form ulad as por cont ribu intes Isola do
s pass am a ser reso lvid as
em Instà ncia unica. pelo órgã o regIOnal da Secr etarI a da Rece Ita
Fede ral, a men os que a
deci são divi rja de outr a já emIt ida. calc ada na mes ma norm a Jurí
dica e rela ti\'a à mes ma
maté ria. Nes sa hipó tese , cabe rá recu rso espe cial. sem efeit o susp
ensi vo, dirig ido ao órgã o
cent ral da Secr etari a da Rece ita Federal. Em qual quer outr a hipó
tese . não cabe rá recu rso
nem pedi do de reco nsid eraç ão da deci são ou do desp acho que
decl arar a inef icác ia da
cons ulta .

•

\Ia so luçã o das cons ultas Jeve r:io sa obse rvad os os atos
norm atl\O S expe dido s pela s auto rida des com pete ntes A deci
silo do recu rso espeCIal
acar reta rá a ediç ão de ato espe cífic o, unif orm izan do o ente ndim
ento sobr e a maté ria, com
imed iata cicn cia ao dest inatá rio da deci são refo rmad a .
9.1. Deix am. pois. de ser apli cado s aos proc esso s de cons ulta
no
âmb ito da Secr etar ia da Rec eita Federal as dispOSições dos
arts. :5-+ a 58 do Dec reto
70.2 35.'72, cuja maté ria está intei rame nte rebTUlada no proj eto.
Para facil itar a tran siçã o do regi me exis tent e. para o regi me
ora
prop osto . o proj eto esta bele ce que cess arão , a part ir de 10 de jane
iro de 1997 , os efeit os
deco rren tes de cons ultas já apre sent adas e não solu cion adas
defi nitiv ame nte, fican do
asse gura do. até 31 de jane iro de 1997:
a) a não insta uraç ão de proc edim ento fisca l em rela ção á maté
ria
cons ulta da:
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b) a renO\'açã o da cons ulta ame rion nem e t'onn ulad a. a qual serã
o
aplic adas as nO\as nonn as.
Y2. Quanto aos proc esso s de cons ulta rela ti\os à clas sific ação
de
mer cado rias. re\'M:a-se o Dec reto -lel n" ~==: 85 e r.:1tl!lca-se .1
comInUldade da aplic.1ção
das non nas pre\ l stas no s arts . -+6 a 53 Jo Dec reto n.l "'1) ~35 7~ .
10. Os alus tes Ja le r:l sl acào rel atl\a aos re!!lmes do
lucro
'
pres umi do e do lucro arbi trad o. prom o\'ldo s pelo s arts . 51 a 5-+. são
opor tuno s :

a) os juro s rece bido s sobr e part iclpa ção socl etár ia (art 9° da Lel
9 24 9 G5) passam a integrar o prop rio lucr o pres umi do ou lucro
arbi trad o (o ~ -+0 do art. 9°
da Lel 92-+9,'95 pre\"e a adiç ão apen as para !lns de c.1lculo do
adic iona l do impo sto _
rend~ll:

b) na apur ação do ganh o de capi tal. na alien ação de bens
e
dIre itos. os valores acre scid os em \ irtud e de rea\ alia ção som ente
pode rão ser com puta dos
com o cust os de aqui siçã o se a emp resa com prov ar que os \alo
res acre scid os ja foram
com puta dos na dete rmin ação da base de calc ulo do impo sto
de rend a (que pode rá ter
ocor rido na baix a cb resp ectiv a rese rva de reav aliaç ão. caso a emp
resa vinh a se tribu tand o
ante rion nent e pelo regi me do lucro real) ;
c) os valo res recu pera dos, corr espo nden tes a cust os e desp esas
.
inc lusi\ 'e com perd as no rece bim ento de créd itos , pass am a integ
rar o lucro pres umi do ou
arb itrad o . salvo se a emp resa com prov ar que não os tenh a com
puta do, ante rion nent e. na
dete nnm ação de lucro reaL
d) os sald os dos \ alor es cUJa tribu taçã o tenh a sido diferi ~
cont rola dos na parte B do LAL UR, da emp resa que deix a de se tnbu
tar pelo lucr o real e se
subm ete ao regi me do lucro pres umi do ou do lucro arbi trad o. pass
am a integ rar o lucro
pres umi do ou arbi trad o do prim eiro peri odo de apur ação do imp
osto pelo novo regim e:
caso cont rário , pode rão jama is vir a ser tribu tado s .
Elim ina- se do texto do art. 53 a expr essã o "da base de cálc ulo"
,
por se cons ider ar que a base de cálc ulo do imp osto , no caso , é o próp rio
lucr o pres umi do.
11. Pelos arts. 55 e 56, as soci edad es CIVIS de pres taçã o de
serv iços prof issio nais relativos ao exer cício de prof issão lega lmen
te regu lame ntad a, de
que trata o art. 1° do Dec reto -lei 2.39 7/87, pass am a ser tribu
tada s de acor do com as
mes mas nonn as aplic ávei s a toda s as dem ais pess oas juríd icas ,
inclu sive com relaç ão ao
paga men to da COF INS (Lei Com plem enta r n° 70/91 ). Trat a-se
de padr oniz ação de
proc edim ento s.
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Em consonâncIa co m a trIbutação do s demais rendimentos de

ap lic acões fin ance Iras. reduz-se. no art. ~7. de :5° '0 para 15°0. a tnbutação dos
re nd Ime nto s e ::;anhos liquidos de aplicaçõe s fi nanc eI ras perceb Idos peias Assoc Iações de
Po upança e Emprestlmo . com ajustamento pre-fi xado da base de calc ulo. em substltuição
ao aJu stamento estabel ec Ido no

~

-+0 do art . 77 da LeI 8.98195 . com a redação que lhe foi

dada Del a LeI 9065.95 .
13 . E ntendo que o disposto no art . 58 e pertInente. No entanto. não
pode orevalecer o dISpOSto no art . 59 Po r essa razão . supnme-se o art . 59. renumerando-se
os su bsequentes

•

1-+ A Inclusão (pelo art.

bO) das auvidades de cultivo de florestas

destInadas ao corte para comercialização. consumo o u industnalização. no âmbito das
atividades rurai s. para tins dç Imposto de renda. é medida condizente com a realidade dos
fatos .
15 . A mudança tart. 61) na forma de tributação dos rendimentos
auferidos no resgate de quotas de fundos e clubes de investimento com carteiras mistas. de
renda fixa e renda variável, é apropriada. Em vez de tais rendimentos serem tributados em
função da preponderância de um ou de outro ativo financeIro (Medida Provisória
1.495-10, art. 15), taIS rendimentos passarão a ser tributados á alíquota de 15%, aplicável
aos rendimentos de aplicações financeiras de renda fixa . Como a preponderância de um

•

ou de outro atIVO pode se alterar ao longo do tempo e. por co nseguinte. resultar em
diferenças de tratamento tributário para os participantes. em função da época em que são
resgatadas quotas. a mudança proposta elimina as possibilidades de manipulação , além de
permitir a simplificação de controles.
16. O disposto no art. 62 é pertinente. Como foi enfatizado na
Exposição de Motivos encaminhada ao Congresso Nacional, não há razão de ordem
econômica ou jurídica que justifique a não sujeição, às normas tributárias, das entidades
submetidas aos regimes de liquidação extrajudicial e de falência, desde que ocorridos os
respectivos fatos geradores.
17. O critério adotado no art. 63 , para estabelecer a incidência da
multa de mora ao percentual de 0.33% por dia de atraso, até o limite de 20%, está em
perfeita sintonia com a situação de estabilidade econômica.
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Comem. toda\ia. aC!uardar ou tra oportunidade. em que se possa
amplIar os estudos necessjrios. para se decidir pela c'\tensào. o u nào. dos mesmos
critérios as contnbulções administradas pelo l\"SS ..'\::i sanções sODre as

contribuições

prevlde nclarias (art. b 1 da Lei 8.383.'91) obedecem a cmerios a.i ustados aos sistemas de
controles do l:\SS. que têm Si do diferentes dos cmenos obse rvados pelas contribuições
admini stradas pela Sec retana da Receita Federal.

Portanto . restrInge-se o alcance da

nonna aos tributo s e contribUições administrados pela Sec retana da Receita Federal
17.1. Saliente-se que a multa de mora Incidente sobre os

d~bito s

relativo s a fatos ~eradores antenores continuara Se ndo a pre\·Ista no artigo 8-+ da Lei
8 981 '95 : ai

1 0o~. ~e

o pagamento se \erificar no propno mês do \ ·cncimento: b)

quando o pagamento ocorrer no mês se guinte

:lO

~(.

do \enCllnemo: C) 30 o·ó. quando o

pagamento for efetuado a partir do segundo mês subsequente ao do \ ·encimento. incidindo
a partir do pnmelro dia apos o \enClmento do dC:bito .
17.2. Os juros de mora. inCIdentes sobre os débitos cUJos fatos
geradores \·enham a ocorrer a partir de 10 de janeiro de 1997. continuarão incidindo
segundo os mesmos critérios estabelecidos no art. 1-+ da Lei 8.981 /95 combinado com o
art. 13 da Lei 9.065/95 : serão equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SEUC para títulos federais. acumulada mensalmente, calculados
a partir do primeiro dia do mês subsequente ao vencimento do prazo até o mês anterior ao
do pagamento e de um por cento no mês de pagamento

•

18. A redação proposta no art . 6-+. para a incidência dos juros de
mora. a partir do mês subsequente ao previsto para a entrega tempestiva da declaração de

rendimentos. é mais adequada. tendo em vista que a taxa do SELIC aplicável é mensal e
não diária. Os juros passarão a ser calculados a partir do primeiro dia do mês subseqüente
ao previsto para a entrega tempestiva da declaração de rendimentos .
Por sua vez, o parágrafo único do artigo aperfeiçoa a redação da
norma relativa à incidênCIa dos juros sobre o ITR, explicitando que os juros incidirão a
partir do primeiro dia do mês subseqüente àquele em que o contribuinte for notificado . A
norma atual (art. 90 da Lei 898 1/95) não explicita o termo inicial de incidência dos juros.
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19 A rei!ra do art . 65 não Se apl1ca. ob\·i am ente . aos débi tos que
não tenh am sIdo obje to d~ lanç ame nto de ofici o. nem ante
s da prop ositu ra da ação
judic ial. nem dura nte a \ ' Ig~ncia da med Ida limi nar. pO IS. ness e s
caso s. se os debi tos forem
pagos. serà o pago s so co m mul ta de mor a. jJ que não há mu lta
de ofíc io lançada. Além
disso . o prop ri o amg o res saha . ap ropn adam ente . que a regr a
nele cont Ida não Se apl1ca
aos debI tos co nstituI dos por notI ficaç ão fiscal la\T ada ante s da ação
judIcial.

•

ASS Im send o . o disp osto no art . 65 restr Inge -se aos caso s
de
debi tos que tenh am SIdo obje to de notI ficaç ão ti scal b\Ta da
na \ige ncia da med ida
limi nar. apena s com a final Idad e de prev emr a decad~ncia . O u
seja , o artig o 65 conc ede.
ao cont rIbu inte \ encl do em proc esso de man dado de seg uran
ça em que tenh a obti do a
conc essã o de lImi nar. praz o de dez dias para paga r o débi to. sem
risco de sofr er eXIgência
ti scal das mult as de ofíc io íanç adas. nJ VIgê ncia da med ida limi
nar. co m a final1dade de
prev em r a decad~ncla .

Toda\-ia. na hipó tese de cons titui ção de cred ito tnbu tário para
prev enir a deca dênc ia. a alter natI va mais adeq uada cons iste no
lanç ame nto do tribu to ou
cont ribu ição , sem o lanç ame nto de mul ta, já que a susp ensã o da
exig ibili dade do créd ito
tribu tário não pode ria esta r suje ita a com inaç ão de pena lidad es.
?\es se cont exto . prop õe-s e
nova reda ção ao art. 65 .

•

20 . O art. 66 prop õe efica z form a de arre cada ção e cont role
do
cum prIm ento das obri gaçõ es fisca is por part e das pessoas JUrIdicas
forn eced oras de bens c
pres tado ras de serv iços a órgã os. auta rqui as e fund açõe s da adm
inist raçã o públ ica federal.
A prop osta cons iste em que os órgã os públ icos reten ham na font
e o valo r corr espo nden te
ao imp osto de renda. à cont ribu ição soci al sobr e o lucro líqu ido
e às cont ribu içõe s para a
segu rida de soci al (CO FIN S) e para o PIS/ PAS EP. O Imp osto
ou cont ribu ição , retid o na
fonn a prop osta . pode rá ser com pens ado pelo cont ribu inte com
o que for devi do em
relaç ão á mes ma espé cie de impo sto ou cont nbu ição .
Suge re-se . no enta nto. com o aper feiç oam ento de reda ção, nova
reda ção para o "cap ut " do artig o 66 .
A inci dênc ia de que trata o disp ositi vo (art. 66) só pode reali zarse
pelo regi me de caix a. "I pso facto ", em que pese o impo sto retid
o ou a cont ribu ição soci al
retid a sere m cons ider ados com ante cipa ção (~ 3°), a non na prop
osta imp lica mud ança s
nos crité rios de apur ação da base de cálc ulo dess es tribu tos , seja
estim ada, seja defi nitiv a.
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pnncIDalmente nos casos em que os pagamentos {feitos pelos onzãos publicos I seJam
efetuados {com atraso I em data posterior ao periodo de apuração em que tenham sIdo
emItIdas as respectIvas notas fiscaI S, Os nO\os cnterios poderão ser hannonlzado s na
legisiação propna de cada tributo atra\ és de atos administram·os.
tO

21 . O an o 67. com o mesmo o blemo de assegurar a arrecadação

"
';;;

uCD

cn
cn

de tnbutos e contnbuições dC\'idos a L' nião.

-'"
~-.:t

d~tennlna

a retenção. por pane do Banco do

~

00
N

o

~Z

.e...J

.3c..

0

Brasl i S .-\ .. Ja contnbUlção para o PIS,PASEP inCIdente nas transt"erenclas correntes da
União para suas autarquias c fundações e para os Estados. Distrito Federal e Municípios.
suas a uta rq UIas e fundações

...\.ssinale-se que a retenção ira incidir apenas nas

tran sráências correntes. Os fundos de pamcipação. ate mesmo em obediencla a

•

dispositIVO constitucIOna l. não estarão SUjeitos a essa retenção

22. As simplificações previstas nos ans . 68 e 69 são oponunas
Representam CCOnOlTI1a tanto para a Administração Fi scal. como para os contribUIntes.
Não ha\'era prejuízo na arrecadação. As imponânclas. que deixam de ser retidas na fonte,
serão cobradas pela declaração de rendimentos . O imposto ou contribuição, que deixa de
ser recolhido num mês, saá recolhido, em mês subseqüente. quando atingir a soma de R$

10,00
23 . O art. 70 confere.

j

pessoa juridica que efetuar o pagamento, a

responsab ilidade pela retenção e recolhimento do imposto de renda devido na fonte , sobre
os rendImentos pagos aos fundos . sociedades de investImento e caneiras de im·estlmento.
de que pan icipem exclusivamente investidores estrangeiros (art. 81 da Lei 8981 /95 ) A
legislação em vigor (§ IOdo art. 82 da Lei 8.981,'95) confere essa responsabilidade
institUIção

administradora.

ou

ao

banco

custodiante.

no

caso

de

4t

certificados

representativos de ações . A mudança atende a Interesses da Administração Tributária.
24. As multas e outras \antagens. decorrentes de rescisão
contratual, de que trata o art. 71, estavam sujeitos à tributação nonnal. Eram tributados
pela tabela progressiva, quando pagos a pessoas fisicas e eram computados no lucro
tributável das pessoas jurídicas, qualquer que fosse a modalidade de apuração do lucro. O
projeto estabelece uma forma de tributação única, retenção na fonte à alíquota de 15%,
sejam os rendimentos pagos a pessoa fisica ou pessoa Jurídica. podendo o imposto retido
ser considerado como antecipação do imposto devido apurado na declaração, nos casos
em que for peninente. A regra não se aplica nos casos das indenizações pagas em
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conf orrm dade com a legislação trab alhi sta e daau elas dest
inad as a repa rar dano s
patrI mon iais.

o

dlsp oslti \'o Insere- se no cont exto das med idas dest inad as a
aper feiç oar os proc edim ento s de arre cada ção dos trIbu to s federai
s.

•

:.5 . O art. 7: alter a a form a de tribu taçã o dos ganh os aufe rido s
em
mer cado s de I iqui daçã o futura. fo ra de Bols a. Esses rend imen to s
eram tribu tado s na form a
da trIbu taçã o dos ganhos de capn al. Pass arão a se r tribu tado s
de acor do com norm as
apli cá\'e ls as oper açõe s realizadas em Bols a . .-\ mud ança e opor
tuna . tend o em \Ista
trata r-se de oper açõe s que têm a mes ma natu reza das oper açõe
s reali zada s em bols as de
\alo res. Co m a mud ança . pode rá have r a com pens ação de resu ltado
s nega tivo s .

26. O art. 73 esta bele ce em quin ze por cent o a alíq uota do imp osto
de rend a incid ente nos paga men tos. créd itos. entr egas ou reme
ssas para o exte rior. pela
aqui siçã o ou remu nera ção de qual quer form a de dire ito. inclu sive
dire ito a tran smis são
(atra vés de rádio. telev isão ou qual quer outr o melO) de film es
ou even tos, aind a que se
trate de com peti ções esportivas das quai s faça part e repr esen taçã
o bras ileir a. Assi m, o
trata men to disp ensa do a essa espé cie de rend imen tos fica equi
para do ao trata men to
disp ensa do aos dem ais rend imen tos aufe rido s por resid ente ou dom
icili ado no exte rior.

•

Cab e lemb rar que. pela legis laçã o em \'igo r (art. :0 da Lei
8.68 5' 93 ), as imp ortin cias pagas, cred itada s. emp rega das. reme
tIda s ou entr egue s aos
prod utor es. distr ibui dore s ou inter med iário s no exte rior. com o rend
imen to deco rren te da
expl oraç ão de obra s audi ovis uais estra ngei ras em todo o terri tório
naci onal ou por sua
aqui siçã o ou impo rtaçã o. a preço fixo , estã o suje itas a incid encl
a do imp osto na foptp a
alíq uota de 25% .

27. O mec anis mo de com pens ação prop osto nos arts. 74 e 75 , pelo
qual o cont ribu inte pode rá com pens ar o créd ito de imp osto ou
cont ribu ição soci al com
débi to de qual quer outr o impo sto ou cont ribu ição , adm inist rado pela
Secr etar ia da Rec eita
Fede ral (Dec reto -lei 2.28 7/86), mer ece o reco nhec imen to de
todo s. A Secr etar ia da
Rec eita Fede ral exec utar á os proc edim ento s inter nos de apro
pria ção dos valo res
com pens ados , com puta ndo a rece ita do tribu to ou cont ribu ição
quit ado e faze ndo o
esto rno de rece ita do tribu to ou cont ribu ição utili zado para a quit
ação .
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~8.

an o 76.

c medida

A atuaiIzação da lTfIR apenas por penodos anuais. previ sta no

plenamente compamel com a Situação d~ estabilidade alcançada peia

economIa brasiieira .
\io àmbito da legi slado tributaria federal. a LTTR de\'e continuar
sendo utilIzada para atualizar as prestações dus rarcclamentos deferidos ate : 1 de
dezembro de 1qq -+. jí.l que os juros Incidentes sob re os

d~bitos

abrangidos por esses

processos de parcelamento estão ti:\ados em apenas um por cento ao mês (Lei 8.981,9:5 .
ano S-i. ~ Y»). enquí.lnto os demais débitos para com a Fazenda Nacional estão sujeitos aos
juros pre\lstos no an o 1.3 da Lei 9.065 9:5 (j uros do SELIC) .
Deve-se retificar.

d~

31 de daembro de 1995. para .31

ta

daembro de 19Q -+ . a data constante no paragraro únIco do amgo 76 . Os parcelamentos
concedidos a pamr de janeiro de 1995 (Medida ProVIsória 812,194. Lei 8.981/95. ano 91 )já
deixaram de ter os débitos consolidados convenidos em auantidade
de UFIR
,

29, A proposta (an. 77) de se conferir ao Poder Executivo a
prerrogativa de redistribuir competências entre os vários Consel hos e as várias Câmaras
dos Conselhos de Contribuintes. além de devolver a matéria ao Poder ao qual é peninente,
viabilizará melhor aproveitamento dos recursos da Administração Pública e. conseqüente
maior celeridade na decisão dos processos submetidos ao controle da legalidade,
'.."

U(Q
'"

cn
cn
-<D

....

.30 . A medIda constante do an o n. de cunho praglllatico. \isa a

~o

dispensar a instauração ou a continuação de processos . que. à evidência. se tomar~

N

inócuos. de forma a reduzir custos desnecessários para a Administração Fiscal, para .

~~

o
~Z
~...J

.30..

contribui ntes e para o Poder Judiciário.
31. O art. 79 aperfeiçoa as normas relativas à remuneração do
capital próprio. introduzida pela Lei 9.249/95 . Pda legislação atual, o limite é
estabelecido em função dos lucros e dos lucros acumulados: pelo projeto, o limite será
estabelecido em função dos lucros, lucros acumulados e reservas de lucros. Nota-se que a
natureza econômica da conta "reservas de lucros" é idêntica à da conta "lucros
acumulados ", de forma que a mudança é justificável. Nota-se, ainda, no art. 83, que estão
sendo revogados os ~§ 4°. 9° e lOdo art. 9° da Lei 9.249/95 , que autorizou a dedução dos
juros sobre capital próprio.

o disposto no ~ 4° recebeu novo tratamento no art. 51

do projeto.

Com a revogação do § 9°, deixa de existir a possibilidade de dedução dos juros quando
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inco rpor ados ao capi tal socIaL Com a re\'o gaçã o do ~ 10. os Juro
s sobr e o capi tal prop no
pass am a ser dcdu tivei s tamb em para dete rmIn açào da ba se de
calc ulo da cont rIbu ição
soci a l sobre o lucro liqui do .
~I

r\

mate rIa

d~

qUe trata o an o SO (i ncen ti\'o ri scaI para
paga mçn to em dmh çiro do auxI lio-a lime ntaç ão) tem outr a s repe
rcus sões . que esca pam do
Intere sse excl usi\ ame nte trIbu táno . Assi m. com o o GO\ emo Fede
ral deve rá re[!u lame ntar
a mat eria em legis laçã o espe cific a. retira-se o di spos lti\o do proj
eto

•

33. A cobr ança dos impo stos inCidentes na lmp onaç ão. de que
trata o an o 81 . no s caso s de adm issã o temp orar ia. Se fará na
prop orçã o do temp o de
penn anên cia dos bens no terrI tório naci onal . nos term os e cond içõe
s a sere m esta bele cidos
pçlo Pod er Exe cull \ o.

3-L :\ cláu sula de \ I!.!encla. cont ida no art. 82. deve
s ~r
com plem enta da com a expr essã o "pro duzi ndo efeit os tinan celro
s a pan ir de I ° de Jane iro
de 1997", para que não Se pret enda este nder a cred itos tnbu
tário s refe rent es a fatos
gera dore s ocor rido s ate deze mbr o de 1996 algu mas mud ança
s que têm o prop ósito de
atin gir apen as os créd itos tribu tário s oriu ndos de fatos gera dore
s que vier em a ocor rer a
part ir de 1997.

•

35 . A iden tific ação das norm as lega is revo gada s. bem com o
as
razõ es das revo gaçõ es. fora m bem apre sent adas na ExpOSição de
Mot ivos do Min istro da
Faze nda subm etid a à conS ider ação do Pres iden te da Rep úbli ca.
que foi enca mIn hada ao
Con gres so Nac iona l. Colh e-se da refe rida Exp osiç ão de Mot ivos
o resu mo apre sent ado a
segu ir. com plem enta do com pouc as info rmaç ões adicionaiS . Estã
o s~ndo revo gado s :
I - o § 2° do art. 97 do Dec reto -lei n:: 5.84 4 , de 23 de sete mbr o
de
1943 , alter ado pela Lei n° 4 .862 , de 29 de nove mbr o de 1965
e pelo art. 56 da Lei nO
7.71 3 , de 22 de deze mbr o de 1988 , que conc ede isen ção do
imp osto de rend a sobr e
rend imen tos pago s a bene ficiá rios no exte rior a títul o de frete s e
asse melh ados :
II - o Dec reto -lei nO 165, de 13 de feve reiro 1967 , que auto riza
o
Min istro da Faze nda conc eder isen ção de impo sto de rend a inci
dent e sobr e juro s sobr e
emp résti mos pago s a bene ficiá rios no exte rior;
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~ 3~

111 - o

1968 . que determina a cobrança
IV - \)

d~

do art. 2 1 do Decreto-lei n: -WI. de 30 de dezembro de
muita

d~

oficio Juntamente com o Imposto:

D~creto-kl n ~

716.

d~

30 de Julho

d~

1969. qUe Isenta do

Impo sto de renda as remessas de j uros para o exterIor por empre sas concessIonárias ou
penm ss lOnarias de linhas aereas regulares:

.. z
"'0

v -ü

2!..J
.30..

Decreto-lei

n~

815. de .f de setembro de 1969, com a redação

dada nelo Decreto-lei n° IU9. de 21 de dezembro de 1970 e pelo art. 87 da Lei nO7.-+50.
de 23 de daembro de 1985. com as alterações dos arts. I 1 e 12 do Decreto-lei n° ~.J 03.
de 2 1 de novembro de 1986. que Isenta do Imposto de renda os rendimentos pagos a
auentes. no exterior. de exportador nacional. be m assim os juros de descontos

d_

camOlaIS:
VI - o art. 3" do Decreto-lei n: 1118. de 10 de agosto de 1970.
com a redação dada pelo art. 60 do Decreto-lei n': 1.189. de 2-+ de setembro de 1971 e as
alterações da Lei n° 8402, de 8 de janeiro de 1992. art. 1°. IX, que isenta do imposto de
renda as remessas para o exterior para pagamento de serviços de promoção de produtos
.

.

naCIOnaiS:
VTI -

ü

art. 9° do Decreto-lei n:l 1351 , de 24 de outubro de 1974.

com a redação dada pelo Decreto-lei n: 1-+ 11 , de 31 de julho de 1975 e as alterações do
Decreto-lei nO 1.1'25. de 07 de dezembro de 1979. que autoriza o Conselho i\lonetario
Nacional a reduzir o imposto de rcnda sobre juros. comissões e outras despesas sobn.
finanCIamentos externos:
VTII - o art. 9° do Decreto-lei nO 1.633, de 9 de agosto de 1978,
que isenta do imposto de renda as comissões e corretagens pagas a agentes no exterior de
seguradoras nacionais:
IX - o item 4 da alínea b do art. 35 do Decreto-lei n° 1.598, de 26
de dezembro de 1977, com a redação dada pelo inciso V1 do art. 1° do Decreto-lei n1730. de 17 de dezembro de 1979, que trata da realização de reserva de reavaliação;

x -o

Decreto-lei n:l 1.811 , de 27 de outubro de 1980, com a

redação dada pelo art. 3° da Lei n:l 7.132, de 26 de outubro de 1983, que permite a
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redu ção do Imp osto de rend a incid ente nas rem e ssas para o exte
rior a titul o de paga men to
de cont rapr esta ção de arre ndam ento merc antiL

:'\1 - tJ art. T do Dec reto -lei n - lS 1..L Je 23 de nove mbr o de 1980.
que fixa em \ mte por cent o a alíqu ota do Imp osto dI.? rend a inCI
dente nas rem essa s para o
exte rIor para paga men to de tran smis são de e\e ntos espo rtl\o
s. J qual. no proj eto. esta
send o redu zida para quin ze por cent o :

:'\II -

Dec reto -lei n;) 2.::' 7. de I ó de pne lro de 1985. que
regu lame nta o proc es so adm inist ram 'o de con sulta sobre a clas sific
ação de me rcad oria s:

•

0

:'\III - os arts . 29 e .30 do Dec reto -lei n 2 2.3-+ 1. de 29 de junh o de
1987. que esta bele ce iI mite s para dedu ção da rem uner ação de dirig
ente s e cons eihe iros
fiSC ai S:

XIV - os arts . 1° e 2° do Dec reto -lei n;) :.39 7. de 21 de deze mbr o
de 1987. que trata da tribu taçã o pelo imp osto de rend a das soci edad
es ci\'is :

xv - o art. 8° do Dec reto -lei n° 2.429, de

14 de abri l de 1988 , que

esta bele ce non nas sobr e a com pens ação de prej uízo s :

XVT - o incis o II do art. II do Dec reto -lei n J 2.452, de 29 de julh o

•

de 1988 . que isen ta do impo sto de rend a as rem es sas para
o exte nor efetu adas pela s
emp resa s insta lada s em Zon as de Proc essa men to de Exp orta ções
:

XVTI - o art. 40 da Lei n;) 7.799 , de 10 deju lho de 1989. que trata
da abso rção de prej uízo s com rese rva de reav aliaç ão :

XVTII - o art. 22 da Lei nO 8.218, de 29 de agos to de 1991 , que
esta bele ce limi te para a dedu tibil idad e de grat ifica ção paga a emp
rega dos:

XIX - o art. 92 da Lei nO 8.383 , de 30 de deze mbr o de 1991, que
isen ta do imp osto de rend a as reme ssas para paga men to de com
issõ es e outr as desp esas na
colo caçã o de açõe s de emp resa s bras ileir as no exte rior:
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an o 6 = da Lei n- 8661. d;; 2 de Junho de 1993. que Isenta

do imposto de renda as remessas para o e\teflor a titulo de pJgamento de despesas pJra a
solicitJção. obtenção e manutenção de direito s de propflcdJde industrial:

:\;(1 estabcÍl~ce

cl)mmação

ie~al

~)

an o

0

1

da

L~I

nJ 8 696 . de 26 de agosto de 1993. que

de muita nos cJ.sos dc constaução. em procedimentos de

cob ra nça. dJ faltJ de reco lhimento de tributos e contribuições .

.'\XII -

IJ parà~rrafo

único dG an o ~ 0 dJ. Lei n J 8.8-+6. de 2 I de

janei ro de 199-+ . que trata da não aplicação de multJ de oficio no caso de falta de emissào
de nota ti scal :
"".. o ~. -t(Od o an _', ...,/ e os ans . .J'8 . _'i0 , 5_.
..
.' \..-XlII - o ano.J.;

1° do ano 8.? e ano 98. todos da Lei

n~

"~,
__

•

-- o ~.
e )).

8.981. de 1995. que tixa em quinze por cento a

alíquota do imposto de renda nos pagamentos por eSllmati\·a. trata de correção de imposto
com base na UFIR. do arbitramento de lucros e da responsabilidade por retenção do
Imposto:

XXIV - o art. 89 da Lei

n~

8:981. de 1995 , com a redação dada

pela Lei nO9065. de 1995, que trata da incidência de multa por atraso na escrituração:

XXV - os *§ -+ 0. 9° e 10 do ano9°, o

~

2° do art. 11, o an . .?O e o

~

d.

.3 ° do an o 2-L todos da Lei n; 9.249. de 26 de dezembro de 1995. que tratam dos j uro s
sobre o capital próprio. das receitas de aplicaçõe s tinancelras na base de cálculo
adicional do imposto de renda e de muita de ofício nos casos de omissão de receita.

XXVl - a partir de 1° de abrll de 1997, o art. 40 da Lei n° 8.981 , de
1995. com as alterações introduzidas pela Lei n° 9.065, de 1995, que trata do pagamento

.

do saldo do imposto de renda nos casos de empresas optantes pelo pagamento por

)(

8c.o
O'l

....-00

O'l

estimativa:

o
~~
N

CIO

35.1. Segundo a Exposição de Motivos. as revogações relativas às

o

~z

~-I

.3D..

isenções ou reduções do imposto de renda na fonte se justificam pelo fato de que, nas
relações com países que adotam a sistemàtica de tributação em bases mundiais, que
representam a esmagadora maioria daqueles

qu~

mantêm relações comerciais com o

Brasil. o resultado prático de tais beneficios é, apenas. de transferência do imposto
desonerado para aquelas nações. sem nenhum proveito efetivo para o beneficiário.
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.3 5.2. ...\ s dcmals
propostas no projeto .

rc~\ ' ogaço~s

deco rrem a..:

:11 uste s

as alterações

.35.3 . 0:ão de\e m sc r re\·ogados. todavia. o art . 55 da Lei 8.981 '95.
por estar o se u conteudo incorporado no art. ~S do proJeto. e o art.
~ O da Lei 92 499 5. por
estar o seu conteudo incorporado no art. ~ 9 do projeto

•

•

.35.4. Con vem re\o gar expressamentc. amda. (\ ~ 5° do art 6° da
Le i n" 8.021. de 1990. pelo fato de a resp ecti\ 'a matéria ter sido
trata da. de forma
compl eta. no projeto .
.36. Por manl1esraçio do ilustre Dep utado Mus sa Demes. mciui-se
amg o em que se dete rmm a que a representação fiscaL ao Min
Istério Público. para o
inicio do processo de apuração de crimes contra a ordem tributária
. seja feita somente
depols de proferida a decisão finaL na esfe ra administrativa. sobr
e a exig ênci a fiscal do
crédito tnbu tário correspondente .
De fato. a representação ao Ministério Público dos crim es contra a
ordem tributária. quando formalizada por agente da Administração
Trib utár ia. só deve se r
enca min hada quando o ato de exig ênci a do crédito tributário
corr espo nden te tenha
transitado por todas as instâncias do controle de legalidad e pre\
'istas na tramitação do
Processo Administrativo Fiscal (Decreto 70.~.3S ,'7~ ). Impõ e-se a med
ida pela necessidade
de se obter plena conv icçã o de que o delito foi com etld o. Caso
contrário. poder-se-á
iniciar processo de apuração de crime. em situações em que a
próp ria Administração
Fiscal nào confirma a existência do objeto do crime. ou seja , não
conf irma a falta de
recolhimento de tributo ou contribuição social.
Relativamente ao mesmo assunto. cumpre ressalvar que o
tratamento maIs benigno previsto no art. 3-+ da Lei 9.249/95 deve
ser extensivo aos
processos em curso, em respeito a consagrado princípio de Direito Pena
l.

.3 7. Com o objetivo de aper feiç oar o cada stro de contribuintes ,
sobretudo, para se poder questionar oper açõe s suspeitas realizadas
com pessoas juríd icas
que não comparecem aos órgãos da Administração Fiscal para
pres tar contas de suas
obrigações tributárias, principais e acessórias. incluem-se tres amg
os que autorizam a
Secr etar ia da Receita Federal a depu rar o cada stro do CGc .
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Inclui-se um JnIíW que pre\ ·c J tributação de fretes
IntemJCIOnalS. pJgos ou creditados. por pessoas fí sicas ou IUrId
icas domiciliadas no
Brasli. J empresas domlcliiadas no c:\terIor. O dlsposltI\O ressa
l\a que poder:i ser
dispensada J trIbutação das empresas domiciliadas em pJlses que.
em reciprocidade.
Jeix am de cobrJr csse Imposto de empresas brasIleirJs. que 5C
dcdicJm :i mesmJ
atividade .
~9 .

Inclui-se um artigo que pren~ o diferimento da tnbu taçã o do
lucro Inthcionario. nos casos de incorporação. fusão ou Cisão de
empresa incluida em
prohrrama estJtal de desestatlzação. federaL estadual ou municipal. A
medida \·isa facilitar
o proC eSSO de pm·auzação .

•

Co nsiderando-se que as empresas de factorIng são empresas
comerciais e que. por essa razão. sua equiparação as instItuições
financeiras. para fins
trlbutarIos . não procede. elimina-se o art. :'9
-H)

Pelas razões expostas. \oto pela adequação orçamentária c
financeira do Projeto de Lei nO 2.-+48, de 1996 , c, no mérito. pela
sua aprovação, nos

tenn os do substitutivo ora apresentado .

Sala das Sessões. em

de

de 1996

/t: ..2 /. I'

A

Deputado Roberto Brant
Relator
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Sl'B STI TrT IYO AO PRO JET O DE LEI

:V 2A~8.

DE 1996.

Dispõe so bre a legislação tribu tária federal.
as contribUIções para a se gurIdade socIaL 0
processo adm inis tram o de cons ulta e dá outras
provIdencIas.

•

Aut or: Pod er Exe cutiv o
Rela tor: Dep utad o Rob eno Brant

o CO~GRESSO l\'A CIO NAL decreta:
Cap ítulo I
IMP OST O DE REN DA - PES SOA J1JRÍDIC.-\.
Secã o [
Apu raçã o da Bas e de Cálc ulo
Perí odo de Apu raçã o Trim estr al
Art. I ~ A pani r do ano- cale ndár io de 1997 , o impo sto de rend
a das pess oas

juríd icas será dete rmin ado com base no lucro real. pres umi do. ou
arbi trad o. por perí odos
de apur ação trimestraIs. encerrados nos dias 3 I de mar ço , 30 de
junh o . .30 de sete mbr o e
31 de deze mbr o de cada ano-calendário , obse rvad a a legislação vige
nte. com as alter açõe s
dest a Lei .
~

1Q Nos casos de inco rpor ação . fusão ou cisã o, a apur ação da base
de
cálc ulo e do imp osto de renda devido será efet uada na data
do even to, obse rvad o o
disp osto no art. 21 da Lei nQ 9.249, de 26 de deze mbr o de 1995.
§ 2° Na extinção da pess oa juríd ica. pelo ence rram ento da liqu
idaç ão, a
apur ação da base de cálculo e do imposto devi do será efet uada na
data dess e even to.
Pag ame nto por Esti mat iva
Art. 2 Q A pessoa jurid ica suje ita á tribu taçã o com base no lucro
real pode rá
opta r pelo paga men to do imposto. em cada mes , dete rmin ado
sobr e base de cálc ulo
estim ada. med iante a aplicação, sobre a rece ita brut a aufe
rida men salm ente . dos
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percentU:li s de que trata o art. I ~ da Le i n=9 2-+ 9. de I q95. obseryado o disposto nos ~ ~ I c:
e 2C' do art . .:29 e nos arts . 30 a 32. 3-+ e 3~ da Le i n ~ 8981. de 20 de janeiro de 1995. com
as aiterações da Lei n- 9 065. d..: 20 de junho de 19Q 5
~

1~ O imposto a Ser pago mensalmente

forma deste arti1!o sera
determInado medi:lnte a aplicação. sobre a base de calculo. da alíauota de qUinze por
cento .
n:l

~

2C: .\ parcela da base de cálculo. apurada men saimente. que exceder a RS
20000.00 (\ mte mIl reais I ficara sujeita a incld0ncla de adicionai de imposto ~-: renda i
alíquota de dez por cento.
~ 3~

A pessoa jurídica que optar pelo pagamento do imposto na forma
deste artl~o de\era apurar () lucro real em 31 de dezembro de cada ano. exceto nas
hipóteses de que tratam os ~; F e 2C' do amgo anterior

•

~

-F PJra ereito de determinação do saldo de Imposto a pagar ou a ser
compensado. a pessoa Jundica podera dedUZir do Imposto devido o \alor:
a) dos incenti\os fiscais de dedução do imposto. obse[\'ados os limites e
prazos fixados na legislação \·igente. bem assim o disposto no ~ -+~ do art. 3<:' da Lei n>1
9.2-+9. de 1995:
b) dos incentivos fiscais de redução e isenção do imposto. calculados com
base no lucro da exploração :
c) do imposto de renda pago ou retido na fonte. incidente sobre receitas
computadas na determinação do lucro real:
d) do imposto de renda pago na forma deste artluo.
Secão II
Pagamento do Imposto
Escolha da Forma de Pagamento

Art. 3" A adoção da forma de pagamento do imposto prevista no art. 1°.
pelas pessoas jurídicas sujeitas ao regime do lucro real , ou a opção pela forma do art. 2<.:!
será irretratável para todo o ano-calendário.
Parágrafo único. A opção pela forma estabelecida no art. 2<:' será
manifestada com o pagamento do imposto correspondente ao mês de janeiro ou de início
de atividade.
Adicional do Imposto de Renda
Art. 4" Os §§ 12 e 2!:! do art. ]<:' da Lei n2 9.249 , de 1995, passam a vigorar

com a seguinte redação:
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.. ~ 1" A parceia do lucro real. presumIdo ou arbitrado que e:\ceder o \alor
resultante da multIplicação de RS 20000.00 (\I nte mil realslpelo numcro de
meses do respecm·o penodo de apuração. SUJ eita-se a incld~ncia de adIciona i de
imposto de renda i aliquota de dez por cento
~

2" O disposto no paragrafo antenor aplica -Se. Incl usl\e. nos casos de
Incorporação. fusão ou cI são e de e:\tlnção d:l pessoa J Llfldica pelo encerramento da
li quidação "
Imposto Correspondente a Período Trimestral

Art. 5.' O imposto de renda dc\ido. apurado n:l ronna do art. I'.'. sera pago
em quota única. ate o ultimo dia útil do mês subsequente ao do encerramento do penodo
de ap uração .

•

~

I'.! A opção da pessoa J uridica. o Imposto de\ido Doderá Ser pago em ate
tr~s quotas mensaIs. iguaIS e sucessIvas. \ c ncl\"cis no ultimo dIa util dos tres meses
subsequentes ao de encerramento do penodo de apuração a que corresponder.
~ 2~

Nenhuma quota poderá ter valor Inferior a RS 1000.00 (mil reais) e o
imposto de valor inferior a RS 2.000.00 (dois mil reaiS) se ra pago em quota única. ate o
último dia útil do mês subsequente ao do encerramento do penodo de apuração .

§ 3Q As quotas do imposto serão acrescidas de juros equivalentes à taxa
referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SEUC. para títulos federais .
acumulada mensalmente, calculados a partir do primeiro dia do segundo mês subseqüente
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.
~

4" Nos casos de incorporação. fusão ou cisão e de e:\linção da pessoa

jurídica pelo encerramento da liquidação, o Imposto de\·ido devera ser pago ate o último
dia útil do mês subsequente ao do e\ento, não se lhes aplicando a opção prevista no ~ F'.
Pagamento por Estimativa

Art. 6" O imposto devido. apurado na forma do art. 2". deverá ser pago ate
o último dia útil do mês subseqüente àquele a que se referir.

§ 12 O saldo do imposto apurado em 31 de dezembro será:
a) pago em quota única. até o último dia útil do mês de março do ano
subseqüente. se positivo, observado o disposto no § 2";
b) compensado com o imposto a ser pago a partir do mês de abríl do ano
subseqüente. se negativo. assegurada a altemam·a de requerer. após a entrega da
declaração de rendimentos, a restituição do montante pago a maior.

§ 22 O saldo do imposto a pagar de que trata a alínea "a" do parágrafo
anterior será acrescido de juros calculados à taxa a que se refere o art. 52, § 3 Q , a partir de
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I ~ de Ú~\·ereiro ate o ultimo dIa do mês anterIor ao do pagamento e de um por cento no
mês do pagamento.
~ 3~

O prazo a que Se refe re o ~ I ~ . :ll mea .'J" . não Se aplica ao imposto
relatl\ o ao mês de daembro. que de\era se r pago ate o ultimo dia útil do mes de janeIro
do ano subsequente

Disposições Transitórias
An . 7 ~ .-\ ltematl\"amente ao disposto no art . -tO dJ Lei n: 8.981. de 1995.
com as alterações da Lei n': 9065. de 1995. a pessoa JUrIdica tributada com base no lucro
rcal ou presumIdo podera efetuar o pagamento do saldo do imposto de\"ido. apurado
em 31 de dezembro de 1996. cm até quatro quotas mensais. iguais e sucessivas. devendo
a pnmelra se r paga ate o último dia útil do mês de março de 199 7 c as demais no último
dia útil dos meses subsequentes.

•

~

F \k nhuma quota podeni ter \·alor Inrerior a RS 1 000.00 (mii reaiS) c o
imposto de \"alor Interior a RS 2.000.00 (dois mIl reaIS ) sem pago em quota única. ate o
ultimo dia útil do mês de março de 1997 .
~ 2~

As quotas do imposto serão acrescidas de juros calculados à taxa a
que se refere o art. 5 ~ , § 3 ~. a partir de I !:! de abril de 1997 até o último dia do mês anterior
ao do pagamento e de um por cento no mês do pagamento.
§ 3 ~ Havendo saldo de imposto pago a maior, a pessoa jurídica poderá
compensá-lo com o imposto devido, ccrrespondente aos períodos de apuração
subseqüentes, facultado o pedido de restituição .
Art. 8~ As pessoas jurídicas. mesmo as que não tenham optado pela forma
de pagamento do art. 2'C . deverào calcular e pagar o Imposto de renda relativo aos meses
de janeIro e fe vereIro de 1997 de conformidade com o reterido dispositivo .
Parágrafo único . Para as empresas submetidas às normas do art. 1c. _
imposto pago com base na receita bruta auferida no meses de janeiro e fevereiro de 1997
será deduzido do que for devido em relação ao periodo de apuração encerrado no dia 31
de março de 1997 .

Secão 111
Perdas no Recebimento de Créditos
Dedução
Art. 9 2 As perdas no recebimento de créditos decorrentes das atividades da

pessoa jurídica poderão ser deduzidas como despesas. para determinação do lucro real.
observado o disposto neste artigo .

§ 12 Poderão ser registrados como perda os créditos:
a) em relação aos quais tenha havido a declaração de insolvência do
devedor, em sentença emanada do Poder Judiciário ~
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b I sem !Iarantla. de \'aior:
1. ate RS .5 .000.00 (C InCO mil reais I. por operacão. \ encidos há mais de se IS
mese s. independentemente Je Iniciados ns procedi mentos Judiciais para o Seu
recebImento:
.: aCima de RS 5.000 .00 (C InCO mil rcalSI ale RS 30 .000.00 (trinta mil
reai s I. por operação. \encldos ha mais de um ano . In dependentemente de intciados os
proceOlmentos Judiciais para o seu recebimento. porem . mantida a cobrança
admmlstratl\'a:
3. superior a RS 30 .000.00 (t rinta mil reais I. \ encidos há mais de um ano.
desde que miciados e mantidos os procedimentos Judiciais para o se u recebimento:
c) com garantia. \e ncldos há mais de dois anos. uesde que iniciados e
manti dos os procedimentos Judiciais para o se u rece bI mento ou o arresto das garantIas :
d) contra Jevedor declarado falido o u pessoa j urídica declarada
concordatária. rel ativamente a parcela que exceder o \alor q ue esta tenha se
comprometido a pagar. observado o disposto no § 5'1 .

§ 2 ~ No caso de contrato de credito em que o não pagamento de uma ou
mais parcelas implique o vencimento automático de todas as demais parcelas vincendas,
os limites a que se referem os números "1" e ":2" da alínea "b" do parágrafo anterior serão
considerados em relação ao total dos créditos. por operação, com o mesmo devedor.
~ 3~

Para os fins desta Lei. considera-se crédito garantido o proveniente de
vendas com reserva de domínio , de alienação fiduciária em garantIa ou de operações com
outras !2arantlas reaIs .
~ 4~

'No caso de crédito com empresa em processo falimentar ou de
concordata. a dedução da perda será admitida a pamr da data da decretação da falência ou
da concessão da concordata. desde que a credora tenha adotado os procedimentos judiciai s
necessarios para o recebimento do credito.

§ 5'1 A parcela do crédito, cujo compromisso de pagar não houver si do
honrado pela empresa concordatária, poderá. também, ser deduzida como perda.
observadas as condições previstas neste artigo.
§ 6'1 Não será admitida a dedução de perda no recebimento de créditos
com pessoa jurídica que seja controladora, controlada. coligada ou interligada, bem assim
com pessoa física que seja acionista controlador. sócio. titular ou administrador da pessoa
jurídica credora, ou parente até o terceiro grau dessas pessoas físicas .
Registro Contábil das Perdas
Art. 10. Os registros contábeis das perdas admitidas nesta Lei serão
efetuados a débito de conta de resultado e a crédito:
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r - da conta que regI st ra o credito de que trata o an. 9:C . ~ r~, "b". 'T':
rr - de conta redutora do cr~dito. nas demais hipóteses
~ I ~ Oc orrendo a desistcncia da cobrança pda \ la 1udicial. antes de

decoIT1dos cinco anos do \enClmento do credito. a perda e\ entuajment~ reíllstrada devera
ser esto rnada ou adicionada ao lucro liq UIdo. para Jeterrmnação do lucro real
l'o rre spo ndente al) penodo de apuração em que se der a desIstêncIa.
~ ~~

\:a hipóte se do paragrafo antenor. o ImpostO sera conSIderado como
postergado desde o penodo de apuração em que tenha sido reconhecida a perda.
~

3'2 Se a solução da cobrança se der em \1I1ude de acordo homoiogado por

sentença judicial. o \ alor da perda a ser estornado ou adicionado ao lucro liquido para
detenmnação do lucro real sera igual à soma da quantl:l recebida com o saldo a receber
renegociado. não sendo aplicável o disposto no ~ 2'.'.
~
~ '+ ê'

Os valores regi suados na conta redutora do credito. referida no inCISO
11. poderio ser baixados definitivamente em contrapamda à conta que registre o crédito. a
pamr do penodo de apuração em que se completar CinCO anos do \'encimemo do cf(~dito
sem que o mesmo tenha sido liqUld:ldo pelo de\·cdor.
Encargos Financeiros de Créditos Vencidos

Art. lI. Após dois meses do vencimento do crédito. sem que tenha havido
o seu recebimento. a pessoa jurídica credora poderá excluir do lucro líquido, para
determinação do lucro real, o valor dos encargos financeiros incidentes sobre o crédito.
contabilizado como receita. auferido a partir do prazo definido neste artigo.
~

F Ressalvadas as hipóteses dos numeros .']" e "2" da alínea "b" do ~ J!:
do 3n. 9'.'. o disposto neste artigo somente se ap lica quando a pessoa juridica houver
tomado as prOVIdências de carater Judicial necessarias ao recebimemo do crédito .

2~

apuraçã~

§
Os valores excluídos deverão ser adicionados no período de
em que. para os fins legais, se tomarem dispon1vei s para a pessoa jurídica credora ou em
que reconhecida a respectiva perda.

§ 32 A partir da citação inicial para o pagamento do débito, a pessoa
jurídica devedora deverá adicionar ao lucro líquido. para determinação do lucro real, os
encargos incidentes sobre o débito vencido e não pago que tenham sido deduzidos como
despesa ou custo, incorridos a partir daquela data.
§ 42 Os valores adicionados a que se refere o parágrafo anteríor poderão
ser excluídos do lucro líquido. para determinação do lucro real, no período de apuração
em que ocorra a quitação do débito por qualquer forma.
'"><
uco
'"
cn
cn

....

õõ

Créditos Recuperados
N

Art. 12. Deverá ser computado na determinação do Iucro real o montante

'Ot't"'"

~V
"'0

dos creditos deduzidos que tenham sido recuperados. em qualquer época ou a qualquer

.... Z
~...J

.30..
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titulo. mclusi\'e nos casos oc novaçao da di\'ida ou ao arresto dos bens recebidos em
!.!arantia real.
Parágrafo único . Os bens receb idos a tItulo de qUitação do d~bito serão
escriturados pelo valor do credito ou a\aliados pelo \aior defi nido na decisão judicial que
tenha deterrntnado sua Incorporação ao pammõnio do credor.
Disposição Transitória

Art . 13 \:0 balanço k\antado para detenntnação do lucro reai em 31 de
dezembro de 1996. a pessoa Jundica poder:i optar pela co nstltuição de provisão para
credito s de liquidação dU\'ldosa no. formo. do art . -+3 da Lei n ~ 8981. de 1995. com as
al terações da Lei nC 9065. de 1995 . ou pelos cmerios de pe rdas a que se referem os arts .
9 ~ a I~ .

•

\

Saldo de Provisões Existente em 31.12.96

Art. 1-+ . A pamr do ano-calendário de 1997. ficam revogadas as normas
pre\'lstas no art. 43 da Lei n 8.981 . de 1995 . com as alterações da Lei n2 9.065. de 1995.
bem assim a autorização para a constitUição de prO\lsão nos tennos dos artIgos citados.
contida no inciso I do art. 13 da Lei n'! 9.2-+9. de 1995 .
C

~ 1~

A pessoa jurídica que, no balanço de 31 de dezembro de 1996, optar
pelos critérios de dedução de perdas de que tratam os arts. 9" a 12 deverá, nesse mesmo
balanço, reverter os saldos das provisões para créditos de I iquidação duvidosa.
constituídas na forma do art. 43 da Lei n2 8.981 , de 1995. com as alterações da lei n ~
9.065 , de 1995.
~ 2~

•

Para a pessoa jurídica que. no balanço de 31 de dezembro de 1996,
optar pela constituição de pro\'isão na forma do art. 43 da Lei n ~ 8.981. de 1995. com as
alterações da lei n ~ 9.065. de 1995 . a re\'ersão a que se refere o pani.grafo anterior ser:i
efetuada no balanço correspondente ao primeiro periodo de apuração encerrado em 1997 .
se houver adotado o regime de apuração trimestral , ou no balanço de 3 I de dezembro de
1997 ou da data da extinção, se houver optado pelo pagamento mensal de que trata o art.
1'2

§ 32 No casos de incorporação, fusão ou cisão. a reversão de que trata o
parágrafo anterior será efetuada no balanço que servir de base á apuração do lucro real
correspondente.
Secão IV
Rendimentos do Exterior
Compensação de Imposto Pago
Art. 15 . A pessoa juridica domiciliada no Brasil que auferir, de fonte no

exterior. receita decorrente da prestação de serviços efetuada diretamente, poderá
compensar o imposto pago no pais de domicilio da pessoa física ou jurídica contratante.
observado o disposto no art. 26 da lei n2 9.249, de 1995 .
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Lu cros e Rendimentos

1995.

0S

.-\rt. 16. Sem preJulzo do disposto nos ans . ::.:26 e ~7 da Lei n- 9.:2-+9. de
lucros auferidos por tiliais. sucursaIs. controladas e coilgadas. no extenor. serào :
r -

consIderados de forma Indi\·ldualizada. por filial. sucursal. controlada

ou colIuada:
11 - arbitrados. L)S lucros das filiais. sucursais c controladas. quando nio
for f'ossl\el a determInaçào de seus re sultados. com obser\"âncl::l d::ls mesmas normas
apliGl\elS as pessoas Jundicas domIciliadas no BrasIl e computados na determinação do
lucro real.
~

F Os res ultados d~correntes de aplicações tinancelras de renda vamixel
no e:\tenor. em um mesmo paIs. poderào ser consoildados para efeito de cômputo d~
uanho. na determInacào
. do lucro real.

~

~

2'2 Para efeito da compensação de Imposto pago no extenor. a pessoa

J UnO IC::l
a) com relação aos I ucros. devera apresentar as demonstrações financeiras
correspondentes. exceto na hipótese do inciso II do caput deste amgo ;
b) fica dispensada da obrigação a que se refere o art. :::6, § 2Q, da Lei nº
9.249. de 1995, quando comprovar que a legislação do pais de origem do lucro,
rendimento ou ganho de capital prevê a incidência do imposto de renda que houver sido
pago. por meio do documento de ::lrrecadação apresentado .
~ 3 ~ ~a

hipótese de ::lrbitramento do lucro da pessoa juridica domicIliada
no Brasil. os lucros. rendimentos e ganhos de c::lpnal oriundos do exterior serao
adicion ados ao lucro arbitrado para determInação da base de câlculo do imposto.
~ 4~

Do imposto devido correspondente ::l lucros, rendimentos ou ganhos
de capital oriundos do e:\terior nào será admitida qualquer destinaçào ou dedução a titulo
de incentIVo fiscal.
Operações de Cobertura em Bolsa do Exterior

Art. 17. Serão computados na determinação do lucro real os resultados
líquidos, positivos ou negativos, obtidos em operações de cobertura (hedge) realizadas em
mercados de liquidação futura. diretamente pela empresa brasileira. em bolsas no exterior.
Secão V
Preços de Transferência
Bens. Serviços e Direitos Adquiridos no Exterior
Art. 18. Os custos. despesas e encargos relativos a bens, serviços e direitos,

constantes dos documentos de importação ou de aquisição, nas operações efetuadas com
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pessoa \ Incuiada. somentescrào dedutl\'eIS na detenmnaçào do Iucro real ate o \alor que
não e\:ceda ao preç o determInado por um dos seguIntes metodos:

r - Método dos Preços Inde pendentes C a mparados - PIe: de fini do co mo a
media am meuc a dos preços de ben s. Se f\ 'IçOS ou dire n os. id~ nti cos o u similares. apurados
no mercado brasli eIro ou de outros palses. em ooeraç ões de compra e \e nda. em
cond Ições de pagam ento sem e lhantes:

11 - :-v1étodo do Preço de Re \'enda menos Lucro - PRL: definido como a
medIa a mm elIca dos preços de re\'enda dos bens o u dIrei to s. di m inuIdo s
a) dos descontos Incondici onaIs conc ed idos:
b) dos Impostos e contrIbui ções inCI de ntes sob re as \ endas:
C) das co mis sões e corretauens oauas:
- , d) de maruem de lucro de \'Inte por ce nto . cai cuJada so bre o preço de
revenaa:
III - Método do C usto de Produção maIS Lucro - CPL: definido como o
custo medio de produção de bens. sef\'iços ou dIreno s. iJenti cos o u similares. no paIS
onde tl\'erem sido OrIginariamente produzIdos. acrescido dos impostos e taxas cobrados
pelo referido paIS na exponação e de margem de Iucro de vinte por cento. calculada sobre
o custo apurado ,
§ 12 As médias aritméticas dos preços de que tratam os incisos I e rI e o
custo médio de produção de que trata o inciso IH serão calculados considerando os preços
praticados e os custos incorridos durante todo o periodo de apuração da base de cálculo do
imposto de renda a que se referirem os custos. despesas ou encargos ,
~ 2~

Para efeito do disposto no inci so L somente serão consideradas as
operações de compra e venda praticadas entre compradores e \'endedores não vinculados,

•

~ 3~

Para efeito do disposto no inci so lI. somente serão considerados os
preços praticados pela empresa com compradores não vinculados ,

§ 4 2 Na hipótese de utIlização de maIS de um método. será considerado
deduti\'el o maior valor apurado. observado o disposto no parágrafo subseqüente ,
§ 52 Se os valores apurados segundo os métodos mencionados neste anigo
forem superiores ao de aquisição. constante dos respectivos documentos, a dedutibilidade
fica limitada ao montante deste último ,
§ 6 2 Integram o custo. para efeito de dedutibilidade. o valor do frete e do
seguro. cujo ônus tenha sido do imponador e os tnbutos incidentes na imponação,

§ r- A parcela dos custos que exceder ao \alor determinado de
conformidade com este anigo deverá ser adicionada ao lucro líquido, para determinação
do Iucro real.
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~ 8 ~ A dedt.nibJ1idade dos encargos Oe deprecIação ou amomzação aos

bens e direitos fica limitada. em cada penodo de apuração. ao montante calculado com
base no preÇO detennmado na T\Jrma dçste amgo .
~

9'2 () disposto neste anigo nào se apiica :lOS casos d~ rumiuL's e
assIstêncIa tecntca. clenmlca. admml stratlva ou asseme lhada. os quais pennanecem
de dedutibilidade constantes da le!.!lsiacão
subordinados as condlcõçs
.
- ' \I!.!ente.
Receitas Oriundas de Exportacões para o Exterior
Art. i 9. As

receitas auferidas ms ore rações detuadas com pessoa
\mcuiada ficam sUJeitas a arbitramento quando o preço medio de \ enda dos bens. ser"lços
ou direitos. nas exronações er"etuadas durante o respectivo renodo de apuração da base de
cálculo do Imposto d~ rcnda. fnr inferior a noventa por cento do preç o médio praticado na
\enda dos mesmos bens. sCf\'iços ou direitos. no mercado brasileiro. durante o mesm.
penodo. em condIçÕeS de pJgamento semeihantes.
~

I ~ Caso a pessoa j uridica não efetue operações de \'enda no mercado
Interno. a detennmação dos preços medios a que se refere o caput será efetuada com
dados dç outras empresas que pratIquem a \enda de bens. SCf\'IÇOS ou direitos. ld~ntico s
ou sImilares. no mercado brasiieiro.
§ 2'.! Para efeito de comparação, o preço de venda:
a) no mercado brasileiro. deverá ser considerado Iiquido dos descontos
incondicionais concedidos. do imposto sobre a circulação de mercadorias e serviços, do
imposto sobre serviços e das contribuições para a ' seguridade social - COFINS e para o
PISIPASEP :
b) nas exponações. sc rá tomado pcio \ ~lior depois de diminuido dos
encargos de frete e seguro. cujo ànus tenha sido da empresJ exponadora.
~

•

3'.! Verificado que o preço de venda nas exponações é inferior ao limite
de que trata este Jmgo, as receitas das \endas nas exponações serào detenninadas
tomando-se por base o valor apurado segundo um dos seguintes métodos :
a) Método do Preço de Venda nas Exponações - PVEx: definido como a
média aritmética dos preços de venda nas exponações efetuadas pela própria empresa,
para outros clientes. ou por outra exponadora nacional de bens, serviços ou direitos.
idênticos ou similares, durante o mesmo período de apuraçào da base de cálculo do
imposto de renda e em condições de pagamento semelhantes:
b) Método do Preço de Venda por Atacado no País de Destino, Diminuído
do Lucro - PVA : definido como a média aritmética dos preços de venda de bens.
idênticos ou similares. praticados no mercado atacadista do país de destino, em condições
de pagamento semelhantes, diminuídos dos tributos incluídos no preço, cobrados no
referido país, e de margem de lucro de quinze por cento sobre o preço de venda no
atacado:
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c) Método do Preço de Venda a V::uejo no País de Destino. Dlmmuldo do
Lucro - PVV definido como a média ammética dos preços de \enda de bens. idênticos
ou sImiiares. prancados no mercado \ areJisla do palS de destino. em condições de
pagamento semeihantes. diminuldos dos trIbutos Incluídos no preço , cobrados no referido
pais. e Je margem de lucro de tnnta por cento sobre o preço de \enda no \ arejo :
d) M~toJo do Custo de Aquisição ou de Produção malS Tributos e
Lucro - C AP ddinido como a media ammetIca dos custos de aqulslção ou de produção
dos bens. seryiços ou direitos. e.\ponados. acrescidos dos Impostos e contribuições
cobrados no Brasil e de margem de lucro de qumze por cento sobre a soma dos custos
mais Impostos e contribuições.
~

-t'-' Às médias aritmétIcas de que trata o panigrafo anterior se rão
calculadas em relação ao penado de apuração da respecti\a base de cálculo do imposto de
renda da empresa brasileira.
~ 5~

"l\:a hipótese de utilização de maIS de um metodo. será considerado o
menor dos \aiores apurados. observado o disposto no parahTfarO subsequente.
~ 6~

Se o valor apurado Seh'1lndo os métodos mencionados no ~ 3'-' for
inferior aos preços de \'enda constantes dos documentos de exponação. prevalecerá o
montante da receita reconhecida contorme os referidos documentos.
§ 7'2 A parcela das receitas. apurada segundo o disposto neste anigo, que
exceder ao \"alor já apropriado na escrituração da empresa deverá ser adicionada ao lucro
líquido. para determinação do lucro reaL bem assim ser computada na detenninação do
lucro presumido e do lucro arbitrado.
~

8'2 Para efeito do disposto no ~ 3'-', somente se rão consideradas as
operações de compra e \enda praticadas entre compradores e \cndedores não \·mculados.

•

Art. 20 . Em circunstâncias especiais. o Ministro de Estado da Fazenda
poderá alterar os percentuais de que tratam os ans . 18 e 19. caput. e alineas "b", "c" e "d"
de seu ~ 3'2 .
Apuração dos Preços Médios

Art. 21 . Os custos e preços médios a que se referem os ans. 18 e 19
deverão ser apurados com base em :
I - publicações ou relatórios oficiais do governo do país do comprador ou

vendedor ou declaração da autoridade fiscal desse mesmo país. quando com ele o Brasil
mantiver acordo para evitar a bitributação ou para intercâmbio de infonnações:
II - pesquisas efetuadas por empresa ou instituição de notono
conhecimento técnico ou publicações técnicas, em que se especifiquem o setor. o período,
as empresas pesquisadas e a margem encontrada. bem assim identifiquem. por empresa.
os dados coletados e trabalhados.
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I ~ As puollcações. as pesquIsas e os reiatónos oficiais a que se refere
este amgo somente serão admitidos como pro\'a Se houverem sido reaiizados com
obseryãncla de metodos dç a\'aÍlaçào IntemaclOnaimeme adotados e se rerenrem a
pen odo contemporâneo com o de apuraçào da base dç caiculo do imposto de renda da
empresa braslielra
~ ::: ~ .~ dm1t1r- se -ào

mamens dç lucro diversas das estabelecidas nos arts . i 3
e 19. desde que () contnbulnte as comprO\c. com base em pubiicações. pesqUIsas ou
relató rios eiaborados de conr'ormidade com o disposto neste amgo .
~

3!C As publicações tecmcas. as pesquIsas e os reiatórios a que se refere
este amuo poderão ser desquaiificados mediante ato do Sçcretario da Receita FederaL
quando conSIderados inIdôneos ou inconsIstentes

.Jure
Art . 2~ . Os Juros pagos ou creditados a pessoa \lncuiada. quando
decorrentes de contrato não reulstrado no Banco C entrai do BrasiL somente serão
dedutl\'e ls para fins de determinação do lucro real ate o montante que não exceda ao \'alor
calcu lado com base na taxa Libor. para depósitos em dólares dos Estados Unidos da
Amenca pelo prazo de seIs meses. acrescida de três por cento anuais a tItuJo de spread.
proporclOnalizados em função do penado a que se referirem os juros.

§ 12 No caso de mútuo com pessoa vinculada. a pessoa juridica mutuante.
domiciliada no Brasil , deverá reconhecer. como receita financeira correspondente à
operação, no mínimo o valor apurado segundo o disposto neste artigo.

§ 2 ~ Para efeito do limite a que se refere este artigo, os juros serão
calculados com base no valor da obrigação ou do direito. expresso na moeda objeto do
contrato e convem da em reais peia taxa de cãmblo. divuiuada pelo Banco Centrai do
Brasli. para a data do termo Tlnal do cálculo dos juros.

•

§ 3 ~ O valor dos encargos que exceder o limite referido no caput e a
dife rença de receita apurada na forma do paragrafo anterior serão adicionados à base de
cálculo do imposto de renda devido peia empresa no Brasil. inclusive ao lucro presumido
ou arbitrado .
§ 4 2 Nos casos de contratos registrados no Banco Central do Brasil, serão
admitidos os juros determinados com base na taxa registrada.
Pessoa Vinculada - Conceito
Art. 23 . Para efeito dos arts. 18 a 22, será considerada vinculada à pessoa
juridica domiciliada no Brasil:

I - a matriz desta. quando domiciliada no exterior:
rI - a sua filial ou sucursal, domiciliada no exterior:
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III - a pess oa r'isica ou Jurid ica. resId ente ou dom iclii ada no exte
rior. cuja
pam clpa ção soc leta na no Se U caDI
, tal socl ai a cara cten ze co mo sua cont rola dora ou
coil gada . na rorm a defi nida nos ~~ 1~ c 2 ~ do an . ~ -+3 da LeI n6.-+0-+. de 15 de deze mbr o
de 1976:

IV - a pess oa .Juridica dom iciii ada no exte rior que sei a cara cten
zada com o
.
.. .
.
.
.
.
.
l
sua cont rola aa
'
l
'
d
I
ou cOII
...
.J
•
gaaa. na rorm a aeT!nIaa no s '\'\ . - e _ - o an . _-t.) ua
.
.
LeI
n- 6 . "t'0 "t1 . uç
1976 :
.

~

V - a pess oa j uríd ica dom lcIii ada no exte rior. quan do esta
e a emp resa

dom lciii ada no BraslÍ estiv erem sob cont role socl etari o ou
adm InIs trati vo com um ou
quan do peio men os dez por cent o do capi tal soc ial de cada uma
pene ncer a uma mes ma
pess oa físic a ou Jurid ica:

VI - a pess oa físic a ou jurid ica. resid ente ou dom Icili ada no exte rior.
que.

em co nJun to com a pess oa Jurid ica dom IcIli ada no bras lÍ. llyer
em pam cipa ção soc letan a
no capI tal SOC Ial d~ uma terce Ira pess oa J undi ca. cUJa som
a as cara cten zem co mo
cont roia dora s ou coiig adas dest a. na form a defi nida nos ~~ 1~
e 2 ~ do ano 2-+3 da LeI n64 0-+ . de 1976 :
V11 - a pess oa fisic a ou juríd ica. resid ente ou dom icili ada no exte
rior. que
seja sua asso ciad a. na torm a de cons órci o ou COndOmInlO. conf orm
e defi nido na legis laçã o
bras ileir a, em qual quer emp reen dim ento :
V1II - a pess oa fisic a resid ente no exte rior que for pare nte ou
afim até o
terce iro grau . cônj uge ou com panh eiro de qual quer de seus dire
tore s ou de seu sóci o ou
acio nista cont rola dor em pani cipa ção dire ta ou indi reta :

•

IX - a pess oa fisic a ou jurid ica. reSIdente ou dom icili ada no
exte rior.
que goze de excl usiv idad e. com o seu agen te. distr ibui dor o
u conc essi onar io. para a
com pra e vend a de bens . serv iços ou direi tos:
X - a pess oa fisic a ou jurid ica. resid ente ou dom icili ada no exte
rior. em
relaç ão :l qual a pess oa jurid ica dom icili ada no BrasIl goze de excl
usiy idad e. com o agen te.
distr ibui dora ou conc essio nári a. para a com pra e vend a de bens
. serv iços ou dire itos .

País es com Trib utaç ão Fav orec ida
Art. 2-+ . As disp osiç ões relat ivas a preç os, cust os e taxa
s de juro s,
cons tant es dos ans. 18 a 22, aplic am-s e, tamb ém, às oper açõe s
efetu adas por pess oa físic a
ou juríd ica resid ente ou dom icili ada no Bras il, com qual quer
pess oa físic a ou juríd ica.
aind a que nào vinc ulad a. resid ente ou dom icili ada em país que
nào tribu te a rend a ou que
a tribu te a alíq uota máx ima infe rior a vint e por cent o.

§ P Para efeit o do disp osto na pane final dest e anig o, será cons ider
ada a
legis laçã o tribu tária do refe rido país , aplic ável às pess oas físic
as ou às pess oas juríd icas ,

conf onn e a natu reza do ente com o qual houv er sido prat icad a a
oper ação .

§ 2 Q No caso de pess oa físic a resid ente no Bras il:
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a) o \'alo r ' apur ado segu ndo os meto dos a~ que trata o art
. 18 sera
consid~rado com o cust o d~ aquIsIçã o para er'eito d~ apur
ação d~ ganh o de capi tal na
aiien::tção do bem ou direi to:
b) o preç o reiat i\'o ao bem ou dire ito alien ado. para efei to de
apur ação d~
ganh o de capi taL sera o apur ado de coni onn ldad e com o disp osto
no art, 19:
() sera cons ider ado com o rend imen to trIbu tá\ei o preç o dos
pres tado s apur ado de conr onnl dade com o dIsp osto no an , 19 :

s~r\'lços

d) serã o cons ider ados com o rend imen to tribu tá\'ei os juro s dete
nnin ados de
coni onn ldad c com o an 2::: .

Seção \'1
Luc ro Pres umi do
Dete rmin ação
Art. 25 , O lucro pres umid o sera o mon tant e dete nnm ado pela
som a das
segUIntes parc elas :
I - o valo r resu ltant e da aplic ação dos perc entu ais de que trata
o art. 15 da
Lei n" 9 ,249 , de 1995 , sobr e a rece ita brut a defi nida pelo art. 31
da Lei nº 8.98 1, de 1995 ,
aufe rida no perí odo de apur ação de que trata o art. I '1 dest a Lei:

II - os ganh os de capi tal , os rend imen tos e ganh os líqu idos aufe
rido s em
apli caçõ es fina ncei ras. as dem ais rece itas e os resu ltado s posi tivo
s deco rren tes de rece itas
não abra ngIdas pelo incis o ante rior e dem ais valo res dete nnm
ados nest a Lei, aufe rido s
naqu ele mes mo peno do.
Opç ão
Art, 26 . A opçã o pela tribu taçã o com base no I ucro pres
umi do
apli cada e m relaç ão a todo o perio do de ativi dade da emp resa em
cada ano- cale ndár io .

se.

~

F A opçã o de que trata este anig o será man ifest ada com o paga
men to da
prim eira ou únic a quot a do impo sto devi do corr espo nden te
ao prim eiro peri odo de
apur ação de cada ano- cale ndár io ,

§ 2'2 A pess oa jurid ica que houv er inici ado ativ idad e a part ir do segu
ndo

trim estre man ifest ará a opçã o de que trata este artig o com o
paga men to da prim eira ou
únic a quot a do imp osto devi do relat iva ao peri odo de apur ação do
iníci o de ativi dade .

§ 3º A pess oa jurid ica que houv er pago o imp osto com base no
lucro

pres umi do e que, em relaç ão ao mes mo ano- cale ndár io, alter ar
a opçã o, pass ando a ser
tribu tada com base no lucro real , ficar á suje ita ao paga men to de
mul ta e juro s mor atór ios
sobr e a d ifere nça de impo sto paga a men or.
§ 4'2 A mud ança de opçã o a que se refe re o pará graf o ante rior som
ente será
adm itida quan do fonn aliza da até a entr ega da corr espo nden te decl
araç ão de rend imen tos e
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antes de iniciado procedimento de oficio reiativo a quaiquer dos penodos de apuração do
respectivo ano-caiendário .

Secão , 'lI
Lucro :\ rbitrado
Determinação
Art. 27. O lucro arbitrado se ra o montante de tennlnado peia soma das
seguIntes parecias:
1 - o valor rcsuitante dJ. arl icação dos percentuais de que trata o art , 16 da
Lei n ~ 9 . ~'+9. de J995, sobre a receIta bruta ddinida peio art . 31 da Lei n ~ 8,98 J. de 1995.
auferida no período de apuração de que trata o art . I'c desta Lei:
11 - os ganhos de capnaL os rendimentos e ganhos Ilq uidos auferidos em
aplicações fin anceIras. as demaIS receItas e os resultados posItivos decorrentes de receItas
não abrangIdas peio inciso anterior e demaIS valores determInados nesta Lei. aufendos
naquele mesmo penodo .
~ 1~

Na apuração do lucro arbitrado. quando não conhecida a receita bruta.
os coeficientes de que tratam os incisos 11. III e IV do art. 51 da LeI n'" 8.981. de 1995.
deverão ser multiplicados peio número de meses do período de apuração.

§ 2!:' Na hipótese de utilização das altemati\'as de cálculo previstas nos
Incisos V a VIII do art. 51 da Lei nº 8.981 , de 1995, o lucro arbitrado será o valor
resultante da soma dos valores apurados para cada mês do periodo de apuração .

Capítulo 11
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LCCRO LÍQUIDO

•

Secão I
Apuração da Base de Cálculo e Pagamento
~ormas

Aplicáveis

Art. 28 . Aplicam-se à apuração da base de cálculo e ao pagamento da
contribuição social sobre o Iucro Iíquido as normas da legislação vIgente e as
correspondentes aos arts. 1~ a 3!:', Y a 14. 17 a 24 , 26. 55 e 71 , desta Lei .

Empresas sem Escrituração Contábil
Art. 29 . A base de cálculo da contribuição social sobre o lucro líquido.
devida pelas pessoas jurídicas tributadas com base no lucro presumido ou arbitrado e
pelas demais empresas d ispensadas de escrituração contábil, corresponàerá à soma dos
valores :

r - de que trata o art. 20 da Lei n
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II - OS ganhos de capnaL os rendimentos e ganhos líquidos auferidos em
aplIcações financeiras. as demai s rece itas e os resultados pOSlti\OS decorrentes de receitas
não J.b rangldas peio tnCISO antenor e demaI s \'aiores detenntnados nesta L~i. aufendos
naquek mesmo penodo .
Pagamento Mensal Estimado

.--\rt.:;O ,--\ pessoa Ju ndlca Que hO U\'er optado pe io pagamento do ímposto
de renda na lonna do art. 2': fica. também. sUjeita ao pagamento mensal da contribuição
socl aÍ sobre o lucro iiquido. detenntnada mediante a apiicação da alíquota a que esm'e r
sUje ita sobre a base de calculo apurada na ronna dos incIsos I e rI do artigo anterior.
Capítulo III
I'tPOSTO SOBRE PRODCTOS I~Dl r STRIÂLIZADOS
'
C ontn'h ulnte

~

~u

e

bStItuto
.

.--\rt . .31 . o art.35 da Lei n- -+ .502. de .3 0 de novembro de 1964. passa a
\'igorar co m a seguInte redação :
"Art . .))
,,- .

. ....... .. .................... ... ... .... .. .. .... .................. .. .... ... ..... .......... .

.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . . . . .... ... . .. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .. . . . . .

II - como contribuinte substituto:
........... .. ..... ..... ... ..... .. ... ........ .............. ........... .... .... ... ... ... ...... .... ....... ... ..... ...... ...

c) o industrial ou equiparado. mediante requerimento. nas operações
anteriores, concomitantes ou posteriores às saídas que promover, nas hipóteses e
condições estabelecidas pela Secretaria da Receita Federal.
~ I~

Nos casos das aiíneas "a" e "b"do inciso 11 deste artigo, o pagamento
do imposto não exclui a responsabilidade por infração do contribuinte originàr.
quando este for identificado e seni considerado como efetuado fora do prazo. para
todos os efeitos legais.
§ 2~ Para implementar o disposto na alínea "c" do inciso lI, a Secretaria da
Receita Federal poderà instituir regime especial de suspensão do imposto."
Capítulo IV

PROCEDIMENTOS DE FISCALIZAÇAo
Secão I
Suspensão da Imunidade e da Isenção

Art. 32. A suspensão da imunidade tributària, em virtude de falta de
obser;ància de requisitos legais, deve ser procedida de confonnidade com o disposto neste
amgo.

... z
"'0

§ 1Q Constatado que entidade beneficiária de imunidade de tributos
federaIS de que trata o art. 150, VI, c, da Constituição não está observando requisito ou

.!l-J

.3 a.
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cond ição pre\ ·lsto nos ans . 9 2. ~ 1 ~ . e i -+ da Lei n- 5. 1T~. de
~5 de outu bro de 1966
(Cód igo Trib utarlo Nac iona l I. a fisca lizaç ão trlb utin a expe di rá notl
tlcaç ão fiscal. na qual
relat ara os únos que dete nmn am a susp ensã o do bene r·ício. Indi
cand o inci usI\ e a data da
ocor rencJa da infra ção .
~ 2~

A entid ade poderá. no praz o de trint a dIas da cien cia da noti ficaç
ão.
apre se ntar as aleg açõe s e prO\ as que ente nder nece ssar las .
~ 3~

O De legado ou Insp etor cb ReceIta Federai deci dirá sobr
e J
proc ede ncla das aieg açõe s. expe dind o o ato decl arat orio suspen sl\o
do bene ficio . no caso
de Imp roce denc ia. dand o. de sua deci são. cien cla á enti dade .
~ -+ ~

pre\ l sto no

~

Será igualmente expe dido o ato susp ensi \o Se deCOITIdO o
prazo
2'.' sem qua lque r man ifest ação da pane Inte ress ada
~

5° .-\ susp ensã o da imUnidade tera com o term o iniCiai a data da prat
ica da

~

6'1 Efet ivad a a suspensã o da imUnidade :

Infra ção .

a) a enti dade inter essa da pode rá. no praz o de trint a dias da
cien cia.
apre sent ar impUb'T1ação ao ato decl arato rio. a qual será obje to de
deci são pela Dele gaci a
da Rec eita Federal de Julg ame nto com pete nte:
b) a fisca lizaç ão de tribu tos fede rais lavr ará auto de infra ção, se for
o caso.
~

7'2 A impu gnaç ão relat iva à susp ensã o da imu nida de obed ecer á às
dem ais
non nas regu lado ras do proc esso adm inist rativ o fiscal.
~

•

8'2 A impUb'T1ação e o recu rso apre sent ados pela enti dade não terão
efeit o
susp ensI vo em relaç ão ao ato decl arató rio cont esta do .
§ 9º Caso seja lavrado auto de infra ção. as imp ugna ções cont
ra o ato
decl arat ório e cont ra a exig enci a de créd ito tnbu tário se rão
reun idas e m um UnlCO
proc esso , para sere m deci dida s simu ltan eam ente .
§ 10. Os proc edim ento s esta bele cido s nest e artig o apli cam -se, tamb
ém. às
hipó tese s de susp ensã o de isen ções cond icion adas . quan do a enti
dade bene ficiá ria estiv er
desc ump rind o as cond içõe s ou requisitos imp osto s pela legis laçã
o de regê ncia .

Secão fi
Regimes Especiais de Fiscalização
Art. 33. A Secr etari a da Rec eita Fede ral pode dete rmin ar regi
me espe cial
para cum prim ento de obri gaçõ es, pelo suje ito pass ivo, nas segu intes
hipóteses:

I - emb araç o à fiscalização, cara cter izad o pela nega tiva não justi
fica da de
exib ição de livro s e docu men tos em que se asse nte a escr itura ção
das ativ idad es do suje ito
pass ivo, bem assim pelo não forn ecim ento de info rma ções sobr
e bens , mov imen taçã o
fina ncei ra, negó cio ou ativi dade , próp rios ou de terce iros , quan
do intim ado, e dem ais
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hipóteses que autorIzam Li requisição do auxIlI o da força publica. nos tennos art. 200 da
Lei n ~ 5. 17:::. de 1966:
II - re sIstência a fiscalização. clractcrIzada pela negativa Cc acesso ao
estabelec ime nto. ao domiciii o fiscal ou a qual quer outro local onde se dcsemol\am as
atIvidades do SUjeito paSSIVO. ou se encontrem bens de sua posse ou propriedade:
!lI - e\ Idêncl 3.s de que a pessoa .1urIdica esteja constituida por interpostas

pessoas que não sej am os \ crdadeiros socios ou acionIstas. ou o titular. no caso de finna
mdi\'i duaL
IV - realização de operações SUjeitas á incidência tributária. sem a devida

inscrição no cadastro de contribuintes apropriado:

v - pratica reiterada de infração à legislação tributária:
\"I - co mercIa iização de mercadorias co m e\idências de contrabando ou

descamInho:

VIr - incidênCIa em conduta que enseje representação criminal. nos tennos
da legislação que rege os crimes contra a ordem tributaria.
§ J'2 O regime especial de fiscalização sera aplicado em virtude de ato do
Secretário da Receita Federal.

§ 2º O regime especial pode consistir, inclusive, em :
a) manutenção de fiscalização ininterrupta no estabelecimento do sUjeIto
paSSI\'o:
b) redução. a metade. dos períodos de apuração e dos prazos de
reco lhimento dos tributos:
•
c) utilização compulsória de controle eletrônico das operações realizadas e
reco lhi mento diario dos respectivos tributos:
d) exigência de comprovação sistemática do cumprimento das obrigações
tributári as :
e) controle especial da impressão e emissão de documentos comerciais e
fiscais e da movimentação financeira.
§ 3!:! As medidas previstas neste artigo poderão ser aplicadas isolada ou
cumulativamente, por tempo suficiente à nonnalização do cumprimento das obrigações
tributárias.
§ 4º A imposição do regime especial não elide a aplicação de penalidades

previstas na legislação tributária.
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~

Y' As Infrações cometidas peio contribuinte durante o penodü em que

estl\er su bmetido a remme especial de fi scalização serão punidas com a muita de que
trata 1.1 art . .:l-L lI.
Seção 111
Documentacão Fiscal
Acesso à Documentação
Art . 3·t São também passl\ei s de exame os documentos do SUjeito passl\·o.

mantidos em arqui\os magneticos ou assemelhadüs . encontrados nü lücal da \erificação.
que tenham reiação direta ou indireta com a atl\·idadc por eie exerCida.
Retenção de Livros e Documentos
Art . 3:' . Os 1i\TOS e dücumentos püderão ser exam Inadüs fora do

estabeleCimento dn SUJeito paSSlYO. desde que lavrado termo escrito de retenção pela
autürIdade fiscaL em que se espeCifiquem a quantidade. especle. natureza e cündições dos
1i\Tüs e dücumentos reudos.
~ l~

Constituindü os livros üu documentos prova da pratica de ilícito penal
ou tributario. os originais retidos nãü serãü devülvidos. extraIndo-se cópia para entrega aü
interessado.
§ 2~ Excetuado o disposto nü paragrafü anterior. devem ser devülvidüs üs
üriginais düs dücumentüs retidüs para exame, mediante recibo .
Lacração de Arquivos

•

Art. 36 . A autoridade fi scal encarregada de diligência üu fiscalizaçãü
püderá promüyer a lacração de moveis. caixas. cofres üu depósitos ünde se encüntram
arquivüs e dücumentos. toda yez que ficar caracterizada a resistência üu 1.1 embaraço à
fiscalização, üu ainda quandü as circunstâncias üu a quantidade de documentos não
permItIrem sua identificação e conferência nü local ou no momento em que foram
encontrados.

Parágrafo único. O sujeito passivo e demais responsaveis serão
previamente notificados para acompanharem o prücedimento de rompimento do lacre e
identificação dos elementüs de interesse da fiscalização.
Guarda de Documentos

Art. 37. Os comprüvantes da escrituração da pessoa jurídica, relativos a
fatos que repercutam em lançamentos cüntábeis de exercícios futuros, serão conservados
até que se opere a decadência dü direito de a Fazenda Pública constituir os créditos
tributários relativos a esses exerCÍcios.
Arquivos Magnéticos
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Art . 38 . O sUJeito passlVo usuano de sistema de processamento de dados
de\'era manter documentação teCnlca completa e atualizada do slstema. suficiente para
posslbIlitar a sua auditona. rac ultada a manutenção em melO m a !:,'11 Ctl co. sem preJulzo da
sua emIssão grarica. quando solicitada.

Extravio de Livros e Documentos
:\rt . ~9.-\ perda ou c:\ua\l O d~}5 li\TOS l)U documentos impilca
arbitramento dos valores das operações a que se referiam. para calculo dos tributos sobre
elas incIdentes na fonna da leglsiação especifica. sai\o se. l~ita a comunicação no prazo
de tn nta dias da data da ocorrencia do fato. ror pos si \d a reconsti tuição da escrituração.

Seção IY
Omissão de Receita

e

Falta de Escrituração de Pagamentos

Art . .+ O A falta de escrIturação de pagamentos eretuados pela pessoa
j urídica . assim como a manutenção. no passlvo . dc obrigações cuja exigibilidade não seja
comprO\ada. caracterizam. também . omissão de recena .

Levantamento Quantitativo por Espécie
Art. 41 . A omissão de receita poderá. também. ser determinada a partir de
levantamento por espécie, das quantidades de matérias-primas e produtos intermediários
utilizados no processo produtivo da pessoa juridica.

§ 1~ Para os fins deste artigo, apurar-se-á a diferença, positiva ou negativa.
entre a soma das quantidades de produtos em estoque no inIcio do penodo com a
quantidade de produtos fabricados com as matérias-primas e produtos intermediários
utilizados e a soma das quantidades de produtos cUJa venda houver sido registrada na
escrituração contábil da empresa com as quantidades em estoque. no final do periodo •
apuração, constantes do livro de Inventário.
§ 22 Considera-se receita omitida. nesse caso, o valor resultante da
multiplicação das diferenças de quantidades de produtos ou de matérias-primas e produtos
intermediários pelos respectivos preços médios de venda ou de compra, conforme o caso,
em cada periodo de apuração abrangido pelo levantamento.
§ 32 Os critérios de apuração de receita omitida de que trata este artigo
aplicam-se, também , às . empresas comerciais. relativamente às mercadorias adquiridas
para revenda.
Depósitos Bancários
Art. 42 . Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os
valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira. em relação aos quais o titular. pessoa física ou jurídica. regulannente intimado,
não comprove, mediante documentação hábil e idônea. a origem dos recursos utilizados
nessas operações.
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.
1~ O \aio r das rece i tas ou dos rend imen to s om 1t1do sera
conS Iaer aao
aufe rido ou rece b Ido no mês do cred ito efet uado peia inStItUição
fina nceI ra.
~

~

2C" Os vaio res cUJa orig em Ílou \er sIdo com prov ada. que não
hoU \erem
sido com puta dos na base de calc ulo dos Imp osto s e cont ribu Içõe
s a que estiv erem suje itos.
subm eter -se -ão as no rma s de tribu taçã o espe clIIc a s. pre\ I stas
na iegIs laçã o \l!2ente a
e poca em que aufe rido s o u rece bido s.
~

3C" Para eleit o de dete rmin ação da rece ita o miti da. os créd
itos serão
anai isad os Indl \Idu aliza dam ente . obse rvad o que não serà o cons
Ider ados :
o u jund ica :

a) os deco rren tes de tran sfer ênci as de outr as cont as da próp ria pess
oa físic a

b) no caso de pess oa físic a. se m preJ uizo do disp osto no incis o
ante nor. os
de vaio r indI \idu a l igua lou inre rior a RS 1 000. 00 (mIi reaI S I.
desd e que o se u som aton o.
dent ro do ano- cale ndar io. não ultra pass e o valo r de RS 12 .000 .00
(doz e mil reais!.
~ 4~

Trat ando -se de pess oa físic a. os rend imen tos omi tido s serã o tribu
tado s
no mês em que cons ider ados rece bido s. com base na tabe la prog
ress iva vige nte à époc a
em que tenh a sido efet uado o créd ito pela instI tuiçà o fina ncei ra
.

Seçã o V
Nor mas sobr e o Lan çam ento de Trib utos e Con tribu içõe s
Aut o de Infr ação sem Trib uto
Art. 43 . Pod era ser fonn aliza da eXIgência de créd ito
tribu tario
corr e spon dent e excl usiv ame nte a mul ta ou a juro s de mor a. isola
da ou conj unta men te.

•

Para l![af
- o únic o . Sobr e o créd ito cons tituí do na fo rma dest e anü w, não
pago no resp ectiv o venc imen to. incid irão juro s de mor a. calc ulad
os à taxa a que se refe re
o ano 5 ~. ~ 3 ~. a pani r do prim eiro dia do mês subs eqüe nte ao
venc imen to do praz o até o
mês ante rior ao do paga men to e de um por cent o no mês de paga
men to.
~

Mul tas de Lan çam ento de Ofíc io
Art. 44 . Nos caso s de lanç ame nto de ofíc io, serã o apli cada s as
segu intes
mul tas, calc ulad as sobr e a total idad e ou dife renç a de tribu to ou
cont ribu ição :

I - de sete nta e cinc o por cent o, nos caso s de falta de paga
men to ou
reco lhim ento , paga men to ou reco lhim ento após o venc imen to
do praz o, sem o acré scim o
de mul ta mor atór ia. de falta de decl araç ão e nos de decl araç
ão inex ata, exce tuad a a
hipó tese do incis o segu inte:

rr - cent o

e cinq üent a por cent o, nos caso s de evid ente intu ito de frau de,
defi nido nos ans . 71, T2 e 73 da Lei nº 4 .502 . de 1964 , inde
pend ente men te de outr as
pena lida des adm inist rativ as ou crim inai s cabí veis .
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" I ~ As multa s de aue
serào e\:i~iàas:
. tr::na este ani~o
......
-

~

a) juntamente co m o tributo ou a contribuição, quanào não houverem siào
anteriormente pagos:
b) isoladamente. quanào o tributo ou a co ntribuição houver sido pago apos
o vencllnento ào prazo pre\lstO. mas sem o acrcsclIno àc muita de mora:
isoladamente. no caso de pessoa fí sica sUje ita ao pagamento mensal do
imposto (carne-leão) na forma ào an o 8 ~ da Lei n ~ 7.713. de ~~ de dezembro de 198 8. que
deixar de faZ\~-lo. ainàa que não tenha apurado imposto a pagar na declaração de ajuste :
C)

d ) isoladam ente. no caso de pessoa Juridica SUje ita ao pagamento do
imposto de renàa e da contnbuição social sobre o lucro ií q uido. na forma ào ano 2'!, que
de ixar àe faze-lo. amàa,que tenha ~~ura?o prejuízo fi.scal .ou base de cálculo negativa p'e
a contribUIção SOCial SObre o lucro IlqulOO. no ano-calendarlo correspondente:
e) Isoladamente. no caso de tributo ou contribuição social lançado. que não
houver sido pago ou recolhido .
~

2Q Se o contribuinte não atender. no prazo marcado, à intimação para
prestar escl areCimentos. as multas a que se referem os incisos i e II do caput passarão a
ser de cento e doze inteiros e cinco d~cimos por cento e de duzentos e vinte e cinco por
cento. respectivamente.

§ 3 2 Aplicam-se às multas de que trata este anigo as reduções previstas no
art . 6 ~ da Lei nf' 8.218, de 29 de agosto de 1991. e no ano 60 da Lei nº 8.383 , de 30 de
dezem bro de 1991 .
~ 4~

As disposições deste anigo aplicam-se. Inclusive. aos contribuintes
que derem causa a ressarcimento inàevido de tributo o u contribuição decorrente de
qualque r Incentivo ou beneficio fiscal.
•
Art. 45 . O an o 80 da Lei
passa a vigorar com a seguinte redação :

n ~ 4 . 50~,

de 1964. com as alterações posteriores.

"Art. 80. A falta de lançamento do valor, total ou parcial, do imposto sobre
produtos industrializados na respectiva nota fiscal. a falta de recolhimento do
imposto lançado ou o recolhimento após vencido o prazo. sem o acréscimo de
multa moratória, sujeitará o contribuinte às seguintes multas de oficio :
I - setenta e cinco por cento do valor do imposto que deixou de ser lançado
ou recolhido ou que houver sido recolhido após o vencimento do prazo sem o
acréscimo de multa moratória;
II - cento e cinqüenta por cento do valor do imposto que deixou de ser
lançado ou recolhido, quando se tratar de.infração qualificada.
"
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Art. 46 . As multas de que trata o an o 80 da Lei n- 4.50:2. de 1964.
passarão
a se r de cento e doze inteIros e cinco déci mos por cento e de duze
ntos e \·inte e CInC O por
cento . respectl\ ·amente. se o contribu inte nJ.o atender. no prazo mar
cado . a intImação para
prestar esc larec imentos.
~

1~ As muitas de que trata este amg o serão eXIgidas:

a I Juntamente com o ImpostO. quan do este não hOU\'er sido ianç
ado nem

recolhido :

h)
~

disposto nos

~~

iso ladam ente . nos demaIs casos.

2<: Aplicam-se às mul tas de que trata o ano 80 da Lei n:> 4.50 2.
3 '~ ç -f' do an o44 .

d~

1964 . o

Seçã o ' "'
Apli cacã o de Acr ésci mos de Proc edim ento Esp ontâ neo

Art. 47 . A pessoa física ou juríd ica subm etid a à ação fiscai por
pane
Secr etari a da Receita Federal pode rá pagar. até o \Igé simo dia
subs eqüe nte à data
rece bim ento do termo de inicio de fiscalização. os tributos e cont ribu
içõe s já lançados
decl arad os. de que for sUjeito passivo com o contrIbuinte ou
responsáve1. com
acré scim os legais aplicávei s nos casos de proc edim ento espontâneo.

da
de
ou
os

Cap ítulo "
DIS POS IÇÕ ES GER AIS
Seçã o I
Proc esso Adm inis trati vo de Con sult a

•

Art. 48 . 1\0 âmbito da Secr etari a da ReCeita Fede ral. os proc
esso s
administrativos de consulta serão solu cion ados em instância unica .
~

será atrib uida .

12 A com pete ncia para so l ucionar a consulta ou decl arar sua inef
icácia

a) a órgão central da Secr etar ia da Rec eita Federal, nos caso s de cons
ultas
fonn ulad as por órgão central da adm inist raçã o publica fede
ral ou por entidade
repr esen tativ a de categoria econ ômi ca ou profissional de âmbito naci
onal ;
b) a órgão regional da Secr etar ia da Rec eita Federal , nos dem ais caso
s.

§ 22 Os atos normativos expe dido s pelas autoridades com pete ntes
serão
obse rvad os quando da solução da cons ulta .
§ 32 Não cabe recurso nem pedido de reco nsid eraç ão da solu
ção da
cons ulta ou do despacho que declarar sua ineficácia.

§ 4 2 As soluções das cons ulta s serão publicadas atra vés da imp
rensa
oficial, na fonn a disposta em ato non nati vo emit ido pela Secr etari a
da Rec eita Federal.
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~ 5~

Havendo di ferença de conc lusões entre soluções de consultas relati\'as
a uma mesma matena. fundada em Idêntica nonn a J undica. cabe recurso especial. sem
efeito suspens1\ o. para o orgão de que trata a a iinea "a" do an o I L'
~

6 2 O recurso de que trata o para graro anterior pode ser Interposto pelo
Jestlnatan o da so iução dlwrgente. no prazo de trlnta d ias. (o ntados da ci encla da solução
~

7'}. Cabe. a quem interpuser o recurso. comprovar a existencia das
soluções diwrge ntes sobre I d~ nt i ca s situações .
~ 8~

O j uizo de admi ssibilidade do recurso será fe ito pe lo órgão que
Juri sdi ciona o domI cili o fi sca l do recorrente ou a que estiver subordinado o servidor. na
hipótese do paragraro seguinte. que so lucionou a consulta.

e

~ 9~

Q ualquer servi dor da admin istração trib utária deverá. a qualquer
tempo. ro nnui ar representação ao orgão que houve r profe rido a deci são. encaminhando as
soluç ões di vergentes sobre a mesma materia. de que tenha conheCImento.
~

10. O SUjeito passivo que tiver conhecimento de solução divergente
daque ia que esteja observando em decorrencia de resposta a consulta anteriormente
formulada. sobre idêntica matéria. poderá adotar o procedimento previsto no § 52, no
prazo de trinta dias contados da respectiva publicação.

§ 11. A solução da divergência acarretará. em qualquer hipótese, a edição
de ato específico, unifonnizando o entendimento, com imediata ciência ao destinatário da
solução reformada. aplicando-se seus efeitos a partir da data da ciênc ia.

§ 12. Se, após a resposta

a

consulta. a administração a lterar o
entendimento nela expresso. a nova orientação atin girá. apenas. os fatos geradores que
ocorram apos dado ci~ncia ao consulente ou após a sua publicação na imprensa oficial.

e

§ 13 . A partir de 1 ~ de janeiro de 1997, cessarão todos os efeitos
decorrentes de consultas não solucionadas definitivamente. ficando assegurado aos
consuientes, até 31 de janeiro de 1997:

a) a não instauração de procedimento de fiscalização em relação à matéria
consui tada:
b) a renovação da consulta anteriormente formulada, à qual serão aplicadas
as normas previstas nesta Lei.
Art. 49 . Não se aplicam aos processos de consulta no àmbito da Secretaria
da Receita Federal as disposições dos arts . 54 a 58 do Decreto nQ 70.235 , de 6 de março de
1972.
Art. 50 . Aplicam-se aos processos de consulta relativos à classificação de
mercadorias as disposições dos arts . 46 a 53 do Decreto nQ 70 .235, de 1972 e do art. 48
desta Lei.
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~

reformar. d~
mer caao na s.

1" O órgao de que trata o an o -+8. ~ V alme a ··a" . pode rá alterar
ou
ofício . as decisões proferidas nos proc esso s rela ti\'o s á clas sific
ação de
~ 2~

dada

C l(~ncJa

Da alter ação ou refo rma men cIon ada no para graf o ante rior. deve ra
ser
ao cons ulen te.
~

3" Em relação aos atos prat icad os

at~ a data da ciên cia ao cons ulen te.
nos caso s de que trata o ~ I ~ deste amg o , apii cam -se as conc iusõ
es da deci são prof erid a
pelo orgão regIonal da Secr etari a da ReceIta Federal.
~

-+" () envIO de conc lusõ es deco rren tes de deci sões prof erid as
em
proc essos de cons ulta sobre c lassificação de mer cado rias. para
órgã os do Mer cado
Com um do Sul - rvíERCOS UL. será efetu ado e~clusi\amcnte pelo
órgã o de que trata o an o
-+8. ~ I '-'o alín ea " a".

~ormas

Seção 11
sobr e o Luc ro Pres umi do e Arb itrad o

Art. 51 . Os juro s de que trata o ano 9(> da Lei n~ 9.2-+9 , de 1995, bem
assIm
os rend imen tos e ganhos líquidos deco rren tes de quai sque r oper
açõe s fina ncei ras , serã o
adic iona dos ao lucro pres umid o ou arbi trad o, para efei to de dete
rmin ação do imp osto de
rend a devi do .
Pará graf o único. O impo sto de rend a incid ente na fonte
sobr e os
rend imen tos de que trata este artigo será cons ider ado corno ante
cipa ção do devi do na
decl araç ão de rendimentos.
Art. 52. Na apur ação de ganh o de capi tal de pess oa jurid ica tribu
tada pelo
lucro pres umi do ou arbi trad o. os valores acreSCIdos em vinu de
d~ reav aliaç ão som ente
pode rão ser com puta dos com o pane integ rant e dos cust os de aqU
Isição dos bens e dire itos
se a emp resa com prov ar que os valores acre scid os foram com puta
dos na dete rmin ação da
base de cálc ulo do impo sto de renda.
Art. 53 . Os valores recu pera dos. corr espo nden tes a cust os e
desp esas ,
inclu sive com perd as no rece bime nto de cred itos, deve rão ser
adic iona dos ao lucro
pres umi do ou arbi trad o para dete rmin ação do imp osto de renda,
salv o se o cont ribu inte
com prov ar não os ter dedu zido em peri odo ante rior no qual tenh a
se subm etid o ao regi me
de tribu taçã o com base no lucro real ou que se refir am a peri
odo no qual tenh a se
subm etid o ao regi me de tribu taçã o com base no lucr o pres umi do ou
arbi trad o.
Art. 54. A pess oa juríd ica que, até o ano- cale ndár io ante rior, houv
er sido
tribu tada com base no lucro real, deverá adic iona r á base de cálc
ulo do imp osto de rend a,
corr espo nden te ao prim eiro periodo de apur ação no qual houv er
opta do pela tribu taçã o
com base no lucro pres umi do ou for tnbu tada com base no lucro
arbi trad o, os sald os dos
valo res cuja tribu taçã o havi a diferido, cont rola dos na pan e B do
Livro de Apu raçã o do
Lucro Real - LALUR.

Seção rn
Nor mas Aplicáveis a Ativ idad es Esp ecia is

..
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Sociedades Civis
Art . 55 . As sociedades CJ\'IS d~ prestação de SCTYIÇOS profissionais relati\'os
ao ex erclciü de profissão legalmente reg uiam entada de que trata o art. I'-' do Decreto-Lei
n ~ ?. 397. de 21 de dezembro de 1987. passam. em reiação aos res ultados auferidos a partir
de 1" de janeiro de 1997 . a ser tributadas peio imposto de renda de conformidade com as
. '
'
.
..
norma s apIICa\'cls as QçmalS pessoas JUflClcas.
Art . 56 As SOCiedades ci\is de prestação de serviços de protissão
legalmente regulamentada passam a contribuir para a segundade SOCial com base na
receita bruta da prestação de serViços, obser\'adas as normas da Lei Complementar n ~ 70.
de 30 de dezembro de J 99 1.
Parágrafo único . Para efeito da incidência da contribuição de que trata ese
arti go, serào conSideradas as receitas auferidas a partir do m~s de abril d~ 1997.
"'
jc.o
)(

Associações de Poupança e Empréstimo

cn
cn

.....

CON
N

~~
N
o

~Z

.L..J

30..

Art. 57. As Associações de Poupança e Emprestimo pagarão o imposto de
renda correspondente aos rendimentos e ganhos I íq uidos. auferidos em aplicações
financeiras. à alíquota de qUInze por cento. calculado sobre vinte e oito por cento do valor
dos rd"eridos rendimentos e ganhos líquidos.
Parágrafo único . O
considerado tributação definitiva.

Imposto

incidente

na

forma

deste

artIgo

sera

Empresas de Factoring
Art . 58 . Fica incluído no an. 36 da Lei n ~ 8.98 1. de 199 5, com as
alterações da Lei n ~ 9.065 , de 1995 , o inciso XV. co m a seguinte redação :

·'Art. 36 .. ........ ... ..... .. ....... .. .... ..... ..... .......... ... .......... ... ...... .. ............. .

XV - que explorem as atividades de prestação cum ulativa 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) ."

Atividade Florestal
Art. 59. Considera-se, também, como atividade rural o cultivo de florestas
que se destinem ao corte para comercialização, consumo ou industrialização.

Fundos de Investimento e Clubes de Investimento
Art. 60. Os rendimentos auferidos no resgate de quotas de fundos de
investimento ou de clubes de investimento, de renda fixa e de renda variável, sujeitam-se

GEA 20 . 01.0050.5 - (A BAI91 )

61
CAMARA

DOS

DEPUTADOS

à tncià~ncia ào imposto de renàa a mesma aliquOta aplicável aos renàimentos das
aplicações financeiras de renàa fixa .
Parágrafo único . O disposto neste anigo somente Se aplica em rdação aos
renàimentos proàuziàos a pamr àe I':' de Janeiro de 1997
Liquidarão Extra-Judicial e Falência

Art. 61 . I\S entidades submetidas aos regIme s de liquiàação extrajuàicial e
de falência sU.leitam-se is normas de incidência dos impostos c contnbuições de
competencia àa Uniào aplIcáveis as pessoas juridicas. em relação às operações praticadas
durante o período em que perdurarem os procedimentos para a realização de seu ativo e o
pagamento do paSSl\o .
Seção 1\'
Acréscimos !\ Ioratórios

''1ultas e Juros

Art. 62 . Os d~bitos para com a União. decorrentes de tributos e
contnbuições administrados pela Secretaria da Receita Federal. cujos fatos geradores
ocorrerem a pamr de F de janeiro de 1997, nào pagos nos prazos pre\"Ístos na legislação
especifica. Serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de trinta e tres centésimos
por cento, por dia de atraso.
§ F A multa de que trata este artigo será calculada a panir do primeiro dia
subseqüente ao do vencimento do prazo previsto para o pagamento do tributo ou da
contribuição até o àia em que ocorrer o seu pagamento.
~

20 O percentual de multa a ser aplicado fica limitado a vinte por cento .

~

3!! Sobre os débitos a que se refere este artigo incíàirão juros de mora
calculados à taxa a que se refere o ano S!), § 3':', a partir do primeiro dia do mes
subseqüente ao vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento e de um por
cento no mes de pagamento
Pagamento em Quotas -Juros

Art. 63 . Os juros a que se referem o art. 14. III, e o ano 16, ambos da Lei n:2
9.250, de 1995, serão calculados à taxa a que se refere o ano 5Q, § 3Q, a panir do primeiro
dia do mês subseqüente ao previsto para a entrega tempestiva da declaração de
rendimentos.
Parágrafo único. As quotas do imposto sobre a propriedade territorial rural
a que se refere a alínea "c" do panigrafo único do ano 14 da Lei nQ 8.847, de 28 de janeiro
de 1994, serão acrescidas de juros calculados à taxa a que se refere o art. 5Q , § 3:2, a panir
do primeiro dia do mes subseqüente àquele em que o contribuinte for notificado até o
último dia do mês anterior ao do pagamento e de um por cento no mês do pagamento.
Débitos com Exigibilidade Suspensa
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Art. 6-1- . i\:ão cabe ra lanç ame nto de mul ta de OTICIO na constitUI
ção do
cred ito tribu tário dest inad a a pre\ 'enlr a decadênCia. relat ivo a tribu
tos e cont ribu içõe s de
com nete ncla da Gnião . cUJa eXIgibilidade hoU \er SIdo suspen sa
na (orm a do an o 15 J. IV.
da Lei n J 5.11"2. de 1966 .
~

1° O disp osto neste am go aplic a- se. excl usi \·am ente . aos caso s em
que a
susp ensa o da eXIgibilidade do d~bito l~nha oco mdo ante s
du inici o de qual quer
proc edim ento de ofíc io a ele relativo.
~

2° A interposição da ação j udicial favo recid a com a med ida
limi nar
inte rrom pe a inci d~ncia da mult a d~ mor a. d~sde a co nces são da
med ida judi cial. ate 30
dias após a data da publ icaç ão da deci sào J udici a i que cons ider
ar devi do o tribu to ou
cont ribu ição .

Seçã o \'
Arre cada ção de Trib utos e Con tribu içõe s
Rete nção de Trib utos e Con trib uiçõ es
Art. 65. Os paga men tos efet uado s por órgã os. auta rqui as e fund
aç ões da
adm inist raçã o públ ica federal a pessoas jurid icas , pelo forn ecim e
nto de bens ou pres taçã o
de se rviços, estã o sUjeitos à incid ênci a. na font e. do imp
osto sobr e a renda. da
cont ribu ição social sobr e o lucro líquido, da cont ribu ição para segu
rida de soci al - COF INS
e da cont ribu ição para o PISIP ASEP.
paga men to.

§ P A obri gaçã o pela reten ção e do órgã o ou enti dade que efet
uar o
~ 2~

O valo r retido, corr espo nden te a cada tribu to ou cont ribu ição
, se. .
leva do a créd ito da resp ectiv a cont a de rece ita da União.
..,
§ 3 ~ O valo r do impo sto e das cont ribu içõe s soci ais retid o será cons
ider ado
com o ante cipa ção do que for devido pelo cont ribu inte em relaç ão
ao mes mo Imp osto e ás
mes mas cont ribu içõe s.
§ 4 2 O valo r retido corr espo nden te ao imp osto de rend a
e a cada
cont ribu ição social som ente pode rá ser com pens ado com o que
for devi do em relaç ão á
mes ma espé cie de impo sto ou cont ribu ição .

§ 5º O impo sto de rend a a ser retid o será dete rmin ado med iant
e a

apli caçã o da alíq uota de quinze por cent o sobr e o resu ltado da mult
iplic ação do valo r a ser
pago pelo perc entu al de que trata o art. 15 da Lei nº 9 .249 , de 1995
, aplic ável à espé cie de
rece ita corr espo nden te ao tipo de bem forn ecid o ou de serv iço pres
tado .

§ 6º O valo r da cont ribu ição soci al sobr e o lucr o líqu ido, a ser retid
o. será
dete rmin ado med iante a aplic ação da alíq uota de um por cent o,
sobr e o mon tant e a ser
pago .
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~ 7~

O \aior da contribuição para a seguridade social - COFINS. a ser
retido . seri dctennmado mediante a aplicacào da aliquota respecti\'a sobre o montante a
ser pago .
~

8'" O \alor da contribuição para o PIS.PASEP. a ser retido.
detennmado mediante a apiicaçào da aliquota respecma sobre o montante a ser pago .

s ~ ra

...\rt. 66 O Banco do Brasil S.A. J c: vera reter. no ato do pagamento ou
crédito. a contnbuição para o prs.'P ASEP incIdente nas transferêncIas correntes da União
para suas autarqUIas e fundações e para os Es tados. Distnto F ~d~ral e Municipios. suas
autarquIas e fundaçõe s.

Dispensa de Retenção de Imposto de Renda
Art. 6 7. Fica dispensada a retenção de imposto de renda. de valor igualou
inferior a RS l O. OO (dez reaIS I. incidente na fonte sobre rendimentos que devam integrar a
base dç cjiculo do imposto de"ido na declaração de ajuste anuaL

Ctilização de DARF
Art. 68 . E vedada a utilização de Documento de Arrecadação de Receitas
Federais para o pagamento de tributos e contnbuições de \'alor mferior a R$ 10,00 (dez
reais ).

§ 1Q O imposto ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal , arrecadado sob um detenninado código de receita. que, no periodo de apuração.
resultar inferior a R$ 10,00 (dez reais), deverá ser adicionado ao imposto ou contribuição
de mesmo código, correspondente aos periodos subsequentes. até que o total seja igualou
superior a R$ lO,OO (dez reais), quando. então. seni pago ou recolhido no prazo
estabelecido na legislação para este último periodo de apuração .
~

2'" O critério a que se refere o parágrafo anterior aplica-se. também , ao
imposto sobre operações de credito, câmbio e seguro e sobre operações relativas a títulos
e valores mobiliários - rOF.

Imposto Retido na Fonte - Responsabilidade
Art. 69. É responsável pela retenção e recolhimento do imposto de renda
na fonte, incidente sobre os rendimentos auferidos pelos fundos, sociedades de
investimentos e carteiras de que trata o art. 81 da Lei nQ 8.981 , de 1995, a pessoa j uridica
que efetuar o pagamento dos rendimentos .

Seção VI
Casos Especiais de Tributação
Multas por Rescisão de Contrato
Art. 70. A multa ou qualquer outra vantagem paga ou creditada por pessoa
jurídica, ainda que a título de indenização, a beneficiária pessoa fisica ou jurídica,
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in clusi\ e isenta. em \inudc de rescisão de contrato . sUJeitam-se à incidência do imposto
de renda na Tonte a aliquota de: quinze por cento .
~

F A responsabilIdade pela retenção e recolhimento do imposto de renda
~ da pessoajuridica que eretuar o pagamento ou credito da multa ou \antagem
~ ~~

O imposto devera ser retido na ciata cio pagamento ou crédito cia multa
o u \ antagem e ~era recoihido no prazo a qUe se refere o an o 8:3. L "J". da Lei n° 8.981. de
1995
~ 3~

O valor da muita ou vantagem sera:

a) computado na apuração da base de c:ilculo do Imposto devido
dec laração de ajuste anuai da pessoa fí sica:

n:l

h ) computado como receita. na determInação do lucro reaL

acrescIdo ao lucro presumido ou arbitrado. para detenninação da base de
calculo do imposto de\'ido peia pessoa Juridica.
C)

§ 4'1 O Imposto retido na fonte. na forma deste artigo, será considerado
como antecipação do devido em cada periodo de apuração, nas hipóteses referidas no
parágrafo anterior, ou como tributação definitiva, no caso de pessoa j uridica isenta.

§ 52 O disposto neste artigo não se aplica às indenizações pagas ou
creditadas em confonnidade com a legislação trabalhista e aquelas destinadas a reparar
danos patrimoniais.

Ganhos em Mercado de Balcão
Art. 71. Sem prejuízo do disposto no art. 7-+ da Lei n'2 8.981, de 1995, os
ganhos auferidos por qualquer beneficiário. inclusive pessoa juridica isenta. nas dem ~
operaç ões realizadas em mercados de liquidação futura. fora de bolsa, serão tributados de
acordo com as normas aplicáveis aos ganhos liquidos auferidos em operações de natureza
semelhante realizadas em bolsa.

§

Não se aplica aos ganhos auferidos nas operações de que trata este
artigo o disposto no § 1~ do art. 81 da Lei n'2 8.981, de 1995.
]!!

§ 2Q O

Poder Executivo poderá estabelecer condições
reconhecimento de perdas apuradas nas operações de que trata este artigo.

para

o

Remuneração de Direitos
Art. 1'2. Estão sUjeitas à incidência do imposto na fonte, à alíquota de
quinze por cento. as importâncias pagas, creditadas, entregues, empregadas ou remetidas
para o exterior pela aquisição ou pela remuneração, a qualquer titulo, de qualquer fonna
de direito, inclusive à transmissão, através de rádio ou televisão ou por qualquer outro
meio, de quaisquer filmes ou eventos, mesmo os de competições desportivas das quais
faça pane representação brasileira.
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Serão '"lI
Restituição e Compensacão de Tributos e Contribuições

n

Art . 73 . Para eú:ito do dIsposto no an o 7 c do Decreto-Lei n= ~ . :;S7. de
de
Julho de 1986. a utilização dos creditos do contnbuinte e J. quitação de seus d~bitos serão
efetuadas em procedImentos Internos a SecrelJ.rla d:l Receita FederaL ob servado o
se2ulnte :
1 - o \alor bruto da restituição ou do re ssarcImento sera debitado à conta do
tributo ou da contribuição a que se referir:
II - a parcela utilizada para a quitação de débitos do contribuinte ou
responsa\el sera creditada à conta do re spectivo tributo ou da respecti\'a contribuição .
Art . 7-L Observado o disposto no artigo anterior. a Secretaria da Receita
Federal. atendendo li requerimento do contribuinte. podcra autonzar a utilização de
creditos a serem a ele restltuidos ou ressarcidos para a quitação de quaisquer tributos e
contrIbuições sob sua administração.

Seção \'nI

CFIR
Art. 75 . A partir de F' de janeiro de 1997, a atualização do valor da
Unidade Fiscal de Referência - UFIR, de que trata o art. 10 da Lei n': 8.383, de 1991 , com
as alterações posteriores, será efetuada por periodos anuais, em I ~ de janeiro.
Parágrafo único . No âmbito da legislação tributária federal, a UFIR Será
utilizada exclusivamente para a atualização dos créditos tributários da União. objeto de
parcelamento concedido até 31 de dezembro de 1994 .

Seção IX
Competências dos Conselhos de Contribuintes
Art. 76 . Fica o Poder Executivo autorizado a alterar as competências
relativas às matérias objeto de julgamento pelos Conselhos de Contribuintes do Ministério
da Fazenda.

Seção X
Dispositivo Declarado Inconstitucional
Art. 77. Fica o Poder Executivo autorizado a disciplinar as hipóteses em
que a administração tributária federal, relativamente aos créditos tributários baseados em
dispositivo declarado inconstitucional por decisão definitiva do Supremo Tribunal
Federal, possa:
I - abster-se de constituí-los;
II - retificar o seu valor ou declará-los extintos, de oficio, quando houverem
sido constituídos anteriormente, ainda que inscritos em dívida ativa;
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1lI - fo rmuiar desistêncw. de aç õe s de execução fis cal já aj uizadas. bem
aSSIm de ixar de inte rpor recursos de deci sõe s JudIci aIs

Seção XI
.Juros sobre o Capital Próprio
.--\ n . 78 O
SegUl nte redação

~

1~ do an o 9 ~ da LeI n': 9

~-J.9.

de 1995. passa a \ igorar com a

.. ~ 1~ O e feti\·o pagamento o u crédito dos j uros fica condicionado à
existêncIa de 1ucro s. co mputado s ante s da dedução dos JUros. o u de lucro s
ac umul ados e reser,as de lucros. em montante igualo u superior ao valor de duas
\ ezes os JUros a se rem pagos ou creditados."

Seção XII
Admissão Temporária
79 Os ben s admitidos temporariamente no Paí s. para utilização
económica. fi cam SUjeitos ao pagamento dos impostos incidentes na imponação
proporcIonalmente ao tempo de sua pennanência em território nacional. nos tennos e
condições estabelecidos em regulamento .
:\rt .

Capítulo VI
DISPOSIÇÕES FINAIS
Empresa Inidônea
An . 80 . As pessoas j unClcas que. embora obrigadas. deixarem de
a prese ntar a declaração anual de imposto de renda por CinCO ou mai s exercicios. terão sua
inscrição no Cadastro Geral de Contribuintes considerada inapta. se, intimadas por edita_
não regularizarem sua situação no prazo de sessenta dias contado da data da publicação da
intimação
~

10 No edital de intimação, que será publicado no Diário Oficial da União,

as pessoas juridicas serão identificadas apenas pelos respectivos números de inscrição no
Cadastro Ge ral de Contribuintes.

§ 2° Após decorridos noventa dias da publicação do edital de intimação, a
Secretaria da Receita Federal fará publicar no Diário Oficial da União a relação nominal
das pessoas jurídicas que houverem regularizado sua situação, tomando-se
automatlcamente inaptas, na data da publicação, as inscrições das pessoas jwidicas que
não tenham providenciado a regularização .

§ 3 0 A Secretaria da Receita Federal manterá nas suas diversas unidades,
para consulta pelos interessados, relação nominal das pessoas jurídicas cujas inscrições no
Cadastro Geral de Contribuintes tenham sido consideradas inaptas.
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Art . 81
Poderá. ainda. Se r declarada inapta. nos temos e condições
definidos em ato do Ministro da Fazenda. a inscrIç:'io da pessoa jurídica que deixar de
apresentar a declaração anual de imposto de renda em um ou maIS exercícios e não for
localizada no endereço Infomado à SecretarIa da Receita FederaL bem como daquela que
n:'io eXIsta de fato
:\rt. 8 ~ .

:\Iém das <.kmals hipoteses de Inidoneidade de documentos
pre\lstos nJ leglsiac:'io. nào produZIra de itos mbutano s em favor de terceiro s
i ntere ssados. o documento emitido por pessoa J uridica cUJa In sc nç:'io no Cadastro Geral de
Contribuintes lenha SIdo consIderada ou declaradJ inJpta
Pará~rrafo

único. O disposto neste anigo não se aplica aos casos em que o
adquirente de bens. direitos e mercadorias ou o tomador de ServIÇOS comprovarem a
âeti\ação do pJgamento do preço respecti\'o e o recebimento dos bens, direitos e
mercadorias ou utilização dos servIços ."

Crime contra a Ordem Tributária
Art. 83 . A representação fiscai pJra fins penaI s reiati\'a aos crimes contra a
ordem tributária definidos nos ans. I ° e 2° da Lei nO 8 137. de 27 de dezembro de 1990.
será encaminhada ao Ministerio Público após proferida a decisão final, na esfera
administrativa, sobre a exigência fiscal do crédito tributário correspondente.
Parágrafo único . As disposições contidas no "caput" do artigo 34 da Lei nO
9.249. de 26 de dezembro de 1995, aplicam-se aos processos administrativos e aos
inquéritos e processos em curso, desde que não recebida a denúncia pelo juiz."
Art. 8·+' Nos casos de incorporação. fusão ou cisão de empresa incluída no
Programa Nacional de desestauzação. bem assim nos probrramas de desestatização das
Unidades Federadas e dos ivlunicipios. não ocorrerá a realização do lucro Inflacionário
acumulado relativamente a parcela do ativo SUjeito à correção monetária até 31 de
dezembro de 1995 , que houver sido venida.

§ 10 0 lucro inflacionário acumulado da empresa sucedida, correspondente
aos ativos vertidos sujeitos à correção monetária até 31 de dezembro de 1995, será
integralmente transferido para a sucessora, nos casos de incorporação e fusão.
§ 2° No caso de cisão, o lucro inflacionário acumulado será transferido ,
para a pessoa jurídica que absorver o patrimõnio da empresa cindida, na proporção das
contas do ativo, sujeitas à correção monetária até 31 de dezembro de 1995, que houverem
sido vertidas.
§ 3 0 O lucro inflacionário transferido na forma deste artigo será realizado e
submetido à tributação, na pessoa jurídica sucessora, com observância do disposto na
legislação vigente.

Fretes Internacionais
Art. 85. Ficam sujeitos ao imposto de renda na fonte, à alíquota de quinze
por cento, os rendimentos recebidos por companhias de navegação aérea e marítima,
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domiciliadas no exterior. de pessoas físicas ou Jurídicas resIdentes ou domiciliadas no
Brasil.
Parágrafo único. O imposto de qUe tr:lta e s r~ anigo nào será exigido das
companhias aereas c mantimas domiciliadas em palses que não tributam. em decorrência
d~ legislação interna ou de acordos internacionaIs. os rendimentos auferidos por empresas
br~siieira s que exercem o mesmo tIpO de aU\'ldade .

Art. ~6 Esta Lei entra em \ Igor na data da sua publicação, produzindo
efeitos financeIros a panir de JOdejanelro de 1997
Revogação

e

'"
'"

Art. 87. Re\'02am-se :
I - o ~ 2° do an . 97 do Decreto-Lei nO 5 . 8~4. de 23 de setembro de J9. +]. o
Decreto-Lei nJ 7.SS5. de 2 J de a~osto de J9-+5. o an . 46 da Lei n° 4.862. de 29 de
novembro de 1965 e o an. 56 da Lei nO 7.713. de 22 de dezembro de 1988:
fI - o Decreto-Lei nO165. de 13 de fevereIro de 1967:
!lI - o ~ 3° do an. 21 do Decreto-Lei n° 401. de 30 de dezembro de 1968:
TV - o Dec reto-Lei nO 716, de 30 dejulho de 1969:
V - o Decreto-Lei nO 815, de 4 de setembro de 1969, o Decreto-Lei nO
1.139, de 21 de dezembro de 1970, o an. 87 da Lei nO 7.450, de 23 de dezembro de
1985 e os ans. 11 e 12 do Decreto-Lei nO 2.303, de 21 de novembro de 1986;
VI - o an. 3° do Decreto-Lei n° 1.118. de 10 de agosto de 1970, o an. 6° do
Decreto-Lei nO 1.189, de 24 de setembro de 1971 e o inciso rx do art. 10 da Lei n°
8.402, de 8 de janeiro de 1992;
VII - o an. 9° do Decreto-Lei n° 1.351, de 2-+ de outubro de 1974 , o
Decreto-Lei n° 1.+ 11, de 31 de julho de 1975 e o Decreto-Lei nO 1.725, de 7 de
dezembro de 1979:
VlII - o an. 9° do Decreto-Lei nO1633, de 9 de agosto de 1978;
TX - o numero 4 da alínea --b" do ~ lodo an. 35 do Decreto-Lei n° 1.5ge
de 26 de dezembro de 1977, com a redação dada pelo inciso VI do an. lodo
Decreto-Lei nO1.730, de 17 de dezembro de 1979:
X - o Decreto-Lei n° 1.8\1, de 27 de outubro de 1980, e o art. 3° da Lei n°
7.132, de 26 de outubro de 1983;
XI - o art. 7° do Decreto-Lei nO 1.8 14, de 28 de novembro de 1980;
XII - o Decreto-Lei nO 2.227, de 16 de janeiro de 1985;
XIII - os arts. 29 e 30 do Decreto-Lei nO 2.341, de 29 de junho de 1987;
XIV - os arts. 1° e 2° do Decreto-Lei n° 2.397, de 21 de dezembro de 1987;
XV - o art. 8° do Decreto-Lei nO 2.429, de 14 de abril de 1988;
XVI - o inciso II do art. 11 do Decreto-Lei nO 2.452, de 29 de julho de
1988;
XVIT- o art. 40 da Lei nO 7.799, de 10 dejulho de 1989;
XVIII - o § 5° do art. 6° da Lei n° 8.021, de 1990:
XIX - o art. 22 da Lei nO 8.218, de 29 de agosto de 1991;
XX - o art. 92 da Lei nO 8.383, de 30 de dezembro de 1991;
XXI - o art. 6° da Lei n° 8.661, de 2 de junho de 1993;
XXII - o art. 1° da Lei nO 8.696, de 26 de agosto de 1993;
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À'XIII - O parágrafo único do an o 3° da Lei nO8.846, de 21 de Janeiro de
1994:

XXIV - o ano33. o ~ 4° do ano 37 e os ans. 38.50. 52 e 53. o ~ 1° do ano 82
e ano98. todos da Lei nO8981. de 20 depnelro de 1995 :
XXV - o ano 89 da Lei n 8.981. de 20 de janeiro de 1995. com a redação
dada peia Lei nV 9065. de 20 de Junho de 1995 :
r -osss-t.
i\" , ° 9° e I O doan.7.o
.,0 s_
'i ! ° do art. I 1,eoS. -; (' d oart. _-t.
.., ,
."\'I.""\T
A
todos da LeI n.) 9.249. de 26 de dezembro de 1995:
~XVIr - a panir de 1° de abril de 1997. o an o40 da Lei n° 8981. de 1995,
com as alterações introduzidas pela Lei nO9065. de 20 de junho de 1995
C

Sala das Sessões, em

~~ cÁ

Deputado Robeno Brant
Relator
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PARECER

DO

RELATOR

DESIGNADO

PELA

MESA,

EM

SUBSTITUiÇÃO À COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO E JUSTiÇA E DE

-

REDAÇAO, AO PROJETO DE LEI N° 2.448-A, DE 1996

o

SR. ROBSON TUMA (BLOCO/PSL-SP. Para emitir parecer.

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente , Sras. e Srs. Deputados , trata-se de um
projeto que visa melhorar o controle de pagamento de Imposto de Renda devido por
pessoas jurídicas e modernizar a Administração.
Entre outros aspectos,

este projeto modifica a apuração, que

passa de mensal para trimestral e a provisão para um regime de perda efetiva pela
inadimplência dos contribuintes. Portanto , a partir daí, haverá uma fiscalização real
em relação ao preço de transferência e ao preço do mercado. Hoje, o País tem uma
estimativa de perda volumosa de impostos, que, ao invés de serem pagos aqui , são
feitos em outros países, onde as alíquotas são mais baixas, mesmo onde não são
pagos, nos paraísos fiscais. Passa a haver um regime especial de fiscalização para o
reincidente, forçando-o a ser educado pela Receita, tendo ele uma fiscalização
permanente,

a fim de que não seja mais reincidente na falta de pagamento de

impostos , tanto da Receita Federal, como do INSS e de outros inseridos neste projeto.

o

projeto poderia ser interpretado como improcedente, devido à

inconstitucionalidade de um

artigo que trata da equiparação das factoring com as

instituições financeiras , que daria a diferenciação do imposto de 8% para 18%. Porém ,

Pág.1

.

,

.

este artigo foi retirado pelo Relator do Projeto, Deputado Roberto Brant, no seu
Substitutivo.
Portanto, voto pela constitucionalidade, juridicidade e boa técnica
legislativa, na forma do Substitutivo do Relator da Comissão de Finanças e Tributação ,
Deputado Roberto Brant.
*

*

*
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Ofício nO

Senhor Primeiro-Secretário,

Comunico

a

Vossa

Excelência

que,

aprovado

sem

alterações pelo Senado Federal, em revisão, foi encaminhado ao Excelentíssimo
Senhor Presidente da República, para os fins constantes do art. 66 da Constituição
Federal, o Projeto de Lei da Câmara nO 84, de 1996 (PL nO 2.448, de 1996, nessa
Casa), que "dispõe sobre a legislação tributária federal, as contribuições para a
seguridade social, o processo administrativo de consulta e dá outras providências" .

I
Senado Federal, em )

8 de dezembro de 1996

De o dern , ao Senhor Secret á
r'o- Geral á Mes .

, ./" . I~TJ

í OS ALOO
v ./

.,.____.

~

INHEIRO TORRES

r / Chefe do Gabinet e
/

enador Ney Sua ss un a
Primei o-S e cretário, em exe r c í cio
I --- " : " ::~~-~, r-·--..=. -- -·
A Sua Excelência o Senhor
.: .. ',' L' I '. ' ;- - '- :.
I
Deputado Wilson Campos
"
. " , " .f' I
DO . Primeiro-Secretário da Câmara dos Depu dos
L/'v
: , :~. -\
: ..J
JFI.
I ,-, 'o;, ' .':.
. . . . 1. • .,1' ' ''. , :1/
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PRIMEIRA SECRETARIA

Emj1/01 /97

De ordem, ao Senhor Secretário-Geral d~ Mesa ,

%~()~/ -

OSVALDO

PINHEI~O TOR~

Chefe do Gabinete

Senhor Primeiro-Secretário,

Encaminho a Vossa Excelência, para os devidos fins, o incluso
autógrafo do Projeto de Lei da Câmara n° 84, de 1996 (PL nO2.448, de 1996, nessa Casa),
sancionado pelo Excelentíssimo Senhor Presidente da República, que "dispõe sobre a
legislação tributária fede ral, as contribuições para a seguridade social, o processo
admL'1istrativo de consulta e dá outras providências" ,

Senado Federal, em )

Lt

de janeiro de 1997

nad or Ne y Sua ssuna
Pri m ei .r o ·- Secl'e ~á ri iJ ,

e:;1 t? ,( e r cício

... _.- ...
/

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Wilson Campos
DD. Primeiro-Secretário da Câmara dos Deputados
vpI/.
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Dispõe sobre a legislação tributária
federal, as contribuições para a se guridade social, o processo administrativo
de
consulta
e
dá
outras
providências.

o

CONGRESSO NACIONAL decreta:

Capítulo I
,

IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA

Seção I
Apuração da Base de Cálculo

Período de Apuração Trimestral

Art.
imposto de

1~

A

partir

renda das

base no lucro real ,

do

pessoas

jurídicas

presumido ,

apuração trimestrais ,

ano-calendário

de

1997 ,

será determinado

ou arbitrado ,

o

com

por períodos de

encerrados nos dias 31 de março,

30 de

junho , 30 de setembro e 31 de dezembro de cada ano-calendário ,
observada a legislação vigente, com as alterações desta Lei.
§

1~

Nos

casos

de

.
l.ncorporaçao,

fusão

ou

c1.sao ,

a

apuraçao da base de cálculo e do imposto de renda devido será
efetuada na data do evento , observado o disposto no art. 2 1 da
Lei

n~

9.249 , de 26 de dezembro de 1995.

2

§

2°

Na

extinção

da

pessoa

jurídica,

pelo

encerramento da liquidação, a apuração da base de cálculo e do
imposto devido será efetuada na data desse evento.

Pagamento por Estimativa

2~

Art.

A pessoa

jurídica sujei ta a

tributação com

base no lucro real poderá optar pelo pagamento do imposto, em
cada mês, determinado sobre base de cálculo estimada, mediante
a

aplicação,

sobre a

recei ta bruta auferida mensalmente,

percentuais de que trata o art.

15 da Lei

dezembro de 1995, observado o disposto nos
29 e

nos arts.

30 a

janeiro de 1995,

32,

34 e

35 da Lei

com as alterações da Lei

n~

9.249,

§§ 1~
n~

n~

de 26 de
2~

e

dos

8.981,

do art.

de 20 de

9.065, de 20 de

junho de 1995.
§

1~

O imposto a ser pago mensalmente na forma deste

artigo será determinado mediante a aplicação,

sobre a base de

cálculo, da alíquota de quinze por cento.

•

§

2~

mensalmente,

A
que

parcela

da

exceder

base

a

R$

de

cálculo,

20.000,00

apurada

(vinte

mil

reais) ficará sujeita à incidência de adicional de imposto de
renda à alíquota de dez por cento.
§

3~

A pessoa jurídica que optar pelo pagamento do

imposto na forma deste artigo deverá apurar o lucro real em 31
de dezembro de cada ano, exceto nas hipóteses de que tratam os
§§ 1~

e

2~

do artigo anterior.
§

4~

Para efeito de determinação do saldo de imposto

a pagar ou a ser compensado, a pessoa jurídica poderá deduzir
do imposto devido o valor:
I

dos

incentivos

fiscais

de dedução do

imposto ,

observados os limites e prazos fixados na legislação vigente ,

3

bem como o disposto no

§

4~

3~

do art.

n~

da Lei

9.249,

de 26

de dezembro de 1995;
11 - dos incentivos fiscais de redução e

isenção do

i mposto, calculados com base no lucro da exploração ;
111

- do imposto de renda pago ou retido na fonte ,

i ncidente sobre recei tas

computadas

na determinação do lucro

real;

IV
deste

- do

imposto

na

forma

forma de pagamento do

imposto

renda

de

pago

artigo .

Seção 11
Pagamento do Imposto

Escolha da Forma de Pagamento

Art .
prevista

•

no

3~

A adoção

art.

1°,

regime do lucro real,

da

pelas
ou a

pessoas

jurídicas

sujeitas
2~

opção pela forma do art.

ao
será

irretratável para todo o ano-calendário.
Parágrafo único.
2~

art.

será

A opção pela forma estabelecida no

manifestada com

o

pagamento

do

imposto

correspondente ao mês de janeiro ou de início de atividade .

Adicional do Imposto de Renda
Art.
26

de

4~

dezembro

Os
de

§§ 1 ~

1995,

e

do art.

2~

passam

a

da Lei

3~

vlgorar

9.249, de

n~

com

a

seguinte

redação:
"Art. 3 ° .
,

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

lO

..

•

•

•

•

•

•

..

4

1~

§

arbitrado,

A parcela do lucro real, presumido ou

que exceder o valor resultante da multi-

plicação de R$ 20.000,00
mero

de

meses

sujei ta-se à

(vinte mil reais) pelo nú-

respectlvo

do

período

incidência de adicional

-

apuraçao,

de

de imposto de

renda à alíquota de dez por cento.
2~

§

aplica-se,

O

disposto

no

nos

inclusive,

anterior

parágrafo

casos

de

incorporação,

fusão ou cisão e de extinção da pessoa jurídica pelo
encerramento da liquidação.

..

. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. . . .. .. . .. .. .. .. .. .. . .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

"

Imposto Correspondente a Período Trimestral

5~

Art.
1 ~,

do art.

imposto de renda devido, apurado na forma

O

será pago em quota única, até o último dia útil do

mês subseqüente ao do encerramento do período de apuração.
§

poderá

•

1~

ser

À opção

pago

sucesslvas,

em

vencíveis

da pessoa
até

três

no

último

jurídica,
quotas
dia

o

imposto devido
.

mensalS,

útil

três

dos

.

19uals

e

meses

subseqüentes ao de encerramento do período de apuração a que
corresponder.
§

2~

Nenhuma quota

1.000,00

(mil

2.000,00

(dois

último

dia

reais) e
mil

útil

o

poderá

imposto
,

reais) sera

do

mes

ter valor
de

valor

inferior a
inferior

pago

em

quota

subseqüente

ao

do

.

,

unlca,

a
até

encerramento

R$
R$

o

do

período de apuração.
§

3~
,

equivalentes
Liquidação
I

As quotas do imposto serão acrescidas de Juros
a

e

taxa

referencial

Custódia - SELIC,

acumulada mensalmente,

do
para

Sistema

Especial

títulos

de

federais,

calculados a partir do primeiro dia do

5

segundo

mes
~

subseqüente

ao

do

encerramento

período

do

de

apuração até o último dia do mês anterior ao do pagamento e de
um por cento no mês do pagamento .
§

4~

Nos casos de incorporação, fusão ou cisão e de

extinção da pessoa jurídica pelo encerramento da liquidação, o
imposto devido deverá ser pago até o úl timo dia útil do mês
subseqüente
prevista no

ao

do

evento,

não

se

lhes

aplicando

a

opção

1~.

§

Pagamento por Estimativa

6~

Art.
2 ~,

O imposto devido,

apurado na forma do art.

deverá ser pago até o úl timo dia útil do mês subseqüente

àquele a que se referir.
§

1~

O saldo do

imposto apurado em 31 de dezembro

,

sera:
I

mês

•

de

,

março

disposto no

.

- pago em quota unlca,
do

ano

subseqüente,

até o úl timo dia útil do
se

posi ti vo,

observado

o

2~;

§

11 - compensado com o imposto a ser pago a partir do
mês

de abril

alternativa

do
de

ano

subseqüente,

requerer,

após

a

se

negativo,

entrega

da

assegurada
declaração

a
de

rendimentos, a restituição do montante pago a malor.
§
.

.

lnClSO

2~

do

I

O

saldo

do

parágrafo

impos to

anterior

calculados à taxa a que se refere o
de

1~

de

fevereiro

até

o

a

pagar
,

sera
§

úl timo dia

de

que

acrescido

3° do art.
do mês

tra ta
de

5~ ,

o

Juros

a partir

anterior ao do

pagamento e de um por cento no mês do pagamento.
§

3~

O

prazo a que se refere o inciso I do

se aplica ao imposto relativo ao mês de dezembro,

§

1~

não

que deverá

6

ser

pago

até

o

úl timo

dia

útil

do

mês

de

janeiro

do

ano

subseqüente.

Disposições Transitórias

Art. 7'2
Lei n'2 8.981,
Lei

n'2

AI terna ti vamen te ao di spos to no art.

de 20 de janeiro de 1995 ,

9.065,

de

20

de

junho

de

4 O da

com as alterações da

1995,

a

pessoa

jurídica

tributada com base no lucro real ou presumido poderá efetuar o
pagamento
dezembro

do
de

saldo
1996,

do
em

sucessivas, devendo a

imposto
até

devido,

quatro

apurado

quotas

em

31

.

.

mensals ,

de

19uals

e

primeira ser paga até o último dia útil

do mês de março de 1997 e

as demais no último dia útil

dos

meses subseqüentes.
1'2

§

Nenhuma quota poderá

1.000,00

(mil

reais) e

2.000,00

(dois

mil

o

imposto
,

reais) sera

ter valor
de

pago

inferior a

valor
em

R$

inferior

a

única,

até

quota

R$

o

último dia útil do mês de março de 1997.

•

2'2

§

calculados à

As quotas do imposto serao acrescidas de Juros

taxa a que se refere o

§

3° do art.

5'2, a partir

de 1'2 de abril de 1997 até o último dia do mês anterior ao do
pagamento e de um por cento no mês do pagamento.
3'2

§

jurídica

Havendo saldo de imposto pago a malor, a pessoa

poderá

correspondente

compensá-lo

aos

com

períodos

de

imposto

o

devido,

subseqüentes,

apuração

facultado o pedido de restituição.
Art. 8'2
tenham

optado

calcular
janeiro

e
e

As

pela

pagar

o

fevereiro

dispositivo .

pessoas
forma

de

imposto
de

1997

jurídicas,
pagamento
de
de

renda

mesmo
do

art.

relativo

conformidade

as
2'2 ,
aos

com o

que

nao

deverão
meses

de

referido

7

Parágrafo único.
1~ ,

normas do art .

o

Para

as

empresas

submetidas

às

impos to pago com base na recei ta bru ta

auferida no meses de janeiro e fevereiro de 1997 será deduzido
do que for devido em relação ao perí odo de apuração encerrado
no dia 31 de março de 1997 .

Seção 111
Perdas no Recebimento de Créditos

Dedução

9~

Art .
decorrentes
deduzidas

As

das
corno

perdas

atividades
despesas ,

recebimento

no
da

pessoa

para

jurídica

determinação

créditos

de

poderão

do

lucro

ser

rea l ,

observado o disposto neste artigo .
1~

§

I

•

de

Poderão ser registrados corno perda os créditos:
em relação aos quals

insolvência

do

devedor,

em

tenha havido a

sentença

declaração

emanada

do

Poder

Judiciário;
11 -

sem garantia, de valor :

a) até R$ 5.000,00

(cinco mil reais),

por operação,

vencidos há mais de selS meses, independentemente de iniciados
os procedimentos judiciais para o seu recebimento ;
b) acima
30.000,00
de

um

(trinta mil

ano ,

j udiciais

de

R$

5.000,00

reais) ,

independentemente

para o

administrativa;

seu

(cinco

mil

reais) até

R$

por operaçao,

vencidos há ma i s

de

os

recebimento,

iniciados
porém,

procedimentos

mantida

a

cobrança

8

c) super10r

a

R$

(trinta

30.000,00

mil

reais) ,

vencidos há mais de um ano, desde que iniciados e mantidos os
procedimentos judiciais para o seu recebimento;
I I I

desde

que

com garantia ,

-

iniciados

e

vencidos há mai s

mantidos

os

de doi s

procedimentos

anos ,

judiciais

para o seu recebimento ou o arresto das garantias;

IV

- contra

devedor

declarado

jurídica declarada concordatária,
exceder

o

valor

que

esta

observado o disposto no §
2~

§

pagamento

No

de

ou

ou

relativamente à

tenha

se

pessoa

parcela que

comprometido

a

pagar ,

5~ .

caso de

urna

falido

con tra to de crédi to

ma1S

parcelas

implique

em que o
o

nao

vencimento

automático de todas as demais parcelas vincendas, os limites a
que

se

referem as

alíneas

a

e

do

b

.

.

1nC1SO

11

anterior serão considerados em relação ao tota l

do parágrafo
dos créditos ,

por operação, com o mesmo devedor.
§

3~

Para

os

fins

desta

Lei,

considera-se

crédi to

garantido o proveniente de vendas com reserva de domínio ,

•

alienação

fiduciária

em garantia ou de operaçoes

de

com outras

garantias rea1S.
§

4~

No

caso

de

crédito

com

empresa

em

processo

falimentar ou de concordata, a dedução da perda será admitida
a partir da data da decretação da falência ou da concessão da
concordata, desde que a credora tenha adotado os procedimentos
judiciais necessários para o recebimento do crédito.
§

não

houver

também,

5~

A

sido

ser

parcela do crédi to cujo compromisso de pagar
honrado

deduzida

pela

corno

empresa

perda,

concordatária

observadas

poderá,

as

condições

de

perda

previstas neste artigo.
§

recebimento

6~

de

Não

será

créditos

admi tida
com

a

pessoa

dedução

jurídica

que

no

9

controladora,
com

pessoa

titular

ou

controlada,
física

coligada

que

seJa

administrador

ou

interligada,

acionista

da

pessoa

bem
,

.

SOC10,

controlador,

jurídica

como

credora,

ou

parente até o terceiro grau dessas pessoas físicas.

Registro Contábil das Perdas

Art. 10.
admitidas

nesta

resultado e

registros

Os

Lei

serao

efetuados

a

perdas

das

contábeis
débito

de

conta

de

a crédito:

I - da con ta que regi s tra o crédi to de que trata a
alínea a do inciso 11 do
11 -

de

1° do artigo anterior;

§

conta

redutora

demais

nas

crédito,

do

hipóteses.
1~

§

judicial,

Ocorrendo

antes

de

a

desistência da

decorridos

Clnco

cobrança pela Vla

anos

do

vencimento

do

crédito, a perda eventualmente registrada deverá ser estornada
ou

•

adicionada

real

ao

lucro

líquido,

correspondente ao período de

para

determinação

apuração em que

do

lucro

se der a

desistência.
§

2~

Na

hipótese

do parágrafo

anterior,

o

imposto

será considerado como postergado desde o período de apuração
em que tenha sido reconhecida a perda .
§

3~

Se a solução da cobrança se der em vi rtude de

acordo homologado por sentença

judicial,

o valor da perda a

ser estornado ou adicionado ao lucro líquido para determinação
do

1 ucro

real

será

igual

,

a

soma da

quantia

recebida

com o

saldo a receber renegociado, não sendo aplicável o disposto no
parágrafo anterior.
§

4~

Os

valores

crédi to referida no

.

.

lnC1SO

regi s trados
11

na

con ta

redu tora

do

do caput poderão ser baixados

10

definitivamente
crédito,

em

contrapartida

,

a

conta

registre

que

o

a partir do período de apuração em que se completar

Clnco anos do vencimento do crédito sem que o mesmo tenha sldo
l iquidado pelo devedor.

Encargos Financeiros de Créditos Vencidos

Art. 11.
sem

que

tenha

Após doi s meses do vencimento do crédi to ,

havido

o

seu

recebimento,

a

pessoa

jurídica

credora poderá excluir do lucro líquido, para determinação do
lucro real,

o valor dos encargos financeiros incidentes sobre

o

contabilizado

crédi to,

como

recei ta ,

auferido a

partir do

prazo definido neste artigo.
1~

§

inciso 11 do
se

aplica

Ressalvadas as hipóteses das alíneas a e b do
§

1~

do art.

quando

a

9~ ,

o disposto neste artigo somente

pessoa

houver

jurídica

tomado

as

providências de caráter judicial necessárias ao recebimento do
crédito .

•

2~

§

Os valores excluídos deverão ser adicionados no

período de apuração em que,
disponíveis

para

a

para os fins legais ,

pessoa

jurídica

credora

se tornarem
ou

em

que

reconhecida a respectiva perda.
§

débi to,

3~

A partir da citação inicial para o pagamento do

a pessoa jurídica devedora deverá adicionar ao l ucro

líquido,

para

determinação

do

lucro

real,

os

encargos

incidentes sobre o débito vencido e não pago que tenham sido
deduzidos como despesa ou custo,

incorridos a partir daque l a

data.
§

parágrafo

4~

Os

anterior

valores
poderão

adicionados
ser

a

excluídos

que
do

se
lucro

refere

o

líqui do ,

11

para determinação do lucro real, no período de apuração em que
ocorra a quitação do débito por qualquer forma.

Créditos Recuperados

Art. 12.

Deverá

ser

computado

na

determinação

do

lucro real o montante dos crédi tos deduzidos que tenham sido
recuperados, em qualquer época ou a qualquer título, inclusive
nos

casos

de

novação

da

dívida

ou

do

arresto

dos

bens

recebidos em garantia real.
Parágrafo único.

Os

bens

recebidos

a

título

de

quitação do débito serão escriturados pelo valor do crédito ou
avaliados

pelo valor definido

na decisão

judicial que

tenha

determinado sua incorporação ao patrimônio do credor.

Disposição Transitória

Art. 13.

•

No balanço levantado para determinação do

lucro real em 31 de dezembro de 1996, a pessoa jurídica poderá
optar

pela

consti tuição

de

prOVl.sao

para

crédi tos

de

liquidação duvidosa na forma do art. 43 da Lei

n~

de janeiro de 1995, com as alterações da Lei

9.065, de 20 de

junho de 1995,
os arts.

9~

n~

8.981, de 20

ou pelos critérios de perdas a que se referem

a 12.

Saldo de Provisões Existente em 31.12.96
Art.

14.

A partir do ano-calendário de 1997,

revogadas as normas previstas no art. 43 da Lei
de janeiro de 1995, com as alterações da Lei

n~

n~

ficam

8.981, de 20

9.065, de 20 de

junho de 1995, bem como a autorização para a constituição de

12

proVlsao nos termos dos artigos ci tados,
do art. 13 da Lei
§

1~

9.249, de 26 de dezembro de 1995.

n~

A pessoa

dezembro de 1996,

contida no inciso I

jurídica

que,

no

balanço

de

31

de

optar pelos critérios de dedução de perdas

de que tratam os arts.

9~

a

12 deverá,

nesse mesmo balanço,

reverter os saldos das provisões para créditos de liquidação
duvidosa, constituídas na forma do art. 43 da Lei
20 de janeiro de 1995, com as alterações da Lei

n~

n~

8.981, de

9.065 , de 20

de junho de 1995 .
§

2~

Para a pessoa jurídica que , no balanço de 31 de

dezembro de 1996, optar pela constituição de provisão na forma
do art.

n~

43 da Lei

9.065, de 20 de junho de 1995, a reversao

n~

alterações da Lei

8.981, de 20 de janeiro de 1995, com as

a que se refere o parágrafo anterior será efetuada no balanço
correspondente

ao primeiro período

de

apuração

encerrado

em

1997, se houver adotado o regime de apuração trimestral, ou no
balanço de 31 de dezembro de 1997 ou da data da extinção,
houver optado pelo pagamento mensal de que trata o art.
§

3~

Nos

reversão de que
balanço

que

casos

de

incorporação,

fusão

ou

se

2 ~.

Clsao,

a

trata o parágrafo anterior será efetuada no

serVl r

de

base

,

a

apuraçao

do

lucro

real

correspondente.

Seção IV
Rendimentos do Exterior

Compensação de Imposto Pago

Art. 15.
que

auferir,

de

A

pessoa

fonte

no

jurídica
exterior,

domiciliada
receita

no

Brasil

decorrente

da

13

prestação de serVlços efetuada diretamente poderá compensar o
imposto pago no país de domicílio da pessoa física ou jurídica
contratante, observado o disposto no art . 26 da Lei

n~

9.249,

de 26 de dezembro de 1995.

Lucros e Rendimentos

Art. 16.
e

n~

27 da Lei

Sem prejuízo do disposto nos arts.

9.249,

auferidos por filiais,

de 26 de dezembro de 1995,
sucursalS,

controladas e

25 , 26

os

lucros

coligadas,

no

exterior, serão:
I - considerados

individualizada,

forma

de

por

filial, sucursal, controlada ou coligada;
II - arbitrados,
con troladas ,

quando não

resultados,
pessoas

os lucros das filiais,

for

com observância

jurídicas

possível
das

a

mesmas

domiciliadas

no

sucursalS e

determinação de
normas

Brasil

e

seus
,

aplicáveis

as

computados

na

determinação do lucro real.

•

§

1~

Os

resultados

decorrentes

financeiras de renda variável no exterior,

de

aplicações
,

em um mesmo palS,

poderão ser consolidados para efeito de cômputo do ganho,

na

determinação do lucro real.
§

2~

Para efei to da compensação de imposto pago no

exterior, a pessoa jurídica:
I
demonstrações
hipótese

com

relação

financeiras

aos

lucros,

deverá

correspondentes,

apresentar

as

exceto

na

do inciso II do caput deste artigo;
II - fica dispensada da obrigação a que se refere o

§

2° do art.

26 da Lei

n~

9.249,

de 26 de dezembro de 1995,

quando comprovar que a legislação do país de origem do lucro ,
rendimento ou ganho de capi tal prevê a

incidência do imposto

14

de

renda

que

houver

sido

pago,

por

melO

do

documento

de

arrecadação apresentado.
§

jurídica

3~

Na hipótese de arbi tramento do lucro da pessoa

domiciliada

ganhos

de capi tal

lucro

arbitrado

no

Brasi l,

oriundos
para

do

os

lucros,

rendimentos

exterior serao adicionados

determinação

da

base

de

cálculo

e

ao
do

imposto.
§

4~

Do

imposto

devido

correspondente

a

lucros,

rendimentos ou ganhos de capital oriundos do exterior não será
admitida qualquer destinação ou dedução a título de incentivo
fiscal.

Operações de Cobertura em Bolsa do Exterior

Art. 17.
real os

Serão computados na determinação do lucro

resul tados líquidos,

em operaçoes
liquidação

de

cobertura

futura,

posi ti vos ou nega ti vos,

(hedge) realizadas

diretamente

pela

empresa

obtidos

em mercados

de

brasileira ,

em

bolsas no exterior.

Seção V
Preços de Transferência

Bens, Serviços e Direitos Adquiridos no Exterior
Art. 18.
bens,

serVlços

e

Os custos, despesas e encargos relativos a
direitos,

constantes

dos

documentos

de

importação ou de aquisição, nas operações efetuadas com pessoa
vinculada ,

somente serão dedutíveis

na determinação do lucro

15

real até o valor que não exceda ao preço determinado por um
dos seguintes métodos:
I - Método
Comparados - PIC:
de

bens ,

apurados

definido como a média aritmética dos preços

servlços
no

operações

ou

mercado

de

Independentes

Preços

dos

direitos ,

brasileiro

compra

e

idênticos
ou

venda,

em

de

similares ,

ou

,

palses ,

outros

condições

de

em

pagamento

semelhantes ;
I I - Método do
definido

como a

Preço de Revenda menos

média ari tmética

dos

preços

de

Lucro - PRL :
revenda

dos

bens ou direitos, diminuídos:
a) dos descontos incondicionais concedidos;
b) dos impostos e contribuições incidentes sobre as
vendas;
c) das comissões e corretagens pagas;
d) de margem de lucro de vinte por cento,

calculada

sobre o preço de revenda ;
111 - Método do Custo de Produção malS Lucro - CPL:
definido como o custo médio de produção de bens,
direi tos,

idênticos ou

originariamente

similares,

produzidos ,

no país onde

acrescido

dos

serVlços ou
ti verem sido

impostos

e

taxas

cobrados pelo referido país na exportação e de margem de l ucro
de vinte por cento , calculada sobre o custo apurado.
§

1~

As médias ari tméticas dos preços de que tratam

os incisos I e 11 e o custo médio de produção de que trata o
inciso 111 serão calculados considerando os preços praticados
e os custos incorridos durante todo o período de apuração da
base de

cálculo do

imposto de

custos , despesas ou encargos .

renda

a

que

se

referirem os

16

2~

§

.

.

lnClso

Para efei to do disposto no

somente

I ,

serão consideradas as operações de compra e venda praticadas
entre compradores e vendedores não vinculados.
3~

§

serão

.

.

Para efei to do disposto no lnC1SO 11,

considerados

os

preços

praticados

pela

somente

empresa

com

compradores não vinculados .
4~

§

Na hipótese de utilização de malS de um método ,

será considerado dedutível o malor valor apurado,

observado o

disposto no parágrafo subseqüente.
§

mencionados
constante

5~

Se

neste

dos

os

valores

artigo

respectivos

apurados

forem

segundo

superlores

documentos,

a

ao

os

de

métodos

aquisição ,

dedutibilidade

fica

efeito

de

limitada ao montante deste último.
§

6~

Integram

para

custo,

o

dedutibilidade , o valor do frete e do seguro,

cujo ônus tenha

sido do importador e os tributos incidentes na importação.
§

determinado

7~

A

de

parcela

dos

conformidade

custos
com

que

este

exceder
artigo

ao

deverá

valor
ser

adicionada ao lucro líquido , para determinação do l ucro real .
§

8~

A dedutibilidade dos encargos de depreci ação ou

amortização dos bens e direitos fica limitada , em cada perí odo
de

apuraçao , ao

montante

calculado

com

base

no

preço

determinado na forma deste artigo .
§

9~

O disposto neste artigo não se apl i ca aos casos

de royalties e assistência técnica,
o u assemelhada,

científica, administra ti va

os quais permanecem subordinados às condições

de dedutibilidade constantes da legislação vigen t e.
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Receitas Oriundas de Exportações para o Exterior

Art . 19.

As

receitas

efetuadas com pessoa vinculada ficam sujei tas
quando o preço médio de venda dos bens,
nas

exportações

efetuadas

durante

o

-

nas

auferidas

a

operaçoes
arbi tramen t o

serVlços ou direitos,
respectivo

período

de

apuração da base de cálculo do imposto de renda, for inferior
a

noventa

mesmos

por

bens,

durante

cento

do

servlços
mesmo

o

preço médio
ou

direitos,

período,

em

praticado
no

na

mercado

condições

de

venda

dos

brasileiro ,
pagamento

semelhantes.
§

1~

Caso a pessoa jurídica não efetue operaçoes de

venda no mercado interno,
que

se

refere

caput

o

a determinação dos preços médios a
será

efetuada

com

empresas que pratiquem a venda de bens,

dados

de

outras

servlços ou direitos ,

idênticos ou similares, no mercado brasileiro.
§

I
l í quido

dos

2~

Para efeito de comparação , o preço de venda :

- no

mercado

descontos

brasileiro,

incondicionais

deverá

ser

concedidos,

considerado
do

i mposto

sobre a circulação de mercadorias e serviços, do imposto sobre
serVlços e das contribuições para a seguridade social - COFINS
e para o PIS/PASEP;
11 - nas exportações,

será tomado pelo valor depois

de diminuído dos encargos de frete e seguro,

cujo ônus tenha

s i do da empresa exportadora.
§

3~

Verificado que o preço de venda nas exportações

é inferior ao limite de que trata este artigo, as receitas das
vendas nas exportações serão determinadas tomando-se por base
o valor apurado segundo um dos seguintes métodos :
I - Método do Preço de Venda nas Exportações - PVEx :
definido

como

a

média

aritmética

dos

preços

de

venda

nas

18

exportações

efetuadas

pela

para

empresa,

própria

outros

clientes , ou por outra exportadora nacional de bens , serVlços
ou direi tos ,

idênticos ou similares ,

durante o mesmo período

de

da

i mposto

apuração

base

de

cálculo

do

de

renda

e

em

condições de pagamento semelhantes ;

rr - Método do Preço de Venda por Atacado no País de
Destino ,

Diminuído

do

aritmética

dos

similares,

praticados

Lucro - PVA :

preços

de
no

venda
mercado

definido
de

como

a

média

idênticos

bens,

atacadista

do

ou

país

de

destino, em condições de pagamento semelhantes , diminuídos dos
t ributos incluídos no preço ,

cobrados no referido país ,

e de

margem de lucro de quinze por cento sobre o preço de venda no
atacado ;

rrr - Método do Preço de Venda a Varejo no Pa í s de
Destino,

Diminuído

aritmética

dos

do

Lucro - PVV:

preços

de

venda

definido
de

bens,

como

a

média

idênticos

ou

s i milares, praticados no mercado varejista do país de destino ,
em condições de pagamento semelhantes, diminuídos dos tributos
i ncluídos no preço , cobrados no referido país, e de margem de
l ucro de trinta por cento sobre o preço de venda no varejo ;

rv

- Método do

Custo

mals Tributos e Lucro - CAP:

de Aquisição

ou

exportados ,

Produção

definido como a média aritmética

dos custos de aquisição ou de produção dos bens,
direitos ,

de

serVlços ou

acrescidos dos impostos e contribu i ções

cobrados no Brasil e de margem de lucro de quinze por cen t o
sobre a soma dos custos mais impostos e contribuições.
§

4~

As médias ari tméticas de que trata o parágrafo

anterior serão calculadas em relação ao período de apuração da
respectiva
brasileira.

base

de

cálculo

do

imposto

de

renda

da

empresa

19

5~

§

será

Na hipótese de utilização de malS de um método ,

considerado

o

menor

dos

valores

apurados,

observado

o

disposto no parágrafo subseqüente .
6~

§

Se

mencionados no
dos

3~

§

documentos

valor

o

apurado

segundo

métodos

os

for inferior aos preços de venda constantes

de

exportação,

prevalecerá

o

montante

da

receita reconhecida conforme os referidos documentos.
7~

§

A

parcela

disposto neste artigo,
escrituração

da

para

líquido,
computada

na

das

receitas,

apurada

segundo

o

que exceder ao valor já apropriado na

empresa

ser

deverá

determinação
determinação

do
do

adicionada

lucro
lucro

bem

real,

presumido

lucro

ao
como

e

do

ser
lucro

arbitrado.
§

8~

Para efei to do disposto no

3~,

§

somente serão

consideradas as operações de compra e venda praticadas entre
compradores e vendedores não vinculados.
Art. 20.

Em circunstâncias especiais, o Ministro de

Estado da Fazenda poderá alterar os percentuais de que tratam

•

os arts. 18 e 19, caput , e incisos 11, 111 e IV de seu

§

3~

.

Apuração dos Preços Médios

Art. 21.

Os custos e preços médios a que se referem

os arts. 18 e 19 deverão ser apurados com base em:
I - publicações ou relatórios oficiais do governo do
país

do

comprador

fiscal

desse

mesmo

acordo

para

evitar

ou

vendedor
,

palS,
a

quando

ou

declaração

com

bitributação

ele
ou

o

para

da

autoridade

Brasil

mantiver

intercâmbio

de

informações;
11 - pesqulsas efetuadas por empresa ou insti tuição
de

notório

conhecimento

técnico

ou

publicações

técnicas,

em

20

que

se

especifiquem

o

setor,

o

período,

as

empresas

pesquisadas e a margem encontrada , bem como identifiquem , por
empresa, os dados coletados e trabalhados .
1~

§

As

publicações,

as

pesqulsas

e

os

relatórios

oficiais a que se refere este artigo somente serão admi tidos
como

prova

métodos

se

de

houverem

avaliação

sido

realizados

com

internacionalmente

observância
adotados

e

de
se

referirem a período contemporâneo com o de apuração da base de
cál culo do imposto de renda da empresa brasileira.
2~

§

Admitir-se-ão

margens

estabelecidas nos arts .

18 e

comprove ,

publicações,

com

base

em

de

lucro

diversas

das

19 , desde que o contribuinte as
pesqulsas

ou

relatórios

elaborados de conformidade com o disposto neste artigo .
3~

§

relatórios

As

a

publicações

que

se

técnicas,

as

este

artigo

refere

pesqulsas

e

os

poderão

ser

desqualificados mediante ato do Secretário da Receita Federal ,
quando considerados inidôneos ou inconsistentes.

Juros

•

Art. 22.
v i nculada,

Os

Juros

pagos

quando decorrentes

de

ou

creditados

contrato

nao

a

pessoa

registrado

no

Banco Central do Brasil, somente serão dedutíveis para fins de
determinação do lucro real até o montante que não exceda ao
valor

calculado

dólares

dos

com

Estados

base

na

Unidos

taxa
da

Libor,

América

para
pelo

depósi tos

prazo

de

em

selS

meses, acrescida de três por cento anuais a título de spread ,
proporcionalizados em função do período a que se referirem os
Juros .
§

1~

No caso de mútuo com pessoa vinculada , a pessoa

jurídica mutuante,

domiciliada

no Brasil,

deverá

reconhecer ,

21

como receita financeira correspondente à operação, no mínimo o
valor apurado segundo o disposto neste artigo .
2~

§

artigo,

os

Para

Juros

efei to
serão

do

limi te

calculados

a

que

com

se

base

refere
no

este

valor

da

obrigação ou do direito, expresso na moeda objeto do contrato
e

convertida

em

realS

pela

taxa

de

câmbio ,

divulgada

pelo

Banco Central do Brasil, para a data do termo final do cálculo
dos Juros.
§

3~

valor

O

dos

encargos

que

exceder

o

limite

referido no caput e a diferença de receita apurada na forma do
parágrafo

anterior

serão

adicionados

à

base

de

imposto de renda devido pela empresa no Brasil,

cálculo

do

inclusive ao

l ucro presumido ou arbitrado.
§

4~

Nos

casos

Central do Brasil,

de

contratos

serão admi tidos os

registrados

no

Banco

juros determinados com

base na taxa registrada.

Pessoa Vinculada - Conceito

•

Art. 23.

Para

efeito

dos

18

arts.

22,

a

,

sera

considerada vinculada à pessoa jurídica domiciliada no Brasil :
I - a matriz desta, quando domiciliada no exteri or ;
11 -

sua

a

filial

sucursal,

ou

domiciliada

no

residente

ou

exterior ;
111 -

a

pessoa

domiciliada no exterior,
capital
coligada,
n~

social

a

física

ou

jurídica,

cuja participação societária no seu

caracterize

na forma definida nos

como
§§ 1 ~

sua
e

2~

controladora
do art.

ou

243 da Le i

6 . 404, de 15 de dezembro de 1976;
IV - a

pessoa

jurídica domiciliada no exterior que

seJa caracterizada como sua controlada ou coligada,

na forma

22

1~

definida nos §§

e

2~

do art.

243 da Lei

n~

6.404, de 15 de

dezembro de 1976;
V- a pessoa jurídica domiciliada no exterior, quando
esta e a empresa domiciliada no Brasil estiverem sob controle
societário
dez

ou

administrativo

comum

ou

quando

pelo

menos

por cento do capital social de cada uma pertencer a uma

mesma pessoa física ou jurídica ;

VI - a
domiciliada

pessoa

no

física

ou

jurídica,

que,

em

conjunto

exterior,

jurídica domiciliada no Brasil,

residente
com

caracterizem

como

forma definida nos §§

controladoras
1~

2~

e

pessoa

tiver participação societária

no capital social de uma terceira pessoa jurídica,
as

a

ou

ou

do art.

coligadas

desta ,

n~

243 da Lei

cUJa soma
na

6 . 404 , de

15 de dezembro de 1976;

VII - a

pessoa

domiciliada no exterior ,

.

.

consorClO

ou

física

ou

jurídica,

res i dente

que seJa sua associada,

condomínio ,

conforme

definido

ou

na forma de

na

l egislaç ão

brasileira, em qualquer empreendimento;

VIII - a pessoa física residente no exterior que for
..

parente ou afim até o terceiro grau, conJuge ou companheiro de
qualquer

de

seus

diretores

ou

de

seu

sócio

ou

acionista

controlador em participação direta ou indireta;

IX - a

pessoa

domiciliada no exterior,

física

ou

jurídica,

residente

que goze de exclusividade ,

ou

como seu

agente , distribuidor ou concessionário, para a compra e venda
de bens, serVlços ou direitos ;
X - a

pessoa

domiciliada no exterior,
domiciliada

no

distribuidora

Brasil
ou

física

ou

jurídica,

residente

ou

em relação ã qual a pessoa jurídica
goze

de

concessionária ,

bens , serviços ou direitos .

exclusividade,
para

a

compra

como
e

agente ,
venda

de

23

Países com Tributação Favorecida

Art. 24.
e

taxas de

também ,

As disposições relativas a preços,

Juros,

constantes dos arts.

18 a

22,

custos

aplicam-se,

às operações efetuadas por pessoa física ou jurídica

residente ou domiciliada no Brasil, com qualquer pessoa física
ou jurídica, ainda que não vinculada , residente ou domiciliada
em país que não tribute a

renda ou que a

tribute a alíquota

máxima inferior a vinte por cento.
1~

§

artigo,
,

pals,

Para efei to do disposto na parte

será considerada a
,

aplicável

as pessoas

final

deste

legislação tributária do referido
físicas

,

ou as pessoas

jurídicas ,

conforme a natureza do ente com o qual houver sido praticada a
operaçao.
§

2~

I

- o valor apurado segundo os métodos de que trata

No caso de pessoa física residente no Brasil:

o art. 18 será considerado como custo de aquisição para efeito
de
•

apuraçao

de

ganho

de

capital

na

alienação

do

bem

ou

direito;
11

- o preço relativo ao bem ou direi to alienado,

para efeito de apuraçao de ganho de capital, será o apurado de
conformidade com o disposto no art. 19 ;
111 - será considerado como rendimento tributável o
preço

dos

serVlços

prestados

apurado

de

conformidade

com

o

disposto no art. 19;
IV

-

serão

considerados

como

rendimento

os Juros determinados de conformidade com o art. 22 .

tributável
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Seção VI
Lucro Presumido

Determinação

o

Art. 25.

lucro

será

presumido

montante

o

determinado pela soma das seguintes parcelas:
I

o valor resul tante da aplicação dos percentuais

-

de que trata o art.
1995,
8.981 ,

sobre a
de

20

15 da Lei

líquidos

-

9.249,

de 26 de dezembro de

recei ta bruta definida pelo art.
de

janeiro

de
1~

apuração de que trata o art.
I I

n~

os

ganhos

auferidos

em

1995,

auferida

31

no

da Lei
período

n -o

de

desta Lei ;

de capi tal,

os

rendimentos

aplicações

financeiras,

e

as

ganhos
demais

receitas e os resultados positivos decorrentes de receitas não
abrangidas pelo inciso anterior e demais valores determinados
nesta Lei, auferidos naquele mesmo período.

•

Opção

Art. 26.
presumido

será

A opção pela tributação com base no lucro

aplicada

em

relação

a

todo

o

período

de

atividade da empresa em cada ano-calendário.
§

manifestada

1~

A

com

opção
o

de

pagamento

que
da

trata
.

.

prlmelra

artigo

este
ou

,

.

unlca

será

quota

do

imposto devido correspondente ao primeiro período de apuração
de cada ano-calendário.
§

2~

A pessoa jurídica que houver iniciado atividade

a partir do segundo trimestre manifestará a opção de que trata
este

.)

artigo

com

o

pagamen to

da

.

.

prlmelra

ou

,

.

unlca

quota

do

25

imposto devido relativa ao período de apuração do início de
atividade.
3~

§

base

no

A pessoa jurídica que houver pago o imposto com

lucro

presumido

e

em

que,

mesmo

ao

relação

ano-calendário, alterar a opção, passando a ser tributada com
base no

lucro

real,

ficará

sujei ta ao pagamento de mul ta

e

Juros moratórios sobre a diferença de imposto paga a menor .
§

anterior

4~

A mudança de opção a que se refere o parágrafo

somente

será

admitida

quando

formalizada

até

a

entrega da correspondente declaração de rendimentos e antes de
iniciado

procedimento

de

ofício

relativo

a

qualquer

dos

períodos de apuração do respectivo ano-calendário.

Seção VII
Lucro Arbitrado

Determinação

o

Art . 27 .

lucro

arbitrado

será

montante

o

determinado pela soma das seguintes parcelas :
I - o valor resultante da aplicação dos percentuais
de que trata o art.
1995 ,
8.981 ,

sobre a
de

20

16 da Lei

líquidos

-

9.249, de 26 de dezembro de

recei ta bruta definida pelo art .
de

janeiro

apuração de que trata o art.
I I

n~

de
1~

1995,

em

no

período

n~

de

desta Lei;

os ganhos de capi tal,

auferidos

auferida

31 da Le i

aplicações

os rendimen tos
financeiras,

as

e

ganhos
demais

receitas e os resultados positivos decorrentes de receitas não
abrangidas pelo inciso anterior e demais valores determinados
nesta Lei, auferidos naquele mesmo período.
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1~

§

Na

apuraçao

conhecida a

receita bruta,

incisos

11,

111

j aneiro

de

1995,

e

do
os

IV do art.
deverão

lucro

quando

coeficientes de que
51

ser

arbitrado,

da Lei

n~

8.981,

multiplicados

pelo

nao

tratam os
de 20 de
número

de

meses do período de apuração .
§

2~

Na hipótese de utilização das alternativas de

cálculo previstas nos
8 . 981,

de

20

de

incisos V a VIII do art .

janeiro de

1995 ,

o

n~

51 da Le i

1 ucro arbi trado

,

sera

o

valor resultante da soma dos valores apurados para cada mê s do
período de apuração.

-

Capítulo 11
,

CONTRIBUIÇAO SOCIAL SOBRE O LUCRO LIQUIDO

Seção I
Apuração da Base de Cálculo e Pagamento

Normas Aplicáveis

•

Art. 28.

Aplicam-se à apuraçao da base de cálculo e

ao pagamento da contribuição social sobre o lucro líquido as
normas da legislação vigente e as correspondentes aos arts.
a

3~,

5~

1~

a 14, 17 a 24 , 26, 55 e 71, desta Lei.

Empresas sem Escrituração Contábil

Art . 29.
sobre

o

tributadas

lucro

A base de
líquido ,

cálculo da

devida

pelas

contribuição social
pessoas

j urí dicas

com base no lucro presumido ou arbi trado e

pelas

27

d emais

empresas

d i spensadas

con t ábi l,

escrituração

de

corresponderá à soma dos valores :
I - de que trata o art. 20 da Lei

n~

9 . 249 , de 26 de

dezembro de 1995 ;

lí quidos

I I - os ganhos de capi tal ,

os rendimentos e

ganhos

auferidos

financeiras ,

demais

em

aplicações

as

r eceitas e os resultados positivos decorrentes de receitas não
abrangidas pelo inciso anterior e demais valores determi nados
n es t a Le i , auferidos naquele mesmo período.

Pagamento Mensal Estimado

Art. 30.

A pessoa

jurídica que houver optado pelo

pagamento do imposto de renda na forma do art.
su j ei ta

ao

pagamento mensal

da

contribuição

2~

f i ca, também ,

soci al

sobre

o

l ucro líquido, determinada mediante a aplicação da alíquota a
que estiver sujei ta sobre a base de cálculo apurada na f orma
dos incisos I e 11 do artigo anterior.

•

Capítulo 111
IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS

Con t r i buinte Substituto
Art. 31 .

O

art. 35

da

Lei

n~

4.50 2,

de

30

de

n ovembro de 1964 , passa a vlgorar com a seguinte redação :
"Art. 35 .

..

. ..

. . .. . . . . . . . . .. .. .. .. .. .. . . . . . .. . . .. .. .. ..

. .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. . . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .

11 - como contribuinte substituto:
.. .. .. .. .. . . .. .. .. .. .. .. . . . . . . .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . . . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . .
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c) o

industrial

requerimento,

nas

operações

mediante

equiparado,

ou

concomitantes

anteriores,

ou

posteriores às saídas que promover, nas hipóteses e condições
estabelecidas pela Secretaria da Receita Federal.
1~

§

artigo,
por

Nos casos das alíneas a e b do inciso 11 deste

o pagamento do imposto não exclui a

infração

do

contribuinte

originário

responsabilidade
quando

este

for

identificado , e será considerado como efetuado fora do prazo ,
para todos os efeitos legais.
2~

§

inciso

11 f

Para

a

implementar

o

disposto

Secretaria da Recei ta

na

Federal

alínea

poderá

c

do

insti tUlr

reglme especial de suspensão do imposto."

Capítulo IV

PROCEDIMENTOS DE FISCALIZAÇAO
Seção I
Suspensão da Imunidade e da Isenção

Art. 32.

A

suspensão

da

imunidade

tributária,

em

virtude de falta de observância de requisitos legais, deve ser
procedida de conformidade com o disposto neste artigo.
§

imunidade
inciso

1~

de

VI

Constatado

que

tributos

federais

art.

da

do

150

entidade
de

que

beneficiária

trata

Constituição

a

alínea

Federal

14,

da

Lei

Tributário

n~

5.172,

de

Nacional, a

25

de

outubro

fiscalização

de

c

não
9 ~,

observando requisito ou condição previsto nos arts.

de

§

do

está
1~,

e

1966

Código

tributária

expedirá

notificação fiscal, na qual relatará os fatos que determinam a
suspensão

do

benefício ,

ocorrência da infração.

indicando

inclusive

a

data

da

29

§

2~

A entidade poderá ,

ciência da notificação,

no prazo de trinta dias da

apresentar as alegações e

provas que

entender necessárias .
§

decidirá

3~

O

Delegado

sobre a

declaratório

ou

Inspetor

procedência das

suspenslvo

da

Receita

alegações,

expedindo
no

benefício,

do

Federal
o

ato

caso

de

improcedência, dando, de sua decisão, ciência à entidade.
§

4~

Será igualmente

decorrido o prazo previsto no §

expedido o
2~

ato suspenSl vo

se

sem qualquer manifestação da

parte interessada.
§

5~

A

suspensão

da

imunidade

terá

como

termo

i nicial a data da prática da infração .
§

6~

I
trinta

Efetivada a suspensão da imunidade:

- a

dias

entidade
.

da

declaratório,

interessada

.

~

ClenCla,

poderá,

no

prazo

.
lmpugnaçao

apresentar

ao

de
ato

a qual será objeto de decisão pela Delegacia da

Receita Federal de Julgamento competente ;
11

-

a

fiscalização

de

tributos

federais

lavrará

auto de infração, se for o caso.
§

7~

A impugnação rela ti va à

,

obedecerá

as

demais

normas

suspensão da imunidade

reguladoras

do

processo

administrativo fiscal.
§

entidade

8~

nao

A

impugnação

terão

efeito

e

o

recurso

suspenslvo

apresentados
relação

em

pela

ao

ato

infração,

as

declaratório contestado.
§

9~

Caso

lavrado

auto

de

impugnações contra o ato declaratório e contra a exigência de
crédi to tributário serao reunidas em um único processo,

para

serem decididas simultaneamente.
§

aplicam-se ,

10.

Os

também,

procedimentos
às

hipóteses

estabelecidos
de

suspensão

neste
de

artigo

-

.
lsençoes
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condicionadas,

quando

descumprindo

as

entidade

a

condições

requisitos

ou

estiver

beneficiária

impostos

pela

Federal

pode

legislação de regência.

Seção 11
Regimes Especiais de Fiscalização

Art. 33.
determinar

A

reglme

Secretaria

especial

Receita

da

para

cumprimento

de

obrigações,

pelo sujeito passivo, nas seguintes hipóteses:
I

embaraço

-

,

a

pela

caracterizado

fiscalização,

negativa não justificada de exibição de livros e documentos em
que

se

passl vo,

assente

a

escrituração

de

atividades

do

sujeito

bem como pelo não fornecimento de informações sobre

bens, movimentação financeira,
ou

das

terceiros,

quando

,

intimado,

e

demais

.

proprlOS

negócio ou atividade,

hipóteses

que

autorizam a requisição do auxílio da força pública, nos termos
do art. 200 da Lei

n~

5.172, de 25 de outubro de 1966;

resistência à

11 -

fiscalização ,

caracterizada pela

negativa de acesso ao estabelecimento, ao domicílio fiscal ou
a

qualquer outro local onde se desenvolvam as atividades do

sujeito

paSSlVO,

ou

se

encontrem

bens

de

sua

posse

ou

propriedade;
111 -

constituída
verdadeiros

evidências

por
sócios

de

que

interpostas
ou

a

pessoa
que

pessoas

acionistas,

ou

o

jurídica

esteja

não

ti tular,

os
no

caso

de

firma individual;
IV -

tributária,

real i zação
sem

a

contribuintes apropriado;

de

-

operaçoes

devida

sujeitas

inscrição

no

,

a

incidência
cadastro de
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v - prática

reiterada

de

infração

da

legislação

com

evidências

tributária ;
VI - comercialização

de

mercadorias

de contrabando ou descaminho;
VII - incidência em conduta que enseJe representação
criminal, nos termos da legislação que rege os crimes contra a
ordem tributária .
1~

§

O reglme especial de fiscalização será aplicado

em virtude de ato do Secretário da Receita Federal .
§

2~

O

reglme

especial

pode

consistir,

i nclus i ve ,

em:
I

- manutenção

de

no

inin t errupta

fiscalização

estabelecimento do sujeito passlvo ;
11

ã metade,

- redução ,

dos periodos de apuração e

dos prazos de recolhimento dos tributos;
11 1 - utilização compulsória de controle eletrô n i co
das

operações

realizadas

recolhimento

e

diário

dos

respectivos tributos ;
.

IV

.

- eXlgencla
~

comprovação

de

sistemática

do

cumprimento das obrigações tributárias;
V

- controle

especial

da

impressão

e

emissão

de

documentos comerciais e fiscais e da movimentação financeira .
§

3~

As medidas previstas neste artigo poderão ser

apl i cadas isolada ou cumulativamente ,

por tempo

suficiente ã

normalização do cumprimento das obrigações tributárias .
§

4~

A

imposição

do

reglme

especial

não

elide

a

aplicação de penalidades previstas na legislação tributária.
§

5~

As

infrações

cometidas

pelo

durante o periodo em que estiver submetido a
de

fiscalização

serão

i nciso 11 do art. 44.

punidas

com a

multa

contribu i nte

regime especial
de

que

trata

o
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Seção 111
Documentação Fiscal

Acesso à Documentação

Art. 34.

.

,

também

São

passlvels

exame

de

os

documentos do sujeito passivo, mantidos em arquivos magnéticos
ou

assemelhados,

tenham

relação

encontrados

direta

ou

no

local

indireta

com

da
a

verificação,
atividade

que

por

ele

exercida.

Retenção de Livros e Documentos

Art. 35.

livros

Os

e

examinados fora do estabelecimento do sujeito passlvo,
que lavrado termo
em

que

se

ser

poderão

documentos

desde

escrito de retenção pela autoridade fiscal,

especifiquem

a

quantidade,

espécie,

natureza

e

condições dos livros e documentos retidos.
§

1~

Consti tuindo os

livros ou documentos prova da

prá tica de ilíci to penal ou tributário,
não

serao

extraindo-se

devolvidos,

os originais retidos

cópia

para

entrega

ao

interessado.
§

2~

Excetuado

o

disposto

no

parágrafo

anterior,

devem ser devolvidos os originais dos documentos retidos para
exame, mediante recibo.
Lacração de Arquivos
Art. 36.
diligência

ou

A

autoridade

fiscalização

poderá

fiscal
promover

encarregada
a

lacração

de
de

33

móveis , calxas, cofres ou depósitos onde se encontram arqUlvos
e documentos,
ou

o

toda vez que ficar caracterizada a

embaraço

circunstâncias

ou

,

a

a

fiscalização ,
quantidade

ainda

ou

de

documentos

não

resistência
quando

as

permi tirem

sua identificação e conferência no local ou no momento em que
foram encontrados.
Parágrafo único.

o

sujeito

passlvo

e

demais

responsáveis serão previamente notificados para acompanharem o
procedimento

de

rompimento

do

lacre

e

identificação

dos

elementos de interesse da fiscalização.

Guarda de Documen t os

Art. 37.
j urí dica,

Os comprovantes da escri turação da pessoa

relativos

a

fatos

que

contábeis de exercícios futuros,

repercutam

em

l ançamen t os

serão conservados até que se

opere a decadência do direito de a Fazenda Pública constituir
os créditos tributários relativos a esses exercícios .

Arquivos Magnéticos

Art . 38 .
processamento

de

O sujei to
dados

passl vo

deverá

manter

usuário

de

sistema

documentação

de

técnica

completa e atualizada do sistema , suficiente para possibil itar
a sua auditoria, facultada a manutenção em meio magnético, sem
prejuízo da sua emissão gráfica, quando solicitada.
Extravio de Livros e Documentos
Art. 39.
documentos

A

perda

ou

implica arbi tramento

extravio
dos

valores

dos
das

livros
operações

ou
a
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que

referiam,

se

para

cálculo

sobre

elas

salvo se,

feita

tributos

dos

incidentes na forma da legislação específica,

a comunicação no prazo de trinta dias da data da ocorrência do
fato, for possível a reconstituição da escrituração.

Seção IV
Omissão de Receita

Falta de Escrituração de Pagamentos

Art . 40.
efetuados

A

fal ta.

pela pessoa

de

escri turação

jurídica,

aSSl.m corno a

de

pagamentos

manutenção,

no

passivo, de obrigações cuja exigibilidade não seja comprovada,
caracterizam, também, omissão de receita.

Levantamento Quantitativo por Espécie

Art. 41.

•

determinada

a

quantidades

de

A omi s são de

partir

recei ta poderá ,

matérias-primas

e

,

por

levantamento

de

produtos

também ,
.

espeCl.e

ser
das

intermediári os

utilizados no processo produtivo da pessoa jurídica .
§

1~

Para

os

fins

deste

diferença, positiva ou negativa,

artigo,

entre a

apurar-se-á

a

sorna das quantidades

de produtos em estoque no início do período com a quantidade
de

produtos

fabricados

com

as

matérias-primas

e

produtos

intermediários utilizados e a sorna das quantidades de produtos
cuja venda houver sido registrada na escrituração contábil da
empresa com as quantidades em estoque , no final do período de
apuração, constantes do livro de Inventário.
§

valor

2~

Considera-se

resultante

da

receita

omitida,

multiplicação

das

nesse

caso,

diferenças

o
de
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quantidades

de

produtos

ou

de

matérias-primas

e

produtos

i ntermediários pelos respectivos preços médios de venda ou de
c ompra , conforme o caso , em cada perí odo de apuração abrang i do
pel o levantamento.
3~

§

trata

que

Os critérios de apuração de receita omiti da d e

este

comerclals ,

artigo

aplicam-se ,
,

relativamente

também,

para

adquir i das

mercadorias

as

empresas

às

revenda.

Depósitos Bancários

-

.
Caracterizam-se também omlssao
de

Art . 42.

rece i ta

ou de rendimento os valores creditados em conta de depósito ou
de

investimento

relação

aos

quals

regularmente
hábil

e

mantida
o

a

a

titular,

intimado,

idônea,

junto

não

insti tuição
pessoa

comprove,

orlgem

dos

financeira ,

física

ou

mediante

recursos

em

j urídica ,

documentação

utilizados

nessas

operações.
1~

§
,

sera

O valor das receitas ou dos rendimentos omitido

considerado

auferido

ou

recebido

no

~

mes

crédito

do

efetuado pela instituição financeira.
2~

§

que

não

Os valores cuja origem houver sido comprovada ,

houverem

i mpostos

sido

computados

contribuições

e

na
que

a

base

de

cálculo

estiverem

submeter-se-ão às normas de tributação específicas,

dos

sujeitos,
previstas

na legislação vigente à época em que auferidos ou recebidos.
§

os

crédi tos

3~

Para efeito de determinação da receita omitida,

serão

anal i sados

i ndi vidual i zadamen te,

observado

que não serão considerados:
I

os

decorrentes

de

transferências

contas da própria pessoa física ou jurídica;

de

outras
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11

- no

caso

de

pessoa

disposto no inciso anterior,

física,

sem

prejuízo

do

os de valor individual igualou

i nferior a R$ 1.000,00 (mil reais), desde que o seu somatório ,
dentro

do

ano-calendário,

não

ultrapasse

o

valor

de

R$

12.000,00 (doze mil reais).
4~

§

omitidos
recebidos,

Tratando-se

serão

de

tributados

pessoa
no

física,

mes

em

~

os

rendimentos
considerados

que

com base na tabela progressiva vigente à

época em

que tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira .

Seção V
Normas sobre o Lançamento de Tribu tos e Contribuições

Auto de Infração sem Tributo

Art. 43.

Poderá

ser

formalizada

exigência

de

crédito tributário correspondente exclusivamente a multa ou a
j uros de mora, isolada ou conjuntamente .
Parágrafo único.
forma

deste

i ncidirão
§

artigo ,

nao

Sobre
pago

o
no

crédito

constituído

respectivo

na

vencimento ,

Juros de mora , calculados à taxa a que se refere o

3 ° do art.

5~ ,

a partir do primeiro dia do mês subseqüente ao

vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento e de um
por cento no mês de pagamento.

Multas de Lançamento de Ofício
Art. 44.
aplicadas as

Nos

casos

seguintes mul tas,

de

lançamento de ofí cio,

calculadas sobre a

ou diferença de tributo ou contribuição:

serão

totalidade
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I

de setenta e clnco por cento, nos casos de falta

-

de pagamento ou recolhimento, pagamento ou recolhimento após o
vencimento do prazo,

sem o

acréscimo de mul ta moratória,

falta de declaração e nos de declaração inexata,

de

excetuada a

hipótese do inciso seguinte ;
cento

11 -

e

cinqüenta

por

nos

cento,

evidente intuito de fraude , definido nos arts.
Lei

n~

casos

de

71 , 72 e 73 da

4.502, de 30 de novembro de 1964 , independentemente de

outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis.
§

1~

I

-

As

multas

de

que

trata

este

artigo

serao

exigidas:
juntamente

com

o

tribu to

ou

a

contribuição ,

quando não houverem sido anteriormente pagos;
- isoladamente,

11

contribuição

houver

sido

quando
,

pago

o

apos

tributo

o

ou

vencimento

do

a

prazo

previsto, mas sem o acréscimo de multa de mora;
111 -

isoladamente, no caso de pessoa física sujeita

ao pagamento mensal do imposto
n~

8 ° da Lei
fazê-lo,

(carnê-leão) na forma do ar t.

7.713, de 22 de dezembro de 1988, que deixar de

ainda

que

não

tenha

apurado

imposto

a

pagar

na

declaração de ajuste;
IV

sujei ta

- isoladamente,

ao pagamento

do

imposto

social sobre o lucro líquido,

caso

no

de

renda

jurídica

pessoa

de
e

da

na forma do art.

contribuição

2~ ,

que deixar

de fazê-lo, ainda que tenha apurado prejuízo fiscal ou base de
cálculo

negativa

para

a

contribuição

social

sobre

o

lucro

líquido, no ano-calendário corresponden te;
V - isoladamente, no caso de tributo ou contribuição

social lançado, que não houver sido pago ou recolhido.
§

2~

Se

o

contribuinte

nao

atender,

no

prazo

marcado, à intimação para prestar esclarecimentos, as multas a
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.

.

que se referem os lnclsos I

e

11 do caput passarão a

cento e doze inteiros e cinco décimos

ser de

por cento e de duzentos

e vinte e cinco por cento, respectivamente.
3~

§

as

reduções

Aplicam-se às muI tas de que trata este artigo

previstas

6~

no art.

n~

da Lei

agosto de 1991, e no art. 60 da Lei

8.218,

de 29 de

8.383, de 30 de dezembro

n~

de 1991.

inclusi ve,
indevido

As

4~

§

aos
de

disposições

artigo

deste

contribuintes que derem causa a

tributo

ou

contribuição

aplicam-se ,
ressarcimento

decorrente

de

qualquer

incentivo ou benefício fiscal.
Art. 45.
novembro

de

1964,

o

art.

com

80

as

da

n~

Lei

alterações

4.502,

de

posteriores,

30

de

passa

a

vlgorar com a seguinte redação:
"Art. 80.
total ou parcial,
trializados

na

recolhimento
após

moratória,

do imposto sobre produtos indus-

respectiva

nota

imposto

lançado

do

vencido

A falta de lançamento do valor ,

o

prazo ,

sujeitará

sem

o

fiscal,
ou

o

fal ta

de

recolhimento

acréscimo
,

contribuinte

o

a

as

de

multa

seguintes

multas de ofício:
I - setenta e Clnco por cento do valor do
imposto que deixou de

ser lançado ou

recolhido ou

que houver sido recolhido após o vencimento do prazo
sem o acréscimo de multa moratória;
11 - cento e

cinquenta por cento do valor

do imposto que deixou de ser lançado ou recolhido,
quando se tratar de infração qualificada.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ."
Art. 46.
4.502,

As multas de que trata o art. 80 da Lei

de 30 de novembro de 1964,

passarão a

n~

ser de cento e
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doze inteiros e Clnco décimos por cento e de duzentos e vinte
e

Clnco

por

atender,

no

cento,

respectivamente,

prazo

,

marcado,

se

contribuinte

o

intimação

a

para

-

nao

prestar

esclarecimentos.
§

1~

I

-

As

multas

de

que

trata

este

artigo

serão

exigidas:
juntamente com o imposto, quando este não houver

sido lançado nem recolhido;
11 §

isoladamente, nos demais casos .

2~

Aplicam-se às muI tas de que trata o art. 80 da

Lei nO 4.502, de 30 de novembro de 1964, o disposto nos §§
4~

3~

e

do art. 44.

Seção VI
Aplicação de Acréscimos de Procedimento Espontâneo

Art. 47.

A pessoa

física

ou

jurídica

submetida

a

ação fiscal por parte da Secretaria da Receita Federal poderá
pagar, até o vigésimo dia subseqüente à data de recebimento do
termo de início de fiscalização,
já

lançados

contribuinte

ou
ou

declarados,

de

responsável,

os tributos e

que
com

for
os

contribuições

sujei to paSSl vo
acréscimos

aplicáveis nos casos de procedimento espontâneo .

como

legais
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Capítulo V

- GERAIS
DISPOSIÇOES
Seção I
Processo Administrativo de Consulta

Art. 48.
Federal ,

os

No

âmbito

processos

Secretaria

da

administrativos

de

Receita

da

consulta

serão

solucionados em instância única.
§

1~

A

competência

para

solucionar

a

consulta

ou

declarar sua ineficácia será atribuída:

Federal,
da

,
orgao

- a

I

central

nos casos de consul tas

administração

representativa

de

pública

Secretaria

da

Receita

formuladas por órgão central
federal
~

categoria

da

.

por

ou

economlca

ou

entidade

profissional

de

âmbito nacional;
11

- a

órgão

regional

da

Secretaria

da

Receita

Federal, nos demais casos.
§

2~

Os atos normativos expedidos pelas autoridades

competentes serão observados quando da solução da consulta .
§

da

solução

3~

da

Não cabe recurso nem pedido de reconsideração
consulta

ou

do

despacho

que

declarar

sua

i neficácia.
§

4~

As soluções das consultas serão publicadas pela

lmprensa oficial,

na forma disposta em ato normativo emitido

pela Secretaria da Receita Federal.
§

de

5~

consultas

idêntica

norma

Havendo diferença de conclusões entre soluções
relativas
jurídica,

a

uma
cabe

mesma
recurso

matéria,

fundada

especial,

sem

suspensivo, para o órgão de que trata o inciso I do § 1°.

em

efei to
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§

6~

O recurso

de

que

trata

o

parágrafo

anterior

pode ser interposto pelo destinatário da solução divergente ,
no prazo de trinta dias , contados da ciência da solução.
§

7~

Cabe a

quem interpuser o

recurso

comprovar a

existência das soluções divergentes sobre idênticas situações .
§

feito

,

ou

a

admissibilidade

de

]U1ZO

,
orgao

pelo

recorrente

.

o

8~

que

jurisdiciona

que

estiver

recurso

do

domicílio

o

subordinado

o

,

sera

fiscal

do

servidor ,

na

hipótese do parágrafo seguinte, que solucionou a consulta.
§

deverá,

9~

Qualquer

servidor da

administração

tributári a

a qualquer tempo , formular representação ao órgão que

houver

proferido

encaminhando

decisão,

a

soluções

as

divergentes sobre a mesma matéria , de que tenha conhecimento .
§

solução

o sujeito passivo que tiver conhecimento de

10.

divergente

decorrência

de

daquela

resposta

a

que

observando

esteja

consul ta

anteriormente

em

formulada ,

sobre idêntica matéria , poderá adotar o procedimento previsto
no

5~ ,

§

no

prazo

de

trinta

dias

contados

da

respectiva

publicação.
§

11 .

solução

A

acarretará,

divergência

da

em

qualquer hipótese, a edição de ato específico, uniformizando o
entendimento,
reformada ,
.

com imediata ciênci a ao destinatário da solução

aplicando-se

seus

efeitos

a

partir

da

data

da

.

ClenCla.
~

§

12.

administração
orientação

Se,

alterar

atingirá,

,

apos
o

resposta

a

entendimento

apenas,

os

fatos

nela

à

consulta,

expresso,

geradores

que

a

a

nova

ocorram

após dado ciência ao consulente ou após a sua publicação pela
lmprensa oficial.
§

todos

os

13.

A partir de

efei tos

decorrentes

1~

de

de

janeiro de 1997,
consul tas

nao

cessarao

solucionadas
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definitivamente, ficando assegurado aos consulentes, até 31 de
janeiro de 1997:
não

- a

I

instauração

procedimento

de

de

fiscalização em relação à matéria consultada;
11

- a

à

qual

formulada ,

renovação

serão aplicadas

anteriormente

consulta

da
as

normas

previstas

nesta

Lei.
Art. 49.

Não se aplicam aos processos

de

consul ta

no âmbito da Secretaria da Receita Federal as disposições dos
arts. 54 a 58 do Decreto
Art. 50.

à

relati vos

n~

70.235 , de 6 de março de 1972 .

Aplicam-se

classificação de mercadorias

arts. 46 a 53 do Decreto

n~

as

consulta

de

processos

aos

disposições

dos

70.235, de 6 de março de 1972 e do

art. 48 desta Lei.
§

48

poderá

1~

O órgão de que trata o inciso I do

alterar

proferidas

nos

ou

reformar,

processos

de

relativos

ofício,
,

§

1 ° do art .
decisões

as

classificação

a

de

mercadorias.
§

2~

Da alteração ou reforma mencionada no parágrafo

anterior, deverá ser dada ciência ao consulente.
§

3~

Em relação aos atos praticados até a

ciência

ao

consulente,

artigo,

aplicam-se

as

nos

casos

de

que

trata

conclusões

da

decisão

o

§

data da
1~

proferida

deste
pelo

órgão regional da Secretaria da Receita Federal.
§

proferidas
mercadorias,

4~

em

O envio de conclusões decorrentes de decisões
processos

de

consul ta

sobre

classificação

de

para órgãos do Mercado Comum do Sul - MERCOSUL ,

será efetuado exclusivamente pelo órgão de que trata o inciso
I do

§

1° do art. 48.
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Seção 11
Normas sobre o Lucro Presumido e Arbitrado

Art. 51.
9.249,

de 26 de dezembro de 1995,

ganhos

líquidos

financeiras,
arbitrado,

de

n~

operaçoes

qualsquer

de

adicionados

efeito

da Lei

bem como os rendimentos e

decorrentes

serão

para

9~

Os Juros de que trata o art .

presumido

lucro

ao

determinação

do

imposto

de

ou

renda

devido.
Parágrafo único.
fonte

sobre

os

considerado

O

rendimentos

imposto
de

como antecipação

que

de

renda

trata

devido

do

incidente

este

artigo

,

sera

declaração

na

na

de

rendimentos.
Art. 52.
jurídica

Na apuração de ganho de capital de pessoa

tributada

pelo

lucro

presumido

ou

arbitrado,

os

valores acrescidos em virtude de reavaliação somente poderão
ser computados como parte integrante dos custos de aquisição
dos

bens

e

direi tos

se

a

empresa

comprovar que

os

valores

acrescidos foram computados na determinação da base de cálculo
do imposto de renda.
Art. 53.
custos

e

Os valores

despesas,

créditos,

deverão

inclusive
ser

recuperados,
com

correspondentes

perdas

no

ao

lucro

adicionados

a

recebimento

de

presumido

ou

arbi trado para determinação do imposto de renda,

salvo se o

contribuinte 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

a

período

no

qual

tenha

se

submetido ao reglme de tributação com base no lucro presumido
ou arbitrado.
Art. 54.
ano-calendário

A

anterior,

pessoa
houver

jurídica
sido

que,

tributada

até
com

base

o
no
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lucro real,

deverá adicionar à base de cálculo do imposto de

renda, correspondente ao primeiro período de apuração

no qual

houver optado pela tributação com base no lucro presumido ou
for

tributada

com

base

no

lucro

arbi trado,

os

saldos

dos

valores cuja tributação havia diferido, controlados na parte B
do Livro de Apuração do Lucro Real - LALUR.

Seção 111
Normas Aplicáveis a Atividades Especiais

Sociedades Civis

Art. 55.
servlços

As

sociedades

profissionais

relativos

ao

exercício
1~

legalmente regulamentada de que trata o art.
n~

2.397,

de 21 de dezembro de 1987,

resultados auferidos a partir de

1~

prestação

de

C1V1S

passam,

de

de

profissão

do Decreto-lei
em relação aos

de janeiro de 1997, a ser

tributadas pelo imposto de renda de conformidade com as normas
aplicáveis às demais
Art. 56.
serVlços

de

pessoas jurídicas.
As

sociedades

profissão

C1V1S

legalmente

de

prestação

regulamentada

passam

de
a

contribuir para a seguridade social com base na receita bruta
da

prestação

Complementar

n~

de

serVlços,

observadas

normas

da

Lei

70, de 30 de dezembro de 1991.

Parágrafo único.

Para

efeito

contribuição de que trata este artigo,

1

as

da

incidência

da

serao consideradas as

receitas auferidas a partir do mês de abril de 1997.
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Associações de Poupança e Empréstimo

Art. 57.
pagarão o
ganhos

As

impos to de

líquidos,

Associações
renda

de

Poupança

corresponden te aos

auferidos

em

aplicações

e

Empréstimo

rendimentos

e

financeiras ,

,

a

alíquota de quinze por cento, calculado sobre vinte e oito por
cento do valor dos referidos rendimentos e ganhos l í quidos .
Parágrafo único .

o imposto incidente na forma deste

artigo será considerado tributação definitiva .

Empresas de Factoring

Art. 58.

Fica incluído no art . 36 da Lei

de 20 de janeiro de 1995 , com as alterações da Lei

n~

n~

8.981 ,

9.065 , de

20 de junho de 1995 , o seguinte inciso XV :
"Art. 36.

. ..

.. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. . .. . .. .

.. . . . .. .. .. .. .. .. .. . . . . .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . . .. . . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . . .. .. .. .. . .. .

XV - que explorem as atividades de presta ção cumulativa e contínua de serviços de assessorla
creditícia,
ção e

mercadológica ,

riscos,

gestão de crédito,

administração de contas a

sele-

pagar e

a

receber, compras de direitos creditórios resultantes
de vendas mercantis a prazo ou de prestação de ser viços (factoring). "

Atividade Florestal
Art. 59.

,

o

cul tivo

de

Considera-se,

florestas

que

também, como atividade rura l
se

destinem

comercialização, consumo ou industrialização.

ao

corte

para
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Liquidação Extra-Judicial e Falência

Art. 60.

As

entidades

liquidação extrajudicial
de incidência dos

e

de

impostos e

submetidas

falência

aos

reglmes
,

sujeitam-se as

de

normas

contribuições de competência da

União aplicáveis às pessoas jurídicas, em relação às operações
praticadas

durante

período

o

em

perdurarem

que

os

procedimentos para a realização de seu ativo e o pagamento do
passlvo.

Seção IV
Acréscimos Moratórios

Multas e Juros

Art. 61.
de

tributos

e

Os

débi tos

contribuições

para

com a

União,

decorrentes

administrados pela Secretaria da

Receita Federal, cUJos fatos geradores ocorrerem a partir de
de

janeiro

legislação

de

1997,

específica,
,

calculada a

taxa de

nao

pagos

serao

trinta e

nos

prazos

acrescidos
três

de

previstos

multa

de

1~

na

mora,

centésimos por cento,

por

dia de atraso.
§

1~

A multa de que trata este artigo será calculada

a partir do primeiro dia subseqüente ao do vencimento do prazo
previsto para o pagamento do tributo ou da contribuição até o
dia em que ocorrer o seu
§

2~

O

pagamento.

percentual

limitado a vinte por cento.

de

multa

a

ser

aplicado

fica
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3~

§

incidirão
§

Sobre os débi tos

5~,

que se refere este artigo

de mora calculados à taxa a que se refere o

Juros

3° do art.

a

a partir do primeiro dia do mês subseqüente ao

vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento e de um
por cento no mês de pagamento

Pagamento em Quotas-Juros

62.

Art.

Os Juros a que se referem o inciso 111 do

art . 14 e o art . 16, ambos da Lei
de 1995,
art.

5~

,

,

serão calculados a
a

previsto

partir

para

do

9.250, de 26 de dezembro
3°

do

mes

subseqüente

ao

da

declaração

de

taxa a que se refere o §

.

.

prlmelro

entrega

a

n~

dia

~

do

tempestiva

rendimentos.
Parágrafo único.
propriedade terri torial

•

As

rural

quotas
a

do

que se refere a

parágrafo único do art. 14 da Lei

n~

1994,

calculados

serão acrescidas de

refere o

§

3°

do art.

5~

,

Juros
a

sobre

imposto

a

alínea c do

8.847, de 28 de janeiro de
,

a

taxa

a

que

se

partir do primeiro dia do mês

subseqüente àquele em que o contribuinte for notificado até o
último dia do mês anterior ao do pagamento e de um por cento
no mês do pagamento.

Débitos com Exigibilidade Suspensa
Art. 63. Não caberá lançamento de multa de ofício na
constituição

do

crédito

tributário

destinada

a

prevenlr

a

decadência, relativo a tributos e contribuições de competência
da União, cuja exigibilidade houver sido suspensa na forma do
inciso IV do art.
1966.

151 da Lei nO

5.172,

de 25 de outubro de
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o

§

exclusivamente,
do

débito

disposto

neste

artigo

aplica-se,

aos casos em que a suspensão da exigibilidade

tenha

ocorrido

antes

do

.

.

,

lnlclo

qualquer

de

procedimento de ofício a ele relativo.
§

a

medida

2° A interposição da ação judicial favorecida com

liminar

interrompe

a

incidência da

muI ta

de

mora,

desde a concessão da medida judicial, até 30 dias após a data
da

publicação

da

decisão

judicial

que

considerar

devido

o

tributo ou contribuição.

Seção V
Arrecadação de Tributos e Contribuições

Retenção de Tributos e Contribuições

Art. 64.
autarquias

•

pessoas

da

fundações

jurídicas,

servlços,
sobre a

e

Os

estão

da

administração

-

,
orgaos
,

por

efetuados

pública

federal

a

pelo fornecimento de bens ou prestação de

sujeitos

renda,

pagamentos

à

incidência,

na

fonte,

do

imposto

da contribuição social sobre o lucro líquido,

contribuição

para

seguridade

social - COFINS

e

da

contribuição para o PIS/PASEP.
§

1~

A

obrigação

pela

retenção

do

é

,
orgao

ou

entidade que efetuar o pagamento.
§

2~

O valor retido,

ou contribuição,

correspondente a

cada tributo

será levado a crédito da respectiva conta de

receita da União.
§

retido

será

3~

O valor do imposto e das contribuições SOClalS

considerado

como

antecipação

do

que

for

devido
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pelo

contribuinte

em

relação

ao

imposto

mesmo

,

as

e

mesmas

contribuições.
4~

§

renda

e

a

O valor
cada

retido

correspondente

imposto

somen te

social

contribuição

ao

de
ser

poderá

compensado com o que for devido em relação à mesma espécie de
imposto ou contribuição .
5~

§

determinado

O

imposto

mediante

a

renda

de

aplicação

ser

a

da

alíquota

,

sera

retido
de

qUlnze

por

cento sobre o resultado da multiplicação do valor a ser pago
n~

pelo percentual de que trata o art . 15 da Lei
de

dezembro

de

correspondente

1995 ,

ao

,

aplicável

tipo

de

bem

9.249, de 26

espécie

a

fornecido

ou

de

receita

de

servlço

prestado.
6~

§

líquido,

a

O valor da contribuição social

ser retido,

sobre o

será determinado mediante a

l ucro

aplicação

da alíquota de um por cento, sobre o montante a ser pago .
§

7~

O

social - COFINS,

valor
a

ser

da

contribuição

retido,

será

para

a

seguridade

determinado

mediante

a

aplicação da alíquota respectiva sobre o montante a ser pago .
§

retido ,

8~

será

O valor da contribuição para o PIS/PASEP , a se r
determinado

mediante

a

aplicação

da

a lí quota

respectiva sobre o montante a ser pago.
Art . 65.

O Banco do

Brasil

S .A .

ato do pagamento ou crédito,

a

i ncidente

voluntárias

nas

autarquias e

transferências

deverá

rete r,

no

contribuição para o PIS/PASEP

fundações e para os Estados,

da

União para

suas

Distrito Federal e

Municípios, suas autarquias e fundações.

Art.

66 . As cooperativas que se dedicam a vendas em

comum, referidas no art. 82 da Lei n ° 5 . 764, de 16 de dezembro
de 1971, que recebam para comercialização a produção de suas
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associadas,

são responsáveis pelo recolhimento da Contribuição
COFINS,

para Financiamento da Seguridade Social
pela Lei Complementar n O 70,
Contribuição

para

o

instituída

de 30 de dezembro de 1991 e da

Programa

de

Integração

PIS,

Social

criada pela Lei Complementar nO 07, de 7 de setembro de 1970,
com suas posteriores modificações.
1°

§

O

valor

das

contribuições

recolhidas

pelas

cooperativas mencionadas no caput deste artigo, deverá ser por
elas

informado,

j un tarnen te
dos

individualizadamente,

com o mon tan te do

produtos

de

cada

urna

às

faturamento

delas,

com

filiadas ,

suas

relativo

vistas

a

,

vendas

as

atender

aos

procedimentos contábeis exigidos pela legislação.
§

procedimento

idêntico

anteriormente

adotado

vendas,
o

que,
pelas

neste

artigo

eventualmente ,
cooperativas

aplica-se
tenha

a

sido

centralizadoras

de

inclusive quanto ao recolhimento da Contribuição para

Fundo

de

Decreto-lei

•

disposto

O

Investimento
nO

1.940,

de

Social
25

de

FINSOCIAL,
malO

de

criada

1982,

com

pelo
suas

posteriores modificações.
§

as

normas

3°

A

Secretaria da Recei ta Federal poderá baixar

necessárias

ao

cumprimento

e

controle

das

disposições contidas neste artigo.

Dispensa de Retenção de Imposto de Renda
Art. 67.
renda,

de

valor

Fica dispensada
igualou

inferior

a
a

retenção de
R$

10,00

imposto de

(dez

reais),

incidente na fonte sobre rendimentos que devam integrar a base
de cálculo do imposto devido na declaração de ajuste anual.
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utilização de DARF
,

E

Art. 68.

vedada

a

utilização

de

Documento

de

Arrecadação de Receitas Federais para o pagamento de tributos
e contribuições de valor inferior a R$ 10,00 (dez reais).
1~

§

O

imposto

ou

contribuição

Secretaria da Recei ta Federal,
código

de

inferior
imposto

receita,

a

R$

ou

que,

10,00

no

(dez

contribuição

administrado

arrecadado sob um determinado
período

reais),

de mesmo

de

deverá
código,

apuraçao,
ser

(dez reais), quando,

então,

resultar

adicionado

correspondente

períodos subseqüentes, até que o total seJa
a R$ 10,00

pela

ao
aos

i gualou superior

será pago ou recolhido

no prazo estabelecido na legislação para este úl timo período
de apuração.
2~

§

aplica-se,
câmbio

e

O critério a que se refere o parágrafo anterior

também,
seguro

ao
e

imposto

sobre

sobre

operações

operações
relativas

de
a

crédito,
títulos

e

valores mobiliários - IOF.

•

Imposto Retido na Fonte - Responsabilidade

Art . 69.

,

E

responsável pela retenção e recolhimento

do imposto de renda na fonte,
auferidos

pelos

fundos,

carteiras de que trata o

incidente sobre os rendimentos

sociedades
art.

investimentos

de

81 da Lei

n~

8.981,

e

de 20 de

janeiro de 1995, a pessoa jurídica que efetuar o pagamento dos
rendimentos.
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Seção VI
Casos Especiais de Tributação

Multas por Rescisão de Contrato

Art. 70.
creditada

por

indenização,
inclusive

A multa ou qualquer outra vantagem paga ou

pessoa

beneficiária

a

isenta,

sujeitam-se

jurídica,

,

incidência

a

do

de

que

título

a

de

física

ou

jurídica ,

rescisão

de

contrato ,

pessoa

virtude

em

ainda

imposto

de

renda

na

fonte

à

alíquota de quinze por cento.
§

do

imposto

1~

A responsabilidade pela retenção e recolhimento

de

renda

é

da

pessoa

jurídica

que

efetuar

o

pagamento ou crédito da multa ou vantagem.
§

2~

O

imposto

deverá

ser

na

retido

data

do

pagamento ou crédito da multa ou vantagem e será recolhido no
prazo a que se refere a alínea d do inciso I do art . 83 da Lei

•

n~

8 . 981, de 20 de janeiro de 1995.
§

I

3~

O valor da multa ou vantagem será:

- computado

na

apuraçao

da

base

de

cálculo

do

imposto devido na declaração de ajuste anual da pessoa física;
11

- computado

como

receita,

na

determinação

do

lucro real;
111

- acrescido

ao

lucro

presumido

para determinação da base de cálculo do

ou

arbitrado ,

imposto devido pela

pessoa jurídica.
§

4~

O

imposto

artigo,

será considerado

período

de

apuração,

nas

retido

na

fonte,

na

forma

deste

como antecipação do devido em cada
hipóteses

referidas

no

parágrafo
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anterior ,

ou

como

tributação

defini ti va,

no

caso

não

se

de

pessoa

jurídica isenta.
5~

§

indenizações
legislação

disposto

O

pagas

ou

trabalhista

e

neste

artigo

creditadas

em

àquelas

aplica

conformidade

destinadas

a

com

reparar

às
a

danos

patrimoniais.

Ganhos em Mercado de Balcão

Art. 71.
n~

8.981,

Sem prejuízo do disposto no art. 74 da Lei

de 20 de

janeiro de 1995,

qualquer beneficiário,

os ganhos auferidos por

inclusive pessoa

jurídica isenta,

nas

demais operações realizadas em mercados de liquidação futura ,
fora

de

bolsa,

aplicáveis

aos

serão
ganhos

tributados
líquidos

de

acordo

auferidos

com

em

as

normas

operações

de

natureza semelhante realizadas em bolsa.
§

1~

Não

se

aplica

aos

ganhos

auferidos

operações de que trata este artigo o disposto no
81 da Lei

n~

§

1~

§

nas

do art.

8.981, de 20 de janeiro de 1995.
2~

O Poder Executivo poderá estabelecer condições

para o reconhecimento de perdas apuradas nas operações de que
trata este artigo .

Remuneração de Direitos

Art. 72.
fonte,

Estão sujeitas à incidência do imposto na

à alíquota de quinze por cento,

as importâncias pagas,

creditadas, entregues, empregadas ou remetidas para o exterior
pela

aquisição

ou

pela

remuneração,

qualquer forma de direito,

inclusive à

a

qualquer

título,

transmissão,

de

por melO

de rádio ou televisão ou por qualquer outro meio, de qualsquer
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filmes

ou

eventos,

mesmo

os

de

competições

desportivas

das

quais faça parte representação brasileira.

Seção VII
Restituição e Compensação de Tributos e Contribuições

Art. 73.
Decreto-lei

n~

Para

efeito

do

disposto

no

7~

art.

do

2.287, de 23 de julho de 1986, a utilização dos

crédi tos do contribuinte e

a

efetuadas

internos

em procedimentos

qui tação de seus débi tos
à

Secretaria da

serão

Recei ta

Federal, observado o seguinte:
I - o valor bruto da restituição ou do ressarcimento
será debitado à conta do tributo ou da contribuição a que se
referir;
II - a parcela utilizada para a quitação de débitos
do

contribuinte

ou

responsável

será

creditada

a

conta

do

respectivo tributo ou da respectiva contribuição.
Art. 74 .

•

Secretaria

da

Receita

contribuinte,
serem

a

ele

Observado o disposto no artigo anterior , a

poderá

Federal,

atendendo

autorizar

resti tuídos

ou

a

a

requerimento

utilização

ressarcidos

de

para

a

do

créditos
qui tação

a
de

quaisquer tributos e contribuições sob sua administração .

Seção VIII
UFIR
Art. 75.

A

partir

de

1~

de

janeiro

de

1997,

a

atualização do valor da Unidade Fiscal de Referência - UFIR ,
de que trata o art.
1991,

com

as

1~

da Lei

alterações

períodos anualS, em

1~

n~

8.383,

posteriores,

de janeiro.

de 30 de dezembro de
,

sera

efetuada

por
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Parágrafo único.
federal,

a

atualização

,

UFIR
dos

sera

No âmbito da legislação tributária
utilizada

créditos

exclusivamente

tributários

da

União,

para

a

objeto

de

parcelamento concedido até 31 de dezembro de 1994 .

Seção IX
Competências dos Conselhos de Contribuintes

Art. 76.
alterar

as

Fica

Poder

o

competências

Executivo

relativas

às

autorizado

matérias

objeto

a

de

julgamento pelos Conselhos de Contribuintes do Ministério da
Fazenda.

Seção X
Dispositivo Declarado Inconstitucional

Art. 77.
disciplinar
federal,

as

Fica

hipóteses

rela ti vamente

Poder

o

em

aos

que

Executivo
a

crédi tos

autorizado

administração
tributários

a

tributária
baseados

em

dispositivo declarado inconstitucional por decisão definitiva
do Supremo Tribunal Federal, possa:
I - abster-se de constituí-los;
11 - retificar o seu valor ou declará-los extintos ,
de

ofício,

quando

houverem

sido

constituídos

anteriormente,

ainda que inscritos em dívida ativa;
111 - formular

I
ç
I

fiscal

já ajuizadas,

decisões judiciais.

desistência

de

ações

de

execução

bem como deixar de interpor recursos de
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Seção XI
Juros sobre o Capital Próprio

o

Art. 78.

1~

§

do art.

9~

da Lei

n~

9.249, de 26 de

dezembro de 1995, passa a vigorar com a seguinte redação:
"Ar t . 9 o
1~

§

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

O efetivo

pagamento

ou

crédito

dos

Juros fica condicionado à existência de lucros , compu tados

an tes

acumulados e

da

dedução

dos

Juros,

reservas de lucros,

ou

de

l ucros

em montante igual

ou superior ao valor de duas vezes os j uros a serem
pagos ou creditados.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ."
Seção XII
Admissão Temporária

Art. 79.
para

utilização

impostos
de

sua

Os bens admitidos temporariamente no Pa í s ,
.

economlca,

incidentes
permanência

~

na

ficam

sujeitos

ao

pagamento

importação proporcionalmente ao

em

território

nacional,

nos

dos

tempo

termos

e

condições estabelecidos em regulamento.

Capítulo VI
DISPOSIÇOES FINAIS

Empresa Inidônea

Art. 80 . As pessoas jurídicas que, embora obrigadas ,
deixarem de apresentar a declaração anual de i mposto de r enda
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por C1nco ou ma1S exercícios,
Geral

de

edi tal ,

Contribuintes
nao

terão sua inscrição no Cadastro

considerada

regularizarem sua

inapta

si tuação

se,

intimadas

no prazo de

por

sessenta

dias contado da data da publicação da i ntimação.
1° No edital de intimação ,

§

Diário

Oficial

da

União,

as

que será publicado no
jurídicas

pessoas

-

serao

identificadas apenas pelos respectivos números de inscrição no
Cadastro Geral de Contribuintes.
2° Após decorridos noventa dias da publicação do

§

edi tal

de

publicar

intimação,
no

pessoas

Diário

jurídicas

a

Secretaria

Oficial
que

da

da

União

houverem

Recei ta
a

Federal

relação

regularizado

fará

nominal

sua

das

situação ,

tornando-se automaticamente inaptas, na data da publicação , as
i nscrições das pessoas jurídicas que não tenham providenci ado
a regularização.
§

suas

3°

A Secretaria

diversas

unidades ,

relação

nominal

Cadastro

Geral

das
de

da

para

pessoas

Recei ta

Federal

consulta
jurídicas

Contribuintes

pelos
cUJas

tenham

manterá

nas

interessados ,
inscrições

sido

no

consideradas

inaptas .
Art.

81.

Poderá ,

ainda ,

ser declarada

i napta,

n os

termos e condições definidos em ato do Ministro da Fazenda , a
inscrição

da

pessoa

jurídica

que

deixar

de

apresentar

.

.

a
.

declaração anual de imposto de renda em um ou ma1S exerC1C1 0S
e

nao

for

localizada

no

endereço

informado

à

Secretaria da

Receita Federal, bem como daquela que não exista de fato.
Art.

82.

Além das demais hipóteses de inidoneidade

de documentos previstos na legislação,
tributários

em favor

de

terceiros

não produzirá efeitos

interessados ,

o

documento

emi tido por pessoa jurídica cuja inscrição no Cadastro Geral
de Contribuintes tenha sido considerada ou declarada inapta.
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Parágrafo
aplica

aos

casos

único.
em

que

O
o

disposto

neste

adquirente

de

artigo

bens,

não

se

direi tos

e

mercadorias ou o tomador de servlços comprovarem a efetivação
do pagamento do

preço

respectivo

e

o

recebimento dos

bens ,

direitos e mercadorias ou utilização dos servlços .

Crime contra a Ordem Tributária

Art.
relativa aos

83.

A

crlmes

representação
contra a

fiscal

para

fins

penals

ordem tributária definidos

nos

arts. 1° e 2° da Lei nO 8.137, de 27 de dezembro de 1990, será
encaminhada
final,

ao

Ministério

Público

na esfera administrativa,

,

apos

proferida

sobre a

decisão

a

exigência fiscal

do

crédito tributário correspondente.
Parágrafo único. As disposições contidas no caput do
art. 34 da Lei nO 9.249, de 26 de dezembro de 1995, aplicam-se
aos processos administrativos e aos inquéritos e processos em
curso, desde que não recebida a denúncia pelo juiz.
Art.
de
bem

empresa

84.

Nos casos de incorporação,

incluída

como

nos

no

Programa Nacional

programas

de

fusão ou cisão

de

Desestatização,

desestatização

Unidades

das

Federadas e dos Municípios, nao ocorrerá a realização do lucro
inflacionário

acumulado

relativamente

à

parcela

do

ativo

sujeito a correção monetária até 31 de dezembro de 1995, que
houver sido vertida.
§

sucedida,
correção

1°

O

lucro

correspondente
monetária

integralmente

até

transferido

incorporação e fusão.

inflacionário
aos
31
para

ativos

acumulado

da

vertidos

sujeitos

dezembro

de
a

sucessora,

de

empresa

1995,
nos

casos

a
,

sera
de
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No
,

acumulado

sera

absorver
contas

o

do

caso

-

.
clsao
,

de

transferido,

patrimônio da
ativo,

para

empresa

sujeitas

a

o
a

inflacionário

lucro

jurídica

que

proporção

das

pessoa

cindida,

correção

na

monetária

até

31

de

dezembro de 1995, que houverem sido vertidas.
3°

§

deste

artigo

pessoa

lucro

O

será

jurídica

inflacionário

realizado

sucessora,

e

transferido

submetido

com

a

na

forma

tributação,

observância

do

disposto

na
na

legislação vigente.

Fretes Internacionais

Art.
fonte ,

Ficam

85 .

alíquota

à

recebidos

por

domiciliadas

no

de

sujeitos
qUlnze

ao

por

imposto
cento,

companhias

de

navegação

exterior,

de

pessoas

de

físicas

na

rendimentos

os

aérea

renda

e

marítima,

ou

jurídicas

residentes ou domiciliadas no Brasil.
Parágrafo único. O imposto de que trata este artigo
nao

,

sera

exigido

domiciliadas
legislação

das

em países
interna

companhias

que

ou

nao

tributam,
acordos

de

aéreas

marítimas

e

em decorrência
internacionais,

da
os

rendimentos auferidos por empresas brasileiras que exercem o
mesmo tipo de atividade.
Art.

86.

Nos casos de pagamento de contraprestação

de arrendamento mercantil, do tipo financeiro,

a benefici ári a

pessoa

Secretaria

jurídica

Receita

Federal

cálculo

do

domiciliada
expedirá

imposto

de

no

normas

renda

exterior,
para

incidente

a

excluir
na

da

fonte

remetida que corresponder ao valor do bem arrendado .

base
a

da
de

parcela
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Vigência

Art.
publicação,

87.

Esta

Lei

entra

em vlgor

na

data

da

sua

produzindo efeitos financeiros a partir de 1° de

janeiro de 1997.

Revogação

Art. 88.

Revogam-se:

I - o § 2° do art.

97 do Decreto-lei n° 5.844, de 23

de setembro de 1943, o Decreto-lei nO

7.885, de 21 de agosto

de 1945, o art. 46 da Lei nO 4.862, de 29 de novembro de 1965
e o art. 56 da Lei n° 7.713, de 22 de dezembro de 1988;
11 - o

Decreto-lei

n°

165,

de

13

de

fevereiro

de

1967;
111 - o § 3° do art. 21 do Decreto-lei nO 401, de 30
de dezembro de 1968;
IV - o Decreto-lei nO 716, de 30 de julho de 1969;
V - o Decreto-lei nO 815, de 4 de setembro de 1969 ,
o Decreto-lei n° 1.139, de 21 de dezembro de 1970, o art.
da Lei n° 7.450, de 23 de dezembro de 1985 e os arts.

87

11 e 12

do Decreto-lei nO 2.303, de 21 de novembro de 1986 ;
VI - o
agosto de 1970,

art.
o art .

3°

do

Decreto-lei

nO

6° do Decreto-lei n°

1.118,
1.189,

de

10

de

de 24 de

setembro de 1971 e o inciso IX do art. 1° da Lei nO 8.402, de
8 de janeiro de 1992;
VII - o art.
outubro de 1974,

o

9°

do Decreto-lei

Decreto-lei

nO

1.411,

nO

1.351,

de 31

de

de 24

de

julho de

1975 e o Decreto-lei nO 1.725, de 7 de dezembro de 1979;
VIII - o art.
agosto de 1978;

9°

do Decreto-lei

nO

1.633,

de

9 de
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IX - o número 4 da alínea b

do

1 ° do art.

§

35 do

Decreto-lei n° 1.598, de 26 de dezembro de 1977, com a redação
dada pelo inciso VI do art.

1° do Decreto-lei nO 1.730, de 17

de dezembro de 1979;
X - o

Decreto-lei

nO

1.811,

de

27

de

outubro

de

1980, e o art . 3° da Lei nO 7.132, de 26 de outubro de 1983;
XI - o

•

art .

7°

do

Decreto-lei

n°

1.814,

de

28

de

novembro de 1980;

XII - o

Decreto-lei

n°

2.227,

de

16 de

janeiro de

1985;

XIII - os arts. 29 e 30 do Decreto-lei nO 2.341, de
29 de junho de 1987;

XIV - os arts .

1° e

2° do Decreto-lei n°

2.397 ,

de

21 de dezembro de 1987;

xv - o art. 8° do Decreto-lei nO 2.429, de 14 de
abril de 1988;

XVI - o

.
.
lnC1SO

11

do

art.

11

do

Decreto-lei

2.452, de 29 de julho de 1988;

XVII - o art. 40 da Lei n ° 7.799, de 10 de julho de
•

1989;

XVIII - o

5° do art. 6 ° da Lei nO 8.021, de 1990;

§

XIX - o art. 22 da Lei nO 8.218, de 29 de agosto de
1991;

xx -

o art.

92 da Lei n O 8.383, de 30 de dezembro de

1991;

XXI - o art.

6°

da Lei

nO

8 . 661,

de 2 de

junho de

1993;

XXII - o art. 1° da Lei n O 8.696, de 26 de agosto de
1993;

XXIII - o

parágrafo

único

8.846, de 21 de janeiro de 1994;

do

art.

3°

da

Lei

nO

Aviso n° 1. 841 -

sur AR/ C. Civil.
Brasília, 27

de dezembro de 1996

Senhor Primeiro Secretário,

Encaminho a essa Secretaria Mensagem com a qual o Excelentíssimo Senhor
Presidente da República restitui dois autógrafos do texto aprovado do Projeto de Lei nO 84, de 1996
(nO 2.448/96 na Câmara dos Deputados), que se converteu na Lei nO 9.430 , de 27
de 1996.

Atenciosamente,

/

i

'.

-

.

,--

- -_\'----- .. -----~ --- ----\.--......

CLOVIS DE BARROS CARVALHO
Ministro de Estado Chefe da Casa Civil
da Presidência da República

A Sua Excelência o Senhor
Senador ODACIR SOARES
Primeiro
, Secretário do Senado Federal

BRASILIA-DF.

"

de dezembro

Mensagem n" 1.454

Senhores Membros do Congresso Nacional,

Nos termos do artigo 66 da Constituição FederaL comUnICO a Vossas Excelencias
que acabo de sancionar o projeto de lei que "Dispõe sobre a legislação tributária federal , as
contribuições para a seguridade social, o processo administrativo de consulta e dá outras
providencias". Para o arquivo do Congresso Nacional, restituo, nesta oportunidade, dois autógrafos
do texto ora convertido na Lei nO 9.430

, de 27 dezembro de 1996.

Brasília, 27 de dezembro de 1996.
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LEI N" 9 .430

• DE

27

DE DEZEMBRO DE 1996.

Dispõe sobre a legislação tributária federal , as
contribuições para a seguridade social, o
processo administrativo de consulta e dá
outras providências.

O

PRESIDENTE

Faço saber que o Congresso

Nacional

DA

REPÚBLICA

decreta e eu

sanCIOno

a segumte

Lei :
Capítulo I
,
IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA
Seção I
Apuração da Base de Cálculo
Período de Apuração Trimestral
Art . 10 A partir do ano-calendário de 1997, o imposto de renda das pessoas jurídicas

será determinado com base no lucro real , presumido. ou arbitrado, por periodos de apuração
trimestrais, encerrados nos dias 31 de março , 30 de junho, 30 de setembro e 31 de dezembro de
cada ano-calendário. observada a legislação vigente. com as alterações desta Lei .
§ 10 Nos casos de incorporação, fusão ou cisão, a apuração da base de cálcul o e do
imposto de renda devido será efetuada na data do evento. observado o disposto no art . 21 da Lei n°
9.249, de 26 de dezembro de 1995 .
~

2° 'a extinção da pessoa jurídica. pelo encerramento da liquidação. a apuração da
base de cálculo e do imposto devido será efetuada na data desse evento .
Pagamento por Estimativa
Art . 2 0 A pessoa jurídica sujeita a tríbutação com base no lucro real podeni optar

pelo pagamento do impo sto. em cada mês. determinado sobre base de cálcul o estimada. mediant e a
aplicação. sobre a receita bruta auferida mensalmente. dos percentuais de que trata o art . 15 da Lei

FL2 da Lei n°

9.43 0 , de 27 .12.96 .

nO 9.249, de 26 de dezembro de 1995 , observado o disposto nos §§
1° e 2° do art. 29 e nos arts. 30
a 32, 34 e 35 da Lei n° 8.981 , de 20 de janeiro de 1995 , com as alter
ações da Lei n° 9.065, de 20 de
junh o de 1995 .
§ 10 O imposto a ser pago mensalmente na forma deste artigo será
determinado
mediante a aplicação , sobre a base de cálculo, da alíquota de quinze
por cento.
§ 2 0 A parcela da base de cálculo, apurada mensalmente , que
exceder a R$
20.000,00 (vinte mil reais) ficará sujeita à incidência de adicional de
imposto de renda à alíquota de
dez por cento.
§ 30 A pessoa jurídica que opta r pelo pagamento do imposto na form
a deste artigo
deverá apurar o lucro real em 31 de dezembro de cada ano, exceto
nas hipóteses de que tratam os
§§ 1° e 2° do artigo anteríor.
§ 4° Para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a
ser compensado,
a pess oa jurídica pode rá deduzir do imposto devido o valor:
I - dos incentivos fiscais de dedução do imposto, observados os
limites e prazos
fixados na legislação vigente, bem como o disposto no § 4° do
art. 3° da Lei nO 9.249, de 26
de dezembro de 1995;
II - dos incentivos fiscais de redução e isenção do imposto, calculad
os com base no
lucro da exploração;
l i - do imposto de renda pago ou retido na fonte, incidente
sobre receitas
computadas na determinação do lucro real;

IV - do imposto de renda pago na forma deste artigo.
Seção II
Pagamento do Imposto
Escolha da Form a de Pagamento
Art. 3° A adoç ão da forma de pagamento do imposto prevista
no art. 1°, pelas
pessoas jurídicas sujeitas ao regime do lucro real, ou a opção pela form
a do art. 2° será irretratável
para todo o ano-calendário.

Parágrafo único. A opção pela forma estabelecida no art. 2° será man
ifestada com o
pagamento do imposto correspondente ao mês de janeiro ou de início
de atividade .
Adicional do Imposto de Renda

•

FI. 3 da Lei nO 9.43 0 , de 27.12.96.

Art. 4° Os §§ 1° e 2° do

a vigorar com a seguinte redação:

art .

3° da Lei nO 9.249, de 26 de dezembro de 1995 , passam

"Art . 3° ... ... ... .... .. .. ... ... .. ... .. ................ ... .. .. ... .......... ....... .. ...... ... .......

...................... .

§ 1° A parcela do lucro real, presumido ou arbitrado , que exce
der o valor
resultante da multiplicação de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) pelo núm
ero de meses do
respectivo período de apuração , sujeita-se à incidência de adicional de
imposto de renda à
alíquota de dez por cento.
§ 2° O disposto no parágrafo anteríor aplica-se , inclusive, nos
casos de
incorporação , fusão ou cisão e de extinção da pessoa jurídica pelo
encerramento da
liquidação .
"

Imposto Correspondente a Período Trimestral
Art. 5° O imposto de renda devido, apurado na fonna do art. 1°, será
pago em quÓta
única, até o último dia útil do mês subseqüente ao do encerramento do
perío

do de apuração .

,

§ 1° A opção da pessoa jurídica, o imposto devido poderá ser pago
em até três
quotas mensais, iguais e sucessivas, vencíveis no último dia útil dos três
meses subseqüentes ao de
encerramento do período de apuração a que corresponder.
§ 2° Nenhuma quota poderá ter valor inferior a R$ 1.000,00 (mil reais
) e o imposto
de valor inferior a R$ 2.000,00 (dois mil reais) será pago em quota únic
a, até o último dia útil do
mês subseqüente ao do encerramento do período de apuração .

§ 3° As quotas do imposto serão acrescidas de juros equivalentes à taxa
referencial
do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, para
títul
mensalmente, calculados a partir do primeiro dia do segundo mês subs os federais, acumulada
eqüe
do período de apuração até o último dia do mês anterior ao do pagamen nte ao do encerramento
to e de um por cento no
mês do pagamento.
§ 4° Nos casos de incorporação, fusão ou cisão e de extinção da pessoa
jurídica pelo
encerramento da liquidação, o imposto devido deverá ser pago até
subseqüente ao do evento, não se lhes aplicando a opção prevista no § o último dia útil do mês
1°.

Pagamento por Estimativa
Art. 6° O imposto devido, apurado na fonna do

dia útil do mês subseqüente àquele a que se referir.

art .

2°, deverá ser pago até o último

§ 1° O saldo do imposto apurado em 3 1 de dezembro será :

FI.4 da Lei n°

9.43 0 , de 27 .12.96.

I - pago em quot a única, até o último dia útil do mês de març o do
ano subs eqüe nte,
se positivo , obse rvad o o disp osto no § 2°;

II - com pens ado com o imp osto a ser pago a part ir do mês
de abril do ano
subs eqüe nte, se negativo , asse gura da a alter nativ a de requ erer ,
após a entr ega da decl araç ão de
rendimentos, a resti tuiçã o do mon tante pago a maio r.

§ 2° O saldo do imposto a paga r de que trata o inciso I do pará graf o
ante rior será
acre scid o de juro s calculados à taxa a que se refe re o § 3° do art. 5°,
a part ir

de l° de fevereiro até o
último dia do mês ante rior ao do paga men to e de um por cent o no
mês do paga men to .

§ 3° O praz o a que se refere o inciso I do § 1° não se aplica ao impo sto
relativo ao
mês de deze mbr o, que deve rá ser pago até o último dia útil do mês
de jane iro
do ano subs eqüe nte.

Disp osiç ões Tran sitór ias

Art. 7' Alternativamente ao disp osto no art. 40 da Lei nO 8.98 1, de
20 de jane iro de
1995, com as alter açõe s da Lei nO 9.065, de 20 de junh o de 1995
,
oa jurid ica tribu tada com
base no lucr o real ou presumido pode rá efetu ar o paga men to do saldaopess
do imp osto devi do, apur ado
em 31 de deze mbr o de 1996, em até quat ro quot as mensais,
iguais e sucessivas, deve ndo
a primeira ser paga até o último dia útil do mês de març o de 1997
e as dem ais no último dia útil dos
mes es subs eqüe ntes .
§ 1° Nen hum a quot a pode rá ter valo r inferior a R$ 1.00 0,00 (mil
reais) e o impo sto
de valo r inferior a R$ 2.00 0,00 (dois mil reais) será pago em quo
ta única, até o último dia útil do
mês de març o de 1997 .

§ 2° As quot as do impo sto serã o acre scid as de juro s calc ulad os à taxa a
que se refere
o § 3° do art. 5°, a part ir de 1° de abril de 1997 até o último dia do
mês ante rior

de um por cent o no mês do paga men to.

ao do paga men to e

§ 3° Hav endo saldo de impo sto pago a maior, a pess oa jurid ica pode rá
com pens á-lo
com o imp osto devi do, corr espo nden te aos peri odos de apur ação
subs eqüe
ntes , facultado o pedi do

de resti tuiçã o.

Art. 8° As pess oas juridicas, mes mo as que não tenh am opta do
pela fonn a de
paga men to do art. 2°, deve rão calcular e paga r o impo sto de rend
a relativo aos meses de jane iro e
fevereiro de 1997 de conf orm idad e com o referido dispositivo.
Pará graf o único . Para as emp resa s submetidas às non nas do art.
1° o imp osto pago
com base na rece ita brut a auferida nos meses de jane iro e fevereiro
de 1997 será dedu zido do que
for devido em relaç ão ao peri odo de apur ação ence rrad o no dia 3 1
de març o de 1997 .
Seçã o UI
Perd as no Rece bime nto de Créd itos
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Ded ução

Art. 9° As perdas no recebimento de créd itos deco rren tes das atividade
s da pess oa
juríd ica pode rão ser deduzidas com o desp esas, para dete rmin ação
do lucro real, obse rvad o o
disp osto neste artig o .
§ 1° Pod erão ser regi strad os com o perd a os créd itos:
I - em relação aos quais tenh a havido a decl araç ão de insolvência
do deve dor, em
sentença ema nada do Pod er Judiciárío;
II - sem garantia, de valor:
a) até R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por oper ação , vencidos há mais
de seis meses,
inde pend ente men te de iniciados os proc edim ento s judiciais para o seu
recebimento;
b) acima de R$ 5.00 0,00 (cinco mil reais) até R$ 30.0 00,0 0 (trin
ta mil reais), por
oper ação , vencidos há mais de um ano, inde pend ente men te de inici
ados os proc edim ento s judiciais
para o seu recebimento, porém, mantida a cobr ança administrativa;
c) supe rior a R$ 30.0 00,0 0 (trin ta mil reais), venc idos há mais de um
ano, desde que
iniciados e mantidos os proc edim ento s judiciais para o seu recebime
nto;

rn - com garantia, vencidos há mais de dois anos, desde que

proc edim ento s judiciais para o seu recebimento ou o arre sto das gara
ntias ;

iniciados e mantidos os

N - cont ra deve dor decl arad o falido ou pess oa juríd ica declarad
a concordatária,
relativamente à parc ela que exce der o valo r que esta tenh a se com
prom etid o a paga r, obse rvad o o
disp osto no § 5°.

§ 2° No caso de cont rato de crédito em que o não paga men to de
uma ou mais
parcelas implique o vencimento auto máti co de toda s as demais parc
elas vincendas, os limites a que
se referem as alíneas a e b do inciso n do pará graf o ante rior serã o
cons ider ados em relação ao total

dos créditos, por oper ação , com o mesmo devedor.

§ 3° Para os fins dest a Lei, considera-se crédito gara ntid o o provenie
nte de vendas
com reserva de domínio, de alienação fiduciária em gara ntia ou de
oper açõe s com outr as garantias
reaIs .

§ 4° No caso de crédito com empresa em proc esso falimentar ou de
conc orda ta, a
dedu ção da perd a será admitida a partir da data da decr etaç ão
da falência ou

da conc essã o da
conc orda ta, desd e que a cred ora tenha adot ado os proc edim ento
s judiciais necessários para o
recebimento do créd ito.

§ 5° A parcela do crédito cujo compromisso de paga r não houv er sido
honrado pela
emp resa conc orda tária pode rá, também, ser deduzida com o perd
a, observadas as condições
previstas neste artigo.
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§ 60 Não será admitida a dedu ção de perd a no recebimento de créd itos
com pess oa
juríd ica que seja cont rola dora , cont rola da, coligada ou interligada,
bem com o com
pess oa física que
seja acionista cont rola dor, sócio, titular ou administrador da pess oa
juríd ica cred ora, ou pare nte até
o terce iro grau dessas pess oas físicas.
Reg istro Contábil das Perd as

Art. 10. Os registros contábeis das perdas admitidas nesta Lei sera
o efetu ados a
débito de cont a de resultado e a crédito:

I - da cont a que registra o créd ito de que trata a alínea a do incis
o rI do § IOd o
artigo ante rior;
li - de cont a redu tora do créd ito, nas demais hipóteses.

§ 10 Oco rren do a desistência da cobr ança pela via judicial, antes de deco
rrido s cinco
anos do vencimento do crédito, a perd a eventualmente regi strad
a deve

rá ser esto rnad a ou
adic iona da ao lucro líquido, para determinação do lucro real corr espo
nden te ao perí odo de apur ação
em que se der a desistência.

§ 2° Na hipótese do parágrafo ante rior, o imposto será cons ider ado com o
post erga do
desd e o perí odo de apur ação em que tenh a sido reconhecida a perd
a.
§ 3° Se a solução da cobr ança se der em virtude de acor do hom olog ado
por sentença
judicial, o valo r da perd a a ser esto rnad o ou adicionado ao lucro líqui
do para
dete rmin ação do lucro
real será igual à som a da quantia recebida com o saldo a rece ber rene
goci ado, não sendo aplicável o
disp osto no pará graf o ante rior.

§ 4° Os valores registrados na cont a redu tora do crédito referida no
inciso rI do
caput pode rão ser baixados definitivamente em cont rapa rtida á cont a
que registre o

créd ito, a partir
do perí odo de apur ação em que se com pleta r cinco anos do venc
imento do créd ito sem que o
mes mo tenh a sido liquidado pelo deve dor.
Enc argo s Financeiros de Créd itos Vencidos

Art. 11 . Apó s dois meses do vencimento do crédito, sem que tenh
a havido o seu
recebimento, a pess oa jurídica cred ora pode rá excluir do lucro líqui
do, para dete rmin ação do lucro
real, o valo r dos enca rgos financeiros incidentes sobr e o créd
ito, contabilizado com o receita,
auferido a part ir do praz o defínido neste artigo .

§ 1° Ressalvadas as hipóteses das alíneas a e b do inciso rI do § 1
° do art . 9°, o
disp osto neste artigo somente se aplica quan do a pess oa jurídica houv
er tom ado as providências de
cará ter judicial necessárias ao recebimento do créd ito.
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§ 2° Os valores excluídos deverão ser adicionados no período de apur
ação em que,
para os fins legais, se tornarem disponíveis para a pessoa jurídica cred
ora ou em que reconhecida a
respectiva perda.
§ 3° A partir da citação inícial para o pagamento do débito, a
pessoa jurídica
devedora deverá adicionar ao lucro líquido, para determinação do lucro
real, os encargos incidentes
sobre o débito vencido e não pago que tenham sido deduzidos com o
despesa ou custo, incorridos a
partir daquela data .
§ 4° Os valores adicionados a que se refere o parágrafo anterior
poderão ser
excluídos do lucro líquido, para determinação do lucro real, no período
de apuração em que ocorra
a quitação do débito por qualquer forma.
Créditos Recuperados
Art. 12. Deverá ser computado na determinação do lucro real o
montante dos
créditos deduzidos que tenham sido recuperados, em qualquer époc a
ou a qualquer título, inclusive
nos casos de novação da dívida ou do arresto dos bens recebidos em
garantia real.

Parágrafo úníco. Os bens recebidos a título de quitação do débito serã
o escriturados
pelo valor do crédito ou avaliados pelo valor definído na decisão judic
ial que tenha determinado sua
incorporação ao patrimônío do credor.
Disposição Transitória
Art. 13 . No balanço levantado para determinação do lucro real em
31 de dezembro
de 1996, a pessoa jurídica poderá optar pela constituição de provisão
duvidosa na forma do art. 43 da Lei n° 8.981 , de 20 de janeiro de 1995 para créditos de liquidação
, com as alterações da Lei n°
9.065, de 20 de junho de 1995 , ou pelos critérios de perdas a que se refer
em os arts. ~ a 12.

Saldo de Provisões Existente em 31 .12.96
Art. 14. A partir do ano-calendário de 1997, ficam revogadas as norm
as previstas no
art. 43 da Lei nO 8.981, de 20 de janeiro de 1995 , com as alteraçõe
s da Lei nO 9.065, de 20 de
junho de 1995 , bem como a autorização para a constituição de prov
isão nos termos dos artigos
citados, contida no inciso I do art. 13 da Lei nO 9.249, de 26 de dezembr
o de 1995 .

§ 1° A pessoa jurídica que, no balanço de 3 1 de dezembro de 1996
, optar pelos
critérios de dedução de perdas de que tratam os arts. 9° a 12 deverá,
os saldos das provisões para créditos de liquidação duvidosa, constituínesse mesmo balanço, reverter
das na forma do art. 43 da Lei
n° 8.981 , de 20 de janeiro de 1995 , com as alterações da Lei n° 9.065,
de 20 de junho de 1995 .
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§ 2° Para a pess oa jurídica que, no balanço de 3 1 de deze mbr o de 1996
, opta r pela
constituição de prov isão na forma do art . 43 da Lei nO 8.981 , de
20 de jane

iro de 1995 , com as
alterações da Lei n° 9.065, de 20 de junh o de 1995, a reve rsão a
que se refere o pará graf o ante ríor
será efetu ada no balanço corr espo nden te ao primeiro perí odo de
apur ação ence rrad o em 1997 , se
houv er adot ado o regime de apur ação trimestral, ou no balanço de
3 1 de deze mbr o de 1997 ou da
data da extin ção, se houv er opta do pelo paga men to mensal de que
trata o art . 2°.

§ 3° Nos caso s de inco rpor ação , fusão ou cisão , a reve rsão de que trata
o pará graf o
ante rior será efetu ada no balanço que servir de base à apur ação do
lucro real corr espo nden te.
Seção IV
Rendimentos do Exte rior
Com pens ação de Imp osto Pago

Art. 15 . A pess oa juríd ica domiciliada no Brasil que auferir, de font
e no exte rior,
receita deco rren te da pres taçã o de serviços efetu ada dire tame nte pod
erá com pens ar o impo sto pago
no pais de domicílio da pess oa fisica ou juríd ica cont rata nte, obse rvad
o o disp osto no art . 26 da Lei
nO 9.24 9, de 26 de deze mbr o de 1995 .
Luc ros e Ren dime ntos

Art. 16. Sem prejuízo do disposto nos arts. 25 , 26 e 27 da Lei n°
9.24 9, de 26 de
deze mbr o de 1995 , os lucros auferidos por filiais, sucursais , cont
rola das e coligadas , no exte rior,
serã o:
I - cons ider ados de form a individualizada, por filial , sucursal, cont rola
da ou colig ada;
II - arbi trad os, os lucros das filiais, sucursais e cont rola das, quan do
não for possível
a dete rmin ação de seus resu ltado s, com obse rvân cia das mes mas
norm as aplicáveis às pess oas
juríd icas domiciliadas no Brasil e com puta dos na dete rmin ação do
lucro real .

§ 1° Os resultados deco rren tes de aplicações financeiras de renda
variável no
exte rior, em um mes mo pais , pode rão ser cons olid ados para efeit
o de côm

determinação do lucro real .

puto do ganh o, na

§ 2° Para efeito da com pens ação de imp osto pago no exte rior, a pess oa
juríd ica:
I - com relação aos lucros, deve rá apre sent ar as dem onst
raçõ es financeiras
corr espo nden tes, exce to na hipótese do inciso II do caput dest e artig
o;
II - fica disp ensa da da obri gaçã o a que se refere o § 2° do art.
26 da Lei nO
9.24 9, de 26 de deze mbr o de 1995 , quan do com prov ar que a legis
lação do pais de origem do lucro ,
rendimento ou ganh o de capital prev ê a incidência do impo sto de
rend a que houv er sido pago , por
meio do docu men to de arre cada ção apre sent ado.
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§ 3° Na hipótese de arbitramento do lucro da pess oa juríd ica domicilia
da no Brasil,
os lucr os, rendimentos e ganh os de capital oriu ndos do exte rior serã
o adiciona

para determinação da base de cálculo do imposto .

dos ao lucro arbitrado

§ 4° Do imposto devido corr espo nden te a lucros, rendimentos ou ganh
os de capital
oriu ndos do exte rior não será admitida qual quer destinação ou dedu
ção a título de
incentivo fiscal.

Ope raçõ es de Cob ertu ra em Bols a do Exte rior

Art. 17. Serão com puta dos na determinação do lucro real os resu
ltados líquidos,
POSI tiVOS ou nega tivos , obti dos em oper açõe s de
cobe rtura (hed ge) realizadas em merc ados de
liquidação futu ra, diretamente pela emp resa brasileira, em bolsas no
exterior.
Seção V
Preç os de Transferência
Bens, Serviços e Direitos Adquiridos no Exte rior

Art. 18. Os cust os, despesas e enca rgos relativos a bens, serv
iços e direitos,
cons tante s dos docu men tos de imp orta ção ou de aquisição , nas
oper açõe s efetu adas com pess oa
vinculada, som ente serã o dedutíveis na determinação do lucro real
até o valo r que não exce da ao
preç o determinado por um dos seguintes méto dos:
I - Mét odo dos Preç os Inde pend ente s Com para dos - PIC: definido
com o a média
aritmética dos preç os de bens, serviços ou direitos, idênticos ou
similares, apur ados no mercado
brasileiro ou de outr os países, em oper açõe s de com pra e vend
a, em cond içõe s de paga men to
semelhantes ;
II - Mét odo do Preç o de Rev enda menos Luc ro - PRL : definido
com o a média
aritmética dos preç os de revenda dos bens ou direitos, diminuídos:
a) dos desc onto s incondicionaís concedidos;
b) dos impo stos e contribuições incidentes sobr e as vendas;
c) das comissões e corr etag ens pagas;
d) de margem de lucro de vinte por cent o, calculada sobr e o preç o
de reve nda;
III - Mét odo do Cus to de Prod ução maís Luc ro - CPL: definido com
o o cust o médio
de prod ução de bens , serviços ou direitos, idênticos ou similares
, no país onde tiverem sido
originariamente prod uzid os, acrescido dos impostos e taxas cobr
ados pejo referido país na
expo rtaç ão e de margem de lucro de vinte por cent o, calculada sobr
e o cust o apurado.

Fl.1 o da Lei n° 9. 430

, de 27 12.96 .

§ 1° As médias aritméticas dos preç os de que trata m os incisos l e II
e o cust o médio
de prod ução de que trata o inciso III serã o calculados cons ider ando
os preç os prat icad os e os cust os
incorridos dura nte todo o perí odo de apur ação da base de cálculo
do impo sto de rend a a que se
referírem os cust os, despesas ou enca rgos .
§ 2° Para efeito do disp osto no inciso l , som ente serã o consideradas
as oper açõe s de
com pra e vend a praticadas entr e com prad ores e vend edor es não vinc
ulados.
§ 3° Para efeito do disp osto no inciso lI, som ente serã o cons ider
ados os preços
prat icad os pela emp resa com com prad ores não vinculados.
§ 4° Na hipótese de utilização de mais de um méto do, será cons ider
ado dedutível o
maio r valor apur ado, observado o disp osto no pará graf o subs eqüe nte.
§ 5° Se os valores apur ados segu ndo os méto dos men cion ados nest
e artigo forem
supe ríore s ao de aquisição , cons tante dos resp ectiv os docu men tos,
a dedutibilidade fica limitada ao
mon tante dest e último.

§ 6° Integram o cust o, para efeito de dedutibilidade, o valo r do frete
e do segu ro,
cujo ônus tenh a sido do imp orta dor e os tribu tos incidentes na imp
orta ção.
§ 7' A parcela dos cust os que exce der ao valor determinado de conform
idade com
este artigo deve rá ser adicionada ao lucro líquido, para dete rmin ação
do lucr
o real .

§ 8° A dedutibilidade dos enca rgos de depr ecia ção ou amo rtiza
ção dos bens e
direitos fica limitada, em cada perí odo de apur ação , ao mon tante
calculado com base no preço
dete rmin ado na fonn a deste artigo.
§ Cf O disposto neste artig o não se aplica aos caso s de royalties e assis
tência técnica,
científica, administrativa ou assemelhada, os quais penn anec em
subo rdin ados às cond içõe s de
dedutibilidade cons tante s da legislação vigente.
Receitas Oríundas de Exp orta ções para o Exte ríor
Art. 19. As receitas auferidas nas oper açõe s efetu adas com pess
oa vinculada ficam
SUjeItas a arbitramento quando o preç o médio de vend a dos
bens , serviços ou direitos, nas
expo rtaç ões efetu adas durante o respectivo perí odo de apur ação da
base de cálculo do imp osto de
renda, for inferior a noventa por cent o do preç o médio prat icad
o na vend a dos mes mos bens ,
serviços ou direitos, no mercado brasileiro, dura nte o mesmo perí odo,
em cond içõe s de paga men to
semelhantes .

§ 1° Caso a pess oa jurídica não efetue oper açõe s de vend a no merc
ado interno, a
dete rmin ação dos preç os médios a que se refere o caput será
efetu ada com dado s de outr as
emp resa s que pratiquem a venda de bens, serviços ou direitos, idên
ticos ou similares, no mer cado
brasileiro .
§ 2° Para efeito de com para ção, o preç o de venda:
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I - no mercado brasileiro, deverá ser considerado líquido dos
descontos
incondicionais concedidos, do imposto sobre a circulação de mercador
ias e serviços, do imposto
sobre serviços e das contribuições para a seguridade social - COFINS
e para o PISIP ASEP;
11 - nas exportações, será tomado pelo valor depois de diminuído dos
encargos de
frete e seguro, cujo ônus tenha sido da empresa exportadora.

§ 3° Verificado que o preço de venda nas exportações é inferior ao
limite de que
trata este artigo, as receitas das vendas nas exportações serão determin
adas tomando-se por base o
valor apurado segundo um dos seguintes métodos:
I - Método do Preço de Venda nas Exportações - PVEx: definido
como a média
aritmética dos preços de venda nas exportações efetuadas pela próp
ria empresa, para outros
clientes, ou por outr a exportadora nacional de bens, serviços ou direi
tos, idênticos ou similares,
durante o mesmo período de apuração da base de cálculo do imposto
de renda e em condições de
pagamento semelhantes ;
11 - Método do Preço de Venda por Atacado no País de Destino,
Diminuído do
Lucro - PVA: definido como a média aritmética dos preços de vend
a de bens, idênticos ou
similares, praticados no mercado atacadista do país de destino, em
condições de pagamento
semelhantes, diminuídos dos tributos incluídos no preço, cobrados no
referido pais, e de margem de
lucro de quinze por cento sobre o preço de venda no atacado;
III - Método do Preço de Venda a Varejo no País de Destino, Diminuíd
o do Lucro PVV : definido como a média aritmética dos preços de venda de
bens , idênticos ou similares,
praticados no mercado varejista do país de destino, em condições
de
diminuídos dos tributos incluídos no preço, cobrados no referido país pagamento semelhantes,
, e de margem de lucro de
trinta por cento sobre o preço de venda no varejo;
- IV - Método do Custo de Aquisição ou de Produção mais Trib
utos e Luc roCAP : definido como a média aritmética dos custos de aquisição ou de
prod
ou direitos, exportados, acrescidos dos impostos e contribuições cobrados ução dos bens , serviços
lucro de quinze por cento sobre a soma dos custos mais impostos e cont no Brasil e de margem de
ribuições.

§ 4° As médias aritméticas de que trata o parágrafo anterior serão
calculadas em
relação ao período de apuração da respectiva base de cálculo do impo
sto de renda da empresa
brasileira.
§ 5° Na hipótese de utilização de mais de um método, será considerado
o menor dos
valores apurados, observado o disposto no parágrafo subseqüente.
§ 6° Se o valor apurado segundo os métodos mencionados no § 3° for
inferior aos
preços de venda constantes dos documentos de exportação, prevalec
erá o montante da receita
reconhecida conforme os referidos documentos.
§ 7° A parcela das receitas, apurada segundo o disposto neste artigo, que
exceder ao
valor já apropriado na escrituração da empresa deverá ser adiciona
da ao lucro líquido, para
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determinação do lucro real, bem com o ser com puta da na determin
ação do lucro presumido e do
lucro arbitrado .
§ 8° Para efeito do disposto no § 3°, som ente serã o consideradas
as oper açõe s de
com pra e vend a praticadas entre com prad ores e vend edor es não vinc
ulados.
Art. 20. Em circunstâncias especiais , o Ministro de Esta do da Faze
nda pode rá alterar
os percentuais de que trata m os arts. 18 e 19, capl lf, e incisos li, lU
e IV de seu § 30.

Apuração dos Preç os Méd ios
Art. 21 . Os cust os e preç os médios a que se referem os arts. 18
e 19 deverão ser
apurados com base em:

I - publicações ou relatórios oficiais do gove rno do país do com prad
or ou vend edor
ou declaração da auto rida de fiscal desse mesmo país, quan do com
ele o Brasil mantiver acor do para
evitar a bitributação ou para intercâmbio de info nnaç ões;

fi - pesquisas efetuadas por empresa ou instituição de notó rio conh
ecimento técnico
ou publicações técnicas, em que se especifiquem o seto r, o peri odo,
as emp resa s pesquisadas e a
margem enco ntra da, bem com o identifiquem, por empresa, os dado
s cole tado s e trabalhados.

§ 1° As publicações, as pesquisas e os relatórios oficiais a que se refer
e este artigo
som ente serão admitidos com o prov a se houverem sido realizados
com observân

cia de méto dos de
avaliação internacionalmente adot ados e se referirem a peri odo cont
emp orân eo com o de apur ação
da base de cálculo do imposto de renda da empresa brasileira.

§ 2° Admitir-se-ão margens de lucro diversas das estabelecidas nos
arts. 18 e 19,
desd e que o contribuinte as comprove, com base em publicações, pesq
uisas ou relat
órios elab orad os

de conformidade com o disposto neste artigo .

§ 3° As publicações técnicas, as pesquisas e os relatórios a que se refer
e este artigo
pode rão ser desqualificados mediante ato do Secretário da Rec eita
Federal, quan
do considerados

inidôneos ou inconsistentes.

Juro s
Art. 22 . Os juro s pagos ou creditados a pess oa vinculada, quan
do deco rren tes de
cont rato não registrado no Banco Central do Brasil, som ente
serã
determinação do lucro real até o montante que não exce da ao valo o dedutíveis para fins de
r calculado com base na taxa
Libor, para depó sitos em dólares dos Esta dos Unidos da América
pelo prazo de seis meses,
acrescida de três por cento anuais a título de spread, proporcional
izados em função do peri odo a
que se referirem os juro s.
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§ 1° No caso de mútuo com pess oa vinculada, a pess oa jurid
ica mutuante ,
domiciliada no Brasil, deve rá reco nhec er, com o receita financeira
corr espo nden
minimo o valor apur ado segundo o disp osto nest e artigo.

te á oper ação , no

§ 2° Para efeito do limite a que se refere este artig o, os juro s serão calc
ulados com
base no valor da obrigação ou do direito, expresso na moe da obje
to do cont rato

e convertida em
reais pela taxa de câmbio, divulgada pelo Ban co Central do Brasil,
para a data do termo final do
cálculo dos juro s.

§ 3° O valor dos encargos que exceder o limite referido no capu t e a
diferença de
receita apur ada na forma do parágrafo ante rior serão adicionados
à base de cálculo do imposto de
renda devido pela
empresa no Brasil, inclusive ao lucro presumido ou arbitrado.

§ 4° Nos caso s de cont rato s registrados no Banco Central do Brasil, serã
o admitido s
os juro s determinados com base na taxa registrada.
Pess oa Vinculada - Con ceito

Art. 23 . Para efeito dos arts. 18 a 22, será cons ider ada vinculada à
pess oa juridica
domiciliada no Brasil:
I - a matriz desta, quando domiciliada no exterior;
II - a sua filial ou sucursal, domiciliada no exterior;
III - a pess oa fisica ou juridica, residente ou domiciliada no
exterior, cuja
participação societária no seu capital social a caracterize com o sua
cont rola dora ou coligada, na
forma definida nos §§ l° e 2° do art. 243 da Lei nO 6.40 4, de 15 de
deze mbr o de 1976 ;
IV - a pess oa juridica domiciliada no exterior que seja cara cteri
zada com o sua
cont rola da ou coligada, na forma definida nos §§ 1° e 2° do art .
243 da Lei nO 6.40 4, de 15 de
deze mbr o de 1976 ;
V- a pess oa juridica domiciliada no exterior, quando esta e a emp resa
domiciliada no
Brasil estiverem sob cont role societário ou administrativo com um
ou quan do pelo menos dez por
cent o do capital social de cada uma pert ence r a uma mesma pess oa
fisica ou juridica;
VI - a pess oa fisica ou juridica, residente ou domiciliada no exte
rior, que, em
conjunto com a pess oa juridica domiciliada no Brasil, tiver participa
ção societária no capital social
de uma terce ira pess oa juridica, cuja soma as caracterizem com o cont
rola dora s ou coligadas desta,
na forma definida nos §§ 1° e 2° do art. 243 da Lei nO 6.40 4,
de 15 de dezembro de 1976 ;
VII - a pess oa fisica ou juridica, residente ou domiciliada no exte
rior, que seja sua
associada, na forma de consórcio ou condomínio, conforme defin
ido na legislação brasileira, em
qualquer empreendimento;
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VIII - a pessoa fisica residente no exterior que for parente ou afim
até o terceiro
grau , cônjuge ou companheiro de qualquer de seus diretores
ou de seu sócio ou acionista
cont rola dor em participação direta ou indireta;
IX - a pessoa fisica ou juridica, residente ou domiciliada no exterior,
que goze de
exclusividade, com o seu agente, distribuidor ou concessionário, para
a compra e venda de bens ,
serviços ou direitos;

x -a

pessoa fisica ou juridica, residente ou domiciliada no exterior, em
relação á
qual a pessoa jurídica domiciliada no Brasil goze de exclusividade,
com o agente, distribuidora ou
concessionária, para a compra e venda de bens , serviços ou direi
tos.
Países com Tributação Favorecida
Art. 24. As disposições relativas a preços, custos e taxas de juro
s, constantes dos
arts. 18 a 22, aplicam-se, também, às oper açõe s efetuadas por pess
oa fisica ou jurídica residente ou
domiciliada no Brasil, com qualquer pessoa fisica ou jurídica, ainda
que não vinculada, residente ou
domiciliada em país que não tribute a renda ou que a tribute a alíqu
ota máxima inferior a vinte por
cent o.

§ 10 Para efeito do disposto na parte final deste artigo, será considerada
a legislação

tributária do referido país, aplicável às pessoas fisicas ou às pessoas
jurídicas, conf onne a natureza
do ente com o qual houver sido praticada a oper ação .

§ 2° No caso de pessoa fisica residente no Brasil:
I - o valor apurado segundo os métodos de que trata o art. 18 será cons
iderado como
cust o de aquisição para efeito de apuração de ganho de capital na alien
ação do bem ou direito;
II - o preço relativo ao bem ou direito alienado, para efeito de apur ação
de ganh o de
capital, será o apur ado de conformidade com o disposto no art. 19;
III - será considerado como rendimento tributável o preço dos serv
iços pres tado s
apurado de conformidade com o disposto no art. 19;
IV - serão considerados com o rendimento tributável os juro s
determinados de
conformidade com o art. 22.
Seção VI
Lucro Presumido
Determinação

parcelas:

Art. 25. O lucro presumido será o montante determinado pela som
a das seguintes
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I - o valor resultante da aplicação dos percentuais de que trata
o art. 15 da Lei nO
9.249, de 26 de dezembro de 1995, sobre a receita bruta definida pelo
art.

31 da Lei n° 8.981 , de
20 de janeiro de 1995, auferida no periodo de apuração de que trata o art.
1° desta Lei;

11 - os ganhos de capital, os rendimentos e ganhos líquidos auferidos em
aplicações
financeiras, as demais receitas e os resultados positivos decorrentes de
rece
inciso anterior e demais valores determinados nesta Lei, auferidos naquele itas não abrangidas pelo
mesmo período.
Opção
Art. 26. A opção pela tributação com base no lucro presumido
será aplicada em
relação a todo o período de atividade da empresa em cada ano-calendár
io .

§ 1° A opção de que trata este artigo será manifestada com o pagamento
da primeira
ou única quota do imposto devido correspondente ao primeiro período
de apuração de cada anocalendário.
§ 2° A pessoa jurídica que houver iniciado atividade a partir do segu
ndo trimestre
manifestará a opção de que trata este artigo com o pagamento da
primeira ou única quota do
imposto devido relativa ao período de apuração do inicio de atividade.
§ 3° A pessoa jurídica que houver pago o imposto com base no lucro
presumido e
que, em relação ao mesmo ano-calendário, alterar a opção, passando
a ser
lucro real, ficará sujeita ao pagamento de multa e juros moratórios sobr tributada com base no
e a diferença de imposto
paga a menor.
§ 4° A mudança de opção a que se refere o parágrafo anterior somente
será admitida
quando formalizada até a entrega da correspondente declaração de rend
procedimento de oficio relativo a qualquer dos períodos de apuração do imentos e antes de iniciado
respectivo ano-calendário.

Seção VII
Lucro Arbitrado
Determinação

parcelas :

Art. 27. O lucro arbitrado será o montante determinado pela som
a das seguintes

I - o valor resultante da aplicação dos percentuais de que trata o art .
16 da Lei n°
9.249, de 26 de dezembro de 1995 , sobre a receita bruta definida pelo
art . 31 da Lei nO 8.981 , de
20 de janeiro de 1995, auferida no período de apuração de que trata o art.
1° desta Lei;
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II - os ganh os de capital, os rend imen tos e ganh os líquidos auferido
s em aplic açõe s
financeiras, as demais rece itas e os resu ltado s positivos deco rren tes
de rece itas não abra ngid as pelo
inciso ante rior e demais valo res dete rmin ados nest a Lei, aufe rido s
naqu ele mes mo peri odo.

§ lON a apur ação do lucro arbitrado, quan do não conh ecid a a rece
ita brut a, os
coeficientes de que trata m os incisos lI, III e IV do art . 51 da
Lei nO 8.981 , de
20 de jane iro de

1995 , deve rão ser multiplicados pelo núm ero de meses do peri odo
de apur ação .

§ 2° Na hipó tese de utilização das alternativas de cálculo previstas nos
incisos V a
VIII do art. 51 da Lei n° 8.981 , de 20 de jane iro de 1995 , o lucro
arbi trad o será

da som a dos valo res apur ados para cada mês do peri odo de apur ação
.

o valo r resu ltant e

_
Cap ítulo II
,
CON TRI BUI ÇAO SOC IAL SOB RE O LUC RO LIQ UID O
Seçã o I
Apu raçã o da Base de Cálculo e Paga men to
Nor mas Aplicáveis

Art. 28 . Aplicam-se à apur ação da base de cálculo e ao paga men
to da cont ribu ição
social sobr e o lucr o líquido as norm as da legislação vige nte e as corr
espo nden tes aos arts. 1° a 3°, 5°
a 14, 17 a 24, 26, 55 e 71 , dest a Lei.
Emp resa s sem Escr itura ção Contábil

Art. 29. A base de cálculo da cont ribu ição social sobr e o lucr o líqui
do, devida pelas
pess oas juridicas tribu tada s com base no lucro pres umid o ou arbi
trad o e pelas demais emp resa s
disp ensa das de escr itura ção contábil, corr espo nder á à som a dos valo
res:
I - de que trata o art. 20 da Lei nO 9 .249 , de 26 de deze mbr o de 1995
;
II - os ganh os de capital, os rend imen tos e ganh os líquidos auferido
s em aplic açõe s
financeiras, as dem ais rece itas e os resu ltado s positivos deco rren tes
de rece itas não abra ngid as pelo
inciso ante rior e demais valo res dete rmin ados nest a Lei, aufe rido s
naqu ele mes mo peri odo.
Paga men to Mensal Esti mad o

Art. 30. A pess oa jurid ica que houv er opta do pelo paga men to do
impo sto de rend a
na form a do art . 2° fica., tamb ém, sujeita ao paga men to mensal da
cont ribu ição social sobr e o lucro
líquido, dete rmin ada mediante a aplicação da alíquota a que estiv
er sujeita sobr e a base de cálculo
apur ada na form a dos incisos I e II do artigo anterior.
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Capítulo lU
IMP OST O SOB RE PRO DUT OS IND UST RIA LIZ ADO S
Con tribu inte Subs titut o
Art. 31. O art . 35 da Lei nO 4 .502 , de 30 de nove mbr o de 1964, pass
a a vigo rar com
a segu inte reda ção:
" Art .3 5 ..... ............. .... ............................ .. ....... ........................... ......

...... ...... ...... ...... . .

II - com o contribuinte substituto:
c) o industrial ou equi para do, mediante requ erim ento , nas oper
açõe s anteriores,
conc omi tante s ou post erio res às saídas que prom over , nas
hipó tese s e cond içõe s
estabelecidas pela Secr etari a da Rec eita Federal.

§ 1° Nos caso s das alíneas a e b do inciso II dest e artigo, o paga men to
do imposto
não exclui a responsabilidade por infração do contribuinte orig
inári

o quan do este for
identificado, e será cons ider ado com o efetu ado fora do praz o, para
todo s os efeitos legais.

§ 20 Para implementar o disp osto na alínea c do inciso rI, a Secr etari
a da Receita
Federal pode rá insti
tuir regime especial de susp ensã o do imp osto ."
Capítulo IV
_
PRO CED IME NTO S DE FISC ALI ZAÇ AO
Seçã o I
Susp ensã o da Imu nida de e da Isen ção
Art. 32. A susp ensã o da imunidade tributária, em virtu de de falta
de obse rvân cia de
requ isito s legais, deve ser proc edid a de conf orm idad e com o disp osto
nest e artigo.

§ 10 Con stata do que entid ade beneficiária de imunidade de tribu tos
federais de que
trata a alínea c do inciso VI do art. 150 da Con stitu ição Federal
não está obse rvan do requisito ou
cond ição previsto nos arts. go, § 10 , e 14, da Lei nO 5. 172, de 25
de outu bro de 1966 - Cód igo
Trib utár io Nacional, a fiscalização tribu tária expe dirá notificação fisca
l, na qual relat ará os fatos que
dete rmin am a susp ensã o do beneficio , indicando inclusive a data da
ocor rênc ia da infração.
§ 20 A entidade pode rá, no praz o de trint a dias da ciência da notificaç
ão, apre sent ar
as aleg açõe s e prov as que ente nder necessárias.
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§ 3° O Delegado ou Insp etor da Rece ita Federal decidirá sobr e a proc
edên cia das
alegações, expe dind o o ato declaratório suspensivo do beneficio , no
caso de impr oced ênci a, dando,
de sua decisão, ciência à entidade.
§ 4° Será igualmente expedido o ato suspensivo se deco rrido o praz
o previsto no
§ 2° sem qual quer manifestação da part e interessada.
§ 5° A suspensão da imunidade terá com o term o inicial a data da prát ica
da infração.
§ 6° Efetivada a suspensão da imunidade:
I - a entidade interessada pode rá, no praz o de trinta dias da ciên
ci~ apre sent ar
impu gnaç ão ao ato declaratório, a qual será obje to de decisão pela
Delegacia da Rece ita Federal de
Julg ame nto com pete nte;
II - a fiscalização de tribu tos federais lavrará auto de infração, se for
o caso .

§ 7° A impugnação relativa á suspensão da imunidade obed ecer á às dem
ais normas
regu lado ras do proc
esso administrativo fiscal .

§ 8° A impugnação e o recu rso apre sent ados pela entidade não
terã o efeito
suspensivo em relação ao ato declaratório cont esta do .
§ c;o Caso seja lavrado auto de infração, as imp ugna ções cont ra o ato decl
arató rio e
cont ra a exigência de crédito tributário serã o reunidas em um únic
o proc esso , para
serem decididas

simultaneamente.

§ 10. Os procedimentos estabelecidos nest e artigo aplicam-se, tamb ém,
às hipóteses
de susp ensã o de isenções condicionadas, quan do a entid ade bene
ficiária estiver desc ump rind o as
cond içõe s ou requisitos impostos pela legislação de regência .
Seçã o II
Regimes Especiais de Fiscalização

Art. 33 . A Secretaria da Rec eita Federal pode dete rmin ar regu
ne especial para
cumprimento de obri gaçõ es, pelo sujeito passivo, nas seguintes hipó
teses:
I - emb araç o à fiscalização, cara cteri zado pela negativa não justificad
a de exibição de
livros e docu men tos em que se assente a escr itura ção das atividade
s do sujeito passivo, bem com o
pelo não fornecimento de informações sobr e bens, mov imen taçã o
financeir~ negó cio ou atividade ,
próp rios ou de terce iros, quando intimado, e demais hipóteses que
auto rizam a requisição do auxílio
da forç a públic~ nos term os do art. 200 da Lei n° 5.172, de 25 de outu
bro de 1966 ;
II - resistência à fiscalização, cara cteri zada pela negativa
de aces so ao
estabelecimento, ao domicílio fiscal ou a qual quer outr o local onde
se desenvolvam as atividades do
sujeito passivo, ou se encontrem bens de sua poss e ou prop ried ade;
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UI - evidências de que a pess oa juríd ica esteja cons tituí da por inter post
as pess oas
que não sejam os verd adei ros sóci os ou acionistas, ou o titul ar, no
caso de firm
a individual;

IV - realização de oper açõe s sujeitas à incidência tributária, sem
a devi da inscrição
no cada stro de cont ribu intes apro pria do;
V - prát ica reite rada de infração da legislação tribu tária ;
VI - comercialização de merc ador ias com evidências de cont raba ndo
ou desc amin ho ;
VII - incidência em cond uta que ense je repr esen taçã o criminal,
nos term os da
legislação que rege os crimes cont ra a orde m tribu tária .

§ 1° O regime especial de fiscalização será aplicado em virtude de ato
do Secr etári o
da Rece ita Fede
ral.

§ 2° O regime especial pode consistir, inclusive , em:
I - man uten ção de fiscalização inin terru pta no esta bele cime nto do
sujeito passivo;
tribu tos;

II - redu ção, à meta de, dos perí odos de apur ação e dos praz os de
reco lhim ento dos

III - utilização com puls ória de cont role eletr ônic o das oper açõe
s realizadas e
recolhimento diário dos resp ectiv os tribu tos;
tribu tária s;

IV - exigência de com prov ação siste máti ca do cum prim ento
das obri gaçõ es

V - cont role especial da impr essã o e emis são de docu men tos comercia
is e fiscais e da
mov imen taçã o financeira .

§ 3° As medidas previstas neste artig o pode rão ser aplicadas
isolada ou
cum ulati vam ente, por temp
o suficiente à norm aliza ção do cum prim ento das obri gaçõ es tribu tária
s.

§ 4° A imposição do regime especial não elide a aplicação de penalidades
prev istas na

legislação tribu tária .

§ 5° As infrações com etida s pelo cont ribu inte dura nte o perí odo em
que estiver
subm etido a regime especial de fiscalização serã o puni das com a
mult a de que trata
o inciso II do

art. 44 .

Seçã o In
Doc ume ntaç ão Fiscal
Acesso à Doc ume ntaç ão
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Art. 34. São tamb ém passíveis de exame os docu men tos do sujeito
passivo, mantidos
em arqu ivos mag nétic os ou assemelhados , enco ntra dos no local da
verificação, que tenh am relação
dire ta ou indireta com a atividade por ele exer cida .
Rete nção de Livros e Doc ume ntos

•

Art. 35 . Os livros e docu men tos pode rão ser exam inad os fora do estab
elecimento do
SUjeIto passivo, desd e que lavrado term o escrito de reten ção pela
auto rida de fiscal, em que se
especifiquem a quantidade, espécie, natu reza e cond içõe s dos livro
s e docu men tos retid os.

§ 10 Constituindo os livros ou docu men tos prov a da prát ica de
ilícito penal ou
tributário , os originais retidos não serão devolvidos, extr aind o-se cópi
a para entr ega ao interessado.

§ 20 Exc etua do o disposto no parágrafo ante rior, deve m ser devolvidos
os originais
dos docu men tos retid
os para exame, mediante recibo .

Lacr ação de Arquivos

Art. 36. A auto rida de fiscal enca rreg ada de diligência ou fisca
lização pode rá
prom over a lacra ção de móveis, caixas, cofres ou depó sitos
onde se enco ntra m arquivos e
docu men tos, toda vez que ficar cara cteri zada a resistência ou o emb
araç o à fiscalização, ou ainda
quan do as circunstâncias ou a quan tidad e de docu men tos não
perm itire m sua identificação e
conf erên cia no local ou no mom ento em que foram enco ntra dos.
Pará graf o único. O sujeito passivo e demais resp onsá veis serã
o previamente
notificados para acom panh arem o proc edim ento de rom pime nto
do lacre e identificação dos
elem ento s de interesse da fiscalização .
Gua rda de Doc ume ntos

Art. 37. Os com prov ante s da escr itura ção da pess oa jurídica, relat
ivos a fatos que
repe rcut am em lanç ame ntos contábeis de exercícios futuros, serã o
cons erva dos até que se oper e a
deca dênc
ia
do
direi
to
de
a
Faze
nda
Pública cons titui r os créd itos tribu tário s relativos a esse s
, .
exerClClOS.

Arquivos Mag nétic os

Art. 38 . O sujeito passivo usua no de sistema de proc essa men to
de dado s deverá
man ter docu men taçã o técnica com pleta e atualizada do sistema,
suficiente para possibilitar a sua
auditoria, facultada a man uten ção em meio magnético, sem prejuízo
da sua emissão gráfica, quando
solicitada .
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Extravio de Livros e Doc ume ntos

Art. 39. A perd a ou extravio dos livros ou docu men tos implica
arbi tram ento dos
valores das oper açõe s a que se referiam, para cálculo dos tribu tos
sobr e elas incidentes na fonn a da
legislação específica, salvo se, feita a com unic ação no praz o de trint
a dias da data da ocor rênc ia do
fato , for possível a reconstituição da escr itura ção.

•

Seçã o IV
Omi ssão de Rece ita
Falta de Escr itura ção de Paga men tos

Art. 40. A falta de escr itura ção de paga men tos efetu ados pela pess
oa jurídica, assim
com o a man uten ção, no passivo, de obri gaçõ es cuja exigibili
dade não seja com prov ada,
caracterizam, também, omissão de receita.
Leva ntam ento Qua ntita tivo por Espécie

Art. 41. A omissão de receita pode rá, também, ser dete rmin
ada a partir de
levantamento por espécie das quantidades de matérias-primas e prod
utos inten nedi ário s utilizado s
no proc esso prod utiv o da pess oa juridica.

§ 1° Para os fins dest e artigo, apur ar-s e-á a diferença, positiva ou nega
tiva, entr e a
som a das quan tidad es de prod utos em esto que no inicio do peri odo
com a quan

tidad e de prod utos
fabricados com as matérias-primas e prod utos inten nedi ário s utilizado
s e a som a das quantidades de
prod utos cuja vend a houv er sido registrada na escr itura ção contábil
da emp resa com as quantidades
em esto que, no final do peri odo de apur ação , cons tante s do livro de
Inventário.

§ 2° Considera-se receita omitida, nesse caso, o valo r resu ltant e da mult
iplicação das
diferenças de quantidades de prod utos ou de matérias-primas
e prod utos inten

nedi ário s pelos
respectivos preç os médios de vend a ou de com pra, conf onne o caso
, em cada peri odo de apur ação
abrangido pelo levantamento .

§ 3° Os critérios de apur ação de receita omitida de que trata este artig
o aplicam-se,
tamb ém, às emp resa s comerciais, relativamente às mercadorias adqu
iridas para reve
nda.

Dep ósito s Ban cário s

Art. 42 . Caracterizam-se tamb ém omissão de receita ou de rendimen
to os valores
cred itado s em cont a de depósito ou de investimento mantida junt
o a instituição financeira , em
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relação aos quais o titular, pess oa fisica ou juríd ica, regu larm ente intim
ado, não com prov e, mediante
docu men taçã o hábil e idôn ea, a orígem dos recu rsos utilizados ness
as operações.

§ 1° O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado
auferido ou
recebido no mês do créd ito efetu ado pela instituição financeira.
§ 2° Os valores cuja orig em houv er sido com prov ada, que não houv
erem sido
com puta dos na base de cálculo dos imp osto s e cont ribu içõe s a que
estiverem suje

•

itos, subm eter- seão às norm as de tribu taçã o específicas, previstas na legislação vige
nte à époc a em que auferidos ou
recebidos .

§ 3° Para efeito de dete rmin ação da receita omitida, os créd itos serã
o analisados
individualízadamente,
obse rvad o que não serã o considerados:

juridica;

I - os deco rren tes de transferências de outr as cont as da próp ria
pess oa fisica ou

II - no caso de pess oa fisica, sem prejuízo do disp osto no inciso ante
rior, os de valo r
individual igual ou inferior a R$ 1.000,00 (mil reais), desd e que
o seu som atór io, dent ro do anocalendário, não ultra pass e o valor de R$ 12.0 00,0 0 (doz e mil reais
).

§ 4° Trat ando -se de pess oa física, os rend imen tos omitidos serã o tribu
tado s no mês
em que cons ider ados recebidos, com base na tabe la prog ress iva vige
nte à

efetu ado o créd ito pela instituição financeira .

époc a em que tenh a sido

Seçã o V
Nor mas sobr e o Lanç ame nto de Trib utos e Con tribu içõe s
Auto de Infra ção sem Trib uto
Art. 43. Pod erá ser formalizada exigência de créd ito tributário
corr espo nden te
exclusivamente a multa ou a juro s de mora, isolada ou conj unta men
te.

Pará graf o único. Sobr e o créd ito cons tituí do na form a dest e artig
o, não pago no
respectivo venc imen to, incidirão juro s de mor a, calculados à taxa
a que se refere o § 3° do art. 5°, a
part ir do primeiro dia do mês subs eqüe nte ao vencimento do
praz o até o mês ante rior ao do
paga men to e de um por cent o no mês de paga men to.
Multas de Lan çam ento de Oficio
Art. 44 . Nos casos de lanç ame nto de oficio, serã o aplicadas as
segu mtes multas,
calculadas sobr e a total idad e ou diferença de tribu to ou contribuição
:
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I - de sete nta e cinco por cent o, nos caso s de falta de paga men to
ou recolhimento ,
paga men to ou reco lhim ento após o vencimento do praz o, sem o
acré scim o de multa mor atór ia, de
falta de decl araç ão e nos de decl araç ão inexata, exce tuad a a hipó tese
do inciso seguinte;
II - cent o e cinq üent a por cent o, nos caso s de evid ente intuito de frau
de, definido nos
arts. 71 , 72 e 73 da Lei nO 4.502, de 30 de nove mbr o de 1964
, inde pend ente men te de outr as
penalidades administrativas ou criminais cabíveis .

§ 1° As multas de que trata este artig o serão exigidas :
I - junt ame nte com o tribu to ou a cont ribu ição , quan do não
houv erem sido
ante riorm ente pago s;
II - isola dam ente , quan do o tribu to ou a cont ribu ição houv er
sido pago após o
vencimento do praz o prev isto, mas sem o acréscimo de mult a de mor
a;

III - isoladamente , no caso de pess oa fisica sujeita ao paga men to
mensal do imp osto
(carnê-Ieão) na form a do art. 8° da Lei n° 7.713 , de 22 de deze mbr
o de 1988 , que deixar de fazê-lo ,
ainda que não tenh a apur ado impo sto a paga r na decl araç ão de ajus
te;

IV - isoladamente, no caso de pess oa juríd ica sujeita ao paga men to do
imp osto de
rend a e da cont ribu ição

social sobr e o lucro líquido, na form a do art . 2°, que deixar de fazê
-lo, ainda
que tenh a apur ado prejuízo fiscal ou base de cálculo nega tiva para
a cont ribu ição social sobr e o
lucro líquido, no ano- cale ndár io corr espo nden te;
V - isola dam ente , no caso de tribu to ou cont ribu ição social lanç ado,
que não houv er
sido pago ou reco lhid o .

•

§ 2° Se o contribuinte não atender, no praz o mar cado , à intimação
para pres tar
escl arec imen tos, as mult as a que se referem os incisos I e II do capu
t pass arão a ser de cent o e doze
inteiros e cinco déci
mos por cent o e de duze ntos e vinte e cinc o por cent o, resp ectiv ame
nte.

§ 3° Aplicam-se às multas de que trata este artig o as redu ções previstas
no art. 6° da
Lei nO 8.21 8, de 29 de agos to de 1991 , e no art. 60 da Lei nO 8.383
, de 30 de
deze mbr o de 1991.

§ 4° As disposições dest e artigo aplicam-se, inclusive, aos contribuintes
que dere m
caus a a ress arcim ento indevido de tribu to ou cont ribu ição deco
rren te de

beneficio fiscal.

qual quer incentivo ou

Art. 45. O art. 80 da Lei nO 4.502, de 30 de nove mbr o de 1964
, com as alter açõe s
post erio res, pass a a vigo rar com a seguinte reda ção:
"Art . 80. A falta de lançamento do valo r, total ou parcial,
do impo sto sobr e
prod utos industrializados na respectiva nota fiscal, a falta de
recolhimento do impo sto
lançado ou o recolhimento após vencido o praz o, sem
o acréscimo de multa
mor atór ia, sujeitará o contribuinte às seguintes multas de oficio :

F1.24 da Lei nO

9.43 0 , de 27 .12.96.

I - sete nta e cinco por cent o do valo r do imp osto que deix ou
de ser lanç ado ou
reco lhido ou que houv er sido reco lhido após o venc imen to do
praz o sem o acré scim o de
mult a moratória~
II - cent o e cinq üent a por cent o do valo r do imp osto que deix ou
de ser lançado ou
recolhido , quan do se trata r de infra ção qualificada.

"

•

Art. 46. As multas de que trata o art. 80 da Lei n° 4.50 2, de 30
de nove mbr o de
1964 , pass arão a ser de cent o e doze intei ros e cinco déci mos
por cent o e de duze ntos e vinte e
cinc o por cent o, resp ectiv ame nte, se o cont ribu inte não aten der, no
praz o marc ado, à intimação para
pres tar escl arec imen tos.
§ 1° As mult as de que trata este artig o serã o exig idas :
I - junt ame nte com o impo sto, quan do este não houv er sido lanç ado
nem recolhido ~
II - isola dam ente, nos dem ais caso s.

§ 2° Aplicam-se às mult as de que trata o art. 80 da Lei nO 4 .502 , de 30
de nove mbr o
de 1964 , o disp osto nos §§ 30 e 4° do art. 44.
Seçã o VI
Aplicação de Acré scim os de Proc edim ento Espo ntân eo

•

Art. 47. A pess oa fisica ou juríd ica subm etida a ação fiscal por part
e da Secr etari a da
Rec eita Fede ral pode rá paga r, até o vigé simo dia subs eqüe nte à
data de rece bime nto do term o de
início de fiscalização, os tribu tos e cont ribu içõe s já lanç ados
ou decl arad os, de que for sujeito
pass ivo com o cont ribu inte ou resp onsá vel, com os acré scim os
legais aplicáveis nos caso s de
proc edim ento espo ntân eo .

Capí!Ulo V
DIS POS IÇO ES GER AIS
Seçã o I
Proc esso Adm inist rativ o de Con sulta

Art. 48 . No âmb ito da Secr etari a da Rece ita Fede ral, os proc esso
s adm inist rativ os
de cons ulta serã o solu cion ados em instâ ncia únic a.
atribuída:

§ 10 A com petê ncia para solu cion ar a cons ulta ou decl arar sua
ineficácia será
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I - a órgão central da Secretaria da Receita Federal, nos casos
de consultas
formuladas por órgão central da administração pública federal ou por
entidade representativa de
categoria econômica ou profissional de âmbito nacional ;
li - a órgão regional da Secretaria da Receita Federal, nos demais caso
s.

§ 2° Os atos normativos expedidos pelas autoridades competentes serã
o observados
quando da solução da consulta.

•

§ 3° Não cabe recurso nem pedido de reconsideração da solução da
consulta ou do
despacho que declarar sua ineficácia .

§ 4° As soluções das consultas serão publicadas pela imprensa ofici
al, na forma
disposta em ato normativo emitido pela Secretaria da Receita Federal.
§ 5° Havendo diferença de conclusões entre soluções de consultas
relativas a uma
mesma matéria, fundada em idêntica norma jurídica, cabe recurso espe
cial, sem efeito suspensivo,
para o órgão de que trata o inciso I do § 10.

§ 6° O recurso de que trata o parágrafo anterior pode ser interposto pelo
destinatário
da solução divergente, no prazo de trinta dias, contados da ciência da
solução.
§ 7° Cabe a quem interpuser o recurso comprovar a existência
das soluções
divergentes sobre idênticas situações.
§ 8° O juízo de admissibilidade do recurso será feito pelo órgão que
jurisdiciona o
domicílio fiscal do recorrente ou a que estiver subordinado o servidor
, na hipótese do parágrafo
seguinte, que solucionou a consulta .

•

§ go Qualquer servidor da administração tributária deverá, a qual
quer tempo,
formular representação ao órgão que houver proferido a decisão,
encaminhando as soluções
divergentes sobre a mesma matéría, de que tenha conhecimento .
§ 10. O sujeito passivo que tiver conhecimento de solução divergen
te daquela que
esteja observando em decorrência de resposta a consulta anteriormente
formulada, sobre idêntica
matéria, poderá adotar o procedimento previsto no § 5°, no prazo
de trinta dias contados da
respectiva publicação.
§ 11 . A solução da divergência acarretará, em qualquer hipótese, a
edição de ato
específico, uniformizando o entendimento, com imediata ciência
ao destinatário da solução
reformada, aplicando-se seus efeitos a partir da data da ciência.
§ 12. Se, após a resposta á consulta, a administração alterar o ente
ndimento nela
expresso , a nova orientação atingirá, apenas, os fatos geradores que
ocorram após dado ciência ao
consulente ou após a sua publicação pela imprensa oficial.
§ 13 . A partir de 1° de janeiro de 1997, cessarão todos os efeitos
decorrentes de
consultas não solucionadas definitivamente, ficando assegurado aos
consulentes, até 31 de janeiro
de 1997 :
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I - a não instauração de proc edim ento de fiscalização em
relação à matéria

11 - a reno vaçã o da cons ulta ante riorm ente formulada, a qual
serã o aplicadas as
norm as prev istas nest a Lei.

•

Art. 49. Não se aplicam aos proc esso s de cons ulta no âmbito
da Secr etari a da
Rec eita Fede ral as disposições dos arts. 54 a 58 do Dec reto n° 70.2
35 , de 6 de març o de 1972.
Art. 50. Aplicam-se aos proc esso s de cons ulta relativos à
classificação de
merc ador ias as disp osiç ões dos arts. 46 a 53 do Dec reto nO 70.2 35,
de 6 de março de 1972 e do art.
48 dest a Lei.

§ 1° O órgã o de que trata o inciso I do § lOd o art . 48 pode rá alterar ou
refo rmar , de
oficio, as deci sões prof erid as nos proc esso s relativos à classificação
de merc ador
ias.

§ 2° Da alteração ou refo rma men cion ada no pará graf o ante rior, deve
rá ser dada
ciência ao cons ulen te.
§ 3° Em relação aos atos prat icad os até a data da ciência ao consulente,
nos caso s de
que trata o § 1° dest e artigo, aplicam-se as conc lusõ es da deci são
prof erid a pelo órgã
Secr etari a da Rec eita Federal.

o regional da

§ 4° O envio de conclusões deco rren tes de deci sões proferidas em proc
esso s de
cons ulta sobr e classificação de merc ador ias, para órgã os
do Mer cado
Com um do SulMER COS UL, será efetu ado exclusivamente pelo órgã o de que trata
o inciso I do § lOdo art . 48 .

•

Seçã o II
Nor mas sobre o Luc ro Pres umid o e Arbi trad o

Art. 51. Os juro s de que trata o art . ~ da Lei nO 9.24 9, de 26 de deze
mbr o de 1995 ,
bem com o os rend imen tos e ganh os liquidos deco rren tes de quai sque
r oper açõe s financeiras, serã o
adic iona dos ao lucr o pres umid o ou arbi trad o, para efeito de dete
rmin ação do impo sto de rend a
devi do.
Pará graf o único . O imposto de rend a incid ente na font e sobr e os rend
imen tos de que
trata este artig o será cons ider ado com o ante cipa ção do devi do na
decl araç ão de rend imen tos .

Art. 52 . Na apur ação de ganh o de capital de pess oa juríd ica tribu
tada pelo lucro
pres umid o ou arbi trad o, os valores acre scid os em virtu de de
reavaliação som ente pode rão ser
com puta dos com o part e integ rant e dos cust os de aquisição dos
bens e direitos se a emp resa
com prov ar que os valo res acrescidos foram com puta dos na dete
rmin ação da base de cálculo do
impo sto de rend a.
Art. 53 . Os valores recu pera dos, corr espo nden tes a cust os e desp esas
, inclusive com
perd as no rece bime nto de créditos, deve rão ser adic iona dos ao lucr
o presumido ou arbi trad o para
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determinação do imposto de renda, salvo se o contribuinte comprovar não os ter deduzido em
periodo anterior no qual tenha se submetido ao regime de tributação com base no lucro real ou que
se refiram a periodo no qual tenha se submetido ao regime de tributação com base no lucro
presumido ou arbitrado.

•

Art. 54. A pessoa juridica que, até o ano-calendário anterior, houver sido tributada
com base no lucro real, deverá adicionar à base de cálculo do imposto de renda, correspondente ao
primeiro periodo de apuração no qual houver optado pela tributação com base no lucro presumido
ou for tributada com base no lucro arbitrado, os saldos dos valores cuja tributação havia diferido,
controlados na parte B do Livro de Apuração do Lucro Real- LALUR .
Seção UI
Normas Aplicáveis a Atividades Especiais
Sociedades Civis

Art. 55 . As sociedades CIVIS de prestação de serviços profissionais relativos ao
exercício de profissão legalmente regulamentada de que trata o art. l° do Decreto-lei n° 2.397, de
21 de dezembro de 1987, passam, em relação aos resultados auferidos a partir de l° de janeiro de 1997, a ser tributadas pelo imposto de renda de conformidade com as normas aplicáveis às demais
pessoas juridicas.
Art. 56. As sociedades civis de prestação de serviços de profissão legalmente
regulamentada passam a contribuir para a seguridade social com base na receita bruta da prestação
de serviços, observadas as normas da Lei Complementar n° 70, de 30 de dezembro de 1991.
•

Parágrafo único . Para efeito da incidência da contribuição de que trata este artigo,
serão consideradas as receitas auferidas a partir do mês de abril de 1997.
Associações de Poupança e Empréstimo

Art. 57. As Associações de Poupança e Empréstimo pagarão o imposto de renda
correspondente aos rendimentos e ganhos líquidos, auferidos em aplicações financeiras, à alíquota
de quinze por cento, calculado sobre vinte e oito por cento do valor dos referidos rendimentos e
ganhos liquidos.
Parágrafo único. O imposto incidente na forma deste artigo será considerado
tributação definitiva.
Empresas de Factoring

Art. 58 . Fica incluído no ano 36 da Lei nO 8.981 , de 20 de janeiro de 1995 , com as
alterações da Lei nO 9.065, de 20 de junho de 1995, o seguinte inciso XV:
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" Art. 36 ... ... ........... .. .. .. ....... ... ..... .. ....... ... ... ...... ...... ...... ...... ..... ...... .......

...... .. ........... .

xv - que explorem as atividades de prestação cumulativa e contínua de serviços de

assessoria creditícia, merc adol ógic a, gest ão de crédito, seleção e
riscos, administração de
cont as a paga r e a rece ber, com pras de direitos cred itóri os resultant
es de vendas mercantis a
prazo ou de pres taçã o de serviços (factoring). "

•

Atividade Florestal

Art. 59 . Considera-se , também, com o atividade rural o cultivo de
florestas que se
destinem ao cort e para comercialização, cons umo ou industrializaç
ão.
Liquidação Extra-Judicial e Falência

Art. 60. As entidades submetidas aos regimes de liquidação extrajudic
ial e de falência
sUJeItam-se às nonn as de incidência dos impo stos e cont ribu içõe
s de com petê ncia da União
aplicáveis às pess oas jurídicas, em relação às oper açõe s prat icad
as dura nte o perí odo em que
perd urar em os proc edim ento s para a realização de seu ativo e o paga
men to do passivo.

•

Seçã o IV
Acréscimos Mor atór ios
Multas e Juro s

Art. 61. Os débitos para com a União, deco rren tes de tribu tos
e contribuições
administrados pela Secretaria da Rece ita Fede ral, cujos fatos gera dore
s ocor rere m a part ir de 10 de
jane iro de 1997, não pago s nos praz os prev istos na legislação espe
cífica, serã o acrescidos de multa
de mor a, calculada à taxa de trint a e três centésimos por cent o, por
dia de atras o.

§ 10 A multa de que trata este artigo será calculada a part ir do
primeiro dia
subs eqüe nte ao do vencimento do praz o previsto para o paga men
to do tribu to

até o dia em que ocor rer o seu paga men to .

ou da contribuição

§ 20 O percentual de multa a ser aplicado fica limitado a vinte por cent
o.
§ 30 Sob re os débitos a que se refere este artigo incidirão juro s de mor
a calculados
à taxa a que se refere o § 30 do art. 5°, a part ir do primeiro dia do
mês subs eqüe nte ao vencimento
do praz o até o mês anterior ao do paga men to e de um por cent o no
mês de paga men to .
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Paga men to em Quo tas-J uros

Art. 62. Os juro s a que se referem o inciso III do art . 14 e o art. 16,
ambos da Lei n°
9.250, de 26 de dezembro de 1995, serão calculados à taxa a que se
refere o § 3° do art. 5°, a partir
do primeiro dia do mes subseqüente ao previsto para a entr ega
tempestiva da declaração de
rendimentos.
Paràgrafo único. As quot as do imp osto sobre a prop ried ade territoria
l rural a que se
refere a alínea "c" do paràgrafo único do art. 14 da Lei n° 8.847,
de 28 de janeiro de 1994 , serão
acrescidas de juro s calculados à taxa a que se refere o § 3° do art
. 5°, a partir do primeiro dia do
mes subseqüente àquele em que o contribuinte for notificado até o
último dia do mes anterior ao do
pagamento e de um por cento no mes do paga men to .
Débitos com Exigibilidade Suspensa

Art. 63. Não caberá lançamento de mul ta de oficio na constitui
ção do crédito
tributário destinada a prevenir a decadência, relativo a tribu tos e
contribuições de com petê ncia da
União, cuja exigibilidade houver sido suspensa na fonn a do inciso IV
do art. 151 da Lei nO 5. 172, de
25 de outu bro de 1966 .
§ 1° O disposto neste artigo aplica-se, exclusivamente, aos caso s em
que a suspensão
da exigibilidade do débito tenha ocor rido antes do início de qual quer
procedimento de oficio a ele
relativo.

•

§ 2° A interposição da ação judicial favorecida com a medida limin
ar interrompe a
incidência da multa de mora, desde a conc essã o da med ida judic
ial, até 30 dias após a data da
publicação da decisão judicial que considerar devido o tribu to ou cont
ribuição .
Seçã o V
Arrecadação de Trib utos e Contribuições
Rete nção de Trib utos e Contribuições

Art. 64. Os pagamentos efetu ados por órgã os, autarquias e
fundações da
administração pública federal a pessoas jurídicas, pelo fornecim
ento de bens ou pres taçã o de
serviços, estã o sujeitos à incidência, na fonte, do imposto sobr e a rend
a, da contribuição social sobre
o lucro líquido, da contribuição para seguridade social - COF
INS e da contribuição para o
PISI PAS EP.

§ l° A obrigação pela retenção é do órgã o ou entidade que efetuar o paga
mento.
§ 2° O valor retido, corr espo nden te a cada tributo ou contribuição
, será levado a
créd ito da respectiva cont a de receita da União.
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§ 3° O valor do imposto e das contribuições sociais retido será cons
iderado como
antecipação do que for devido pelo contribuinte em relação ao
mesmo imposto e às mesmas
contribuições.
§ 4° O valor retido correspondente ao imposto de renda e a cada cont
ribuição social
somente pode rá ser compensado com o que for devido em relação
à mesma espécie de imposto ou
contribuição .

§ 5° O imposto de renda a ser retido será determinado mediante a
aplicação da
alíquota de quinze por cento sobre o resultado da multiplicação do
valor a ser pago pelo percentual
de que trata o art. 15 da Lei nO 9.249, de 26 de dezembro de 1995
, aplicável à espécie de receita
correspondente ao tipo de bem fornecido ou de serviço prestado .
§ 6° O valor da contribuição social sobre o lucro líquido, a
ser retido, será
determinado mediante a aplicação da alíquota de um por cento, sobr
e o montante a ser pago .

§ 7' O valor da contribuição para a seguridade social - COFINS, a ser
retido, será
determinado mediante a aplicação da alíquota respectiva sobre o mon
tante a ser pago .

§ go O valor da contribuição para o PISIP ASE P, a ser retido, será
detenninado
mediante a aplicação
da alíquota respectiva sobre o montante a ser pago .

.

Art. 65. O Banco do Brasil S.A. deverá reter, no ato do pagamento
ou crédito, a
contribuição para o PISIP ASEP incidente nas transferências volu
ntárias da União para suas
autarquias e fundações e para os Estados, Distrito Federal e
Municípios, suas autarquias e
fundações .

•

Art. 66. As cooperativas que se dedicam a vendas em comum, referidas
no art. 82 da
Lei nO 5.764, de 16 de dezembro de 1971, que recebam para comercia
lização a prod ução de suas
associadas, são responsáveis pelo recolhimento da Contribuição para
Financiamento da Seguridade
. __ Social - _CO FIN S, instituída pela Lei Complementar nO 70, de
30 de dezembro de 1991 e da
Contribuição para o Prog ram a de Integração Social - PIS, criada pela
Lei Complementar nO 7, de 7
de setembro de 1970, com suas posteriores modificações .

§ 1° O valor das contribuições recolhidas pelas cooperativas mencion
adas no caput
dest e artigo, deve rá ser por elas informado, individuaJizadamente, às
suas
montante do faturamento relativo às vendas dos prod utos de cada uma filiadas, junt ame nte com o
delas, com vistas a atender
aos procedimentos contábeis exigidos pela legislação.
§ 2° O disposto neste artigo aplica-se a procedimento idêntico que, even
tualmente,
tenha sido anteriormente adot ado pelas cooperativas centralizadoras
de vendas, inclusive quanto ao
recolhimento da Contribuição para o Fundo de Investimento Soci
al
Decreto-lei n° 1.94 0, de 25 de maio de 1982, com suas posteriores mod - FINSOCIAL, criada pelo
ificações .
§ 3° A Secretaria da Receita Federal pode rá baixar as normas nece
ssárias ao
cumprimento e controle das disposições contidas neste artigo.
Dispensa de Retenção de Imposto de Renda
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Art. 67. Fica dispensada a reten ção de imp osto de renda, de valo r
igual ou inferior a
R$ 10,00 (dez reais), incidente na fonte sobr e rendimentos que deva
m integ rar a base de cálculo do
imp osto devido na declaração de ajuste anual.
Utilização de DAR F
Art. 68 . É veda da a utilização de Doc ume nto de Arre cada ção de
Receitas Federais
para o pagamento de tribu tos e contribuições de valo r inferior a R$
10,00 (dez reais) .

§ 1° O imposto ou contribuição administrado pela Secr etari a da Rece
ita Federal,
arre cada do sob um determinado código de receita, que, no perí odo
de apur ação , resultar inferior a
R$ 10,00 (dez reais), deve rá ser adicionado ao imp osto ou cont
ribuição de mesmo códi go,
corr espo nden te aos perí odos subseqüentes, até que o total seja igua
l ou supe rior a R$ 10,00 (dez
reais), quando, entã o, será pago ou recolhido no praz o estabelecido
na legislação para este último
perí odo de apur ação .

§ 2° O critério a que se refere o parágrafo ante rior aplica-se, também,
ao imp osto
sobr e oper açõe s de crédito, câmbio e segu ro e sobre oper açõe
s relativas
a títulos e valores
.

mobiliários - IOF .

Imp osto Reti do na Fon te - Responsabilidade
Art. 69. É responsável pela retenção e recolhimento do imp osto de
renda na fonte,
incidente sobr e os rendimentos auferidos pelos fundos, sociedades
de investimentos e carteiras de
que trata o art. 81 da Lei nO 8.981 , de 20 de janeiro de 1995 ,
a pess oa jurídica que efetu ar o
paga men to dos rendimentos.
Seção VI
Caso s Especiais de Trib utaç ão
Mul tas por Rescisão de Con trato
Art. 70. A multa ou qualquer outr a vant agem paga ou cred itada por
pess oa jurídica,
ainda que a título de indenização, a beneficiária pess oa fisica ou juríd
ica, inclusive isenta, em virtude
de rescisão de cont rato , sujeitam-se à incidência do imposto de rend
a na fonte à alíquota de quinze
por cent o.

§ 10 A responsabilidade pela retenção e recolhimento do imp osto
de renda é da
pess oa jurídica que efetu ar o pagamento ou crédito da multa ou vant
agem .
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§ 2° O imposto deverá ser retido na data do paga men to ou crédito
da multa ou
vant agem e será recolhido no praz o a que se refere a alínea "d"
do inciso I do art. 83 da Lei nO
8.981 , de 20 de jane iro de 1995 .
§ 3° O valor da multa ou vant agem será :
I - com puta do na apur ação da base de cálculo do imp osto devido
na declaração de
ajuste anual da pess oa fisica;
II - com puta do com o receita., na determinação do lucro real;

m - acrescido

ao lucro presumido ou arbitrado, para determinação da base
de
cálculo do imposto devido pela pess oa juríd ica.

§ 4° O imposto retido na fonte, na forma deste artigo, será cons
iderado como
ante cipa ção do devido em cada período de apur ação , nas hipótese
s referidas no parágrafo anterior,
ou com o tribu taçã o definitiva., no caso de pess oa jurídica isenta.

§ 5° O disposto neste artigo não se aplica às indenizações paga s ou cred
itadas em
conformidade com a legis
lação trabalhista e àquelas destinadas a repa rar dano s patrimoniais.
Gan hos em Mer cado de Balcão
Art. 71. Sem prejuízo do disp osto no art. 74 da Lei nO 8.981, de
20 de jane iro de
1995, os ganhos auferidos por qualquer beneficiário, inclusive pess
oa jurídica isenta., nas demais
oper açõe s realizadas em mercados de liquidação futura, fora de bols
a, serã o tribu tado s de acor do
com as non nas aplicáveis aos ganhos líquidos auferidos em oper
açõe s de natu reza semelhante
realizadas em bolsa.

§ 1° Não se aplica aos ganh os auferidos nas oper açõe s de que trata este
artigo o
disp osto no § l° do art . 81 da Lei nO 8.981 , de 20 de janeiro de 1995
.
§ 2° O Pod er Executivo pod erá estabelecer cond içõe s para o reconhec
imento de
perd as apuradas nas oper açõe
s de que trata este artigo.

Rem uner ação de Direitos
Art. 72. Estã o sujeitas à incidência do imp osto na font e, à alíquota
de quinze por
cent o, as importâncias pagas, creditadas, entr egue s, empregadas ou
remetidas para o exteríor pela
aquisição ou pela remuneração, a qual quer título, de qualquer
forma de direito, inclusive á
transmissão, por meio de rádio ou televisão ou por qualquer outr
o meio , de quaisquer filmes ou
even tos, mesmo os de com petiç ões desportivas das quais faça part e
repr esen taçã o brasileira.
Seçã o VII
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Restituição e Com pens ação de Trib utos e Contribuições

Art. 73 . Para efeito do disp osto no art. 7' do Decreto-lei n° 2.287,
de 23 de julho de
1986 , a utilização dos créditos do contribuinte e a quitação de
seus débitos serão efetu adas em
proc edim ento s inter nos à Secretaria da Rec eita Federal, observado
o seguinte:
I - o valor brut o da restituição ou do ressarcimento será debitado
à cont a do tributo
ou da contribuição a que se referir;

li - a parcela utilizada para a quitação de débitos do contribuinte ou resp
onsável será
cred itada à cont a do respectivo tributo ou da respectiva contribuição
.
Art. 74. Observado o disp osto no artigo ante rior, a Secretaria da
Receita Federal,
aten dend o a requ erim ento do contribuinte, pode rá auto rizar a utili
zação de créditos a serem a ele
restituídos ou ressarcidos para a quitação de quaisquer tribu
tos e contribuições sob sua
administração.

Seçã o VIII
UFI R

Art. 75. A partir de l° de jane iro de 1997, a atualização do valo r da
Unidade Fiscal
de Referência - UFI R, de que trata o art. l° da Lei nO 8.38 3, de 30
de dezembro de 1991 , com as
alter açõe s post erio res, será efetuada por perí odos anuais, em 10
de jane iro.
Pará graf o único . No âmbito da legislação tributária federal, a UFI
R será utilizada
exclusivamente para a atualização dos créd itos tributários da
União, obje to de parcelamento
conc edid o até 3 1 de dezembro de 1994 .
Seçã o IX
Competências dos Con selh os de Contribuintes

Art. 76. Fica o Pod er Exec utiv o auto rizad o a alterar as com petê ncia
s relativas às
matérias obje to de julg ame nto pelos Con selh os de Contribuintes do
Ministério da Faze nda.
Seçã o X
Dispositivo Dec larad o Inconstitucional

Art. 77. Fica o Pod er Exec utiv o auto rizad o a disciplinar as hipó
teses em que a
administração tributária federal, relativamente aos créd itos tribu
tários base ados em dispositi vo
declarado inconstitucional por decisão definitiva do Sup rem o Tribunal
Federal, poss a:
I - abster-se de constituí-los;
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II - retificar o seu valor ou declará-los extintos, de oficio, quando
houverem sido
constituídos ante rion nent e, ainda que inscritos em dívida ativa;

rn - fonnular desistência de

de interpor recursos de decisões judiciais.

ações de execução fiscal já ajuizadas, bem com o deixar

Seção XI
Juros sobre o Capital Próp rio
Art. 78. O § 1° do art.
vigorar com a seguinte redação:

~

da Lei n° 9.249, de 26 de dezembro de 1995 , passa a

"Art . 90 . .. ... ... .... . .... . . . ..... . ..• . . . . ... . .. . .. .. . .. . .. . ... .. ....... ..... .... . .... . . .. . .... •. . ..

. .. .... .• . .... . ... .. .. . ... .

§ 10 O efetivo pagamento ou crédito dos juro s fica condicionado à
existência de
lucros, com puta dos antes da dedução dos juro s, ou de lucros acum
ulados

e reservas de
lucros, em mon tante igual ou superior ao valo r de duas vezes os
juro s a serem pago s ou
creditados.
....... ... ..... .. ........ ......... ... ...... ...... .. ... .. ... .. ..... ...... .. ... ..... .... ... ......

.... ... ......... .... ......... ... ... .... ...... ."

Seção XII
Admissão Temporária
Art. 79. Os bens admitidos temporariamente no País, para utilizaçã
o econômica,
ficam sujeitos ao pagamento dos impostos incidentes na importação
proporcionalmente ao temp o de
sua pennanência em território nacional, nos tenn os e condições estabele
cidos em regulamento.

Capítylo VI
DIS POS IÇO ES FINAIS
Emp resa Inidônea

Art. 80. As pessoas jurídicas que, embora obrigadas, deixarem de
apre sent ar a
declaração anual de imposto de renda por cinco ou mais exercícios,
terã o sua inscrição no Cad astro
Geral de Contribuintes considerada inapta se, intimadas por edital,
não regularizarem sua situação
no praz o de sessenta dias contado da data da publicação da intimação
.

§ 10 No edital de intimação, que será publicado no Diário Oficial
da União, as
pessoas jurídicas serão identificadas apenas pelos respectivos núm
eros de inscrição no Cadastro
Geral de Contribuintes.
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§ 2° Apó s deco rrido s nove nta dias da publ icaç ão do edital de intimação
, a Secr etari a
da Rece ita Fede ral fará publicar no Diár io Oficial da União a relaç
ão nominal

das pess oas jurid icas
que houv erem regu lariz ado sua situa ção, tom ando -se auto mati
cam ente inaptas, na data da
publicação, as insc riçõ es das pess oas jurid icas que não tenh am prov
iden ciad o a regularização .

§ 3° A Secr etari a da Rece ita Federal man terá nas suas diversas unid
ades , para
cons ulta pelo s inter essa dos, relaç ão nominal das pess oas jurid icas
cujas

Geral de Con tribu intes tenh am sido cons ider adas inaptas.

inscrições no Cad astro

Art. 81 . Pod erá, ainda, ser decl arad a inap ta, nos term os e cond içõe
s definidos em ato
do Ministro da Faze nda, a inscrição da pess oa jurid ica que deix ar
de apre sent ar a declaração anual
de impo sto de rend a em um ou mais exercícios e não for loca
lizad a no ende reço informado à
Secr etari a da Rece ita Federal, bem com o daqu ela que não exis ta de
fato.
Art. 82. Além das demais hipóteses de inid onei dade de docu men
tos previstos na
legislação, não prod uzir á efeitos tribu tário s em favor de terce iros inter
essa dos, o docu men to emitido
por pess oa jurid ica cuja inscrição no Cad astro Geral de Con tribu
intes tenh a sido cons ider ada ou
decl arad a inap ta.
Pará graf o únic o. O disp osto nest e artigo não se aplic a aos caso s em
que o adqu iren te
_ _~d~ens, direitos e merc ador ias ou o tom ador de serviços com prov arem
a efeti vaçã o do paga men to
do preç o resp ectiv o e o rece bime nto dos bens , direitos e mer cado rias
ou utilização dos serviços .
Crime cont ra a Ord em Trib utár ia

Art. 83 . A repr esen taçã o fiscal para fins penais relativa aos crimes
cont ra a orde m
tribu tária definidos nos arts. 1° e 2° da Lei nO 8.137, de 27 de deze
mbr o de 1990, será encaminhada
ao Ministério Públ ico após prof erid a a deci são final , na esfe ra adm
inistrativa, sobr e a exigência fiscal
do créd ito tribu tário corr espo nden te.
Pará graf o único . As disp osiç ões cont idas no caput do art . 34 da Lei
nO 9 .249 , de 26
de deze mbr o de 1995, aplicam-se aos proc esso s administrativos
e aos inqu érito s e proc esso s em
curs o, desd e que não rece bida a denú ncia pelo juiz.

Art. 84. Nos caso s de inco rpor ação , fusão ou cisã o de emp resa inclu
ída no Prog ram a
Nacional de Dese stati zaçã o, bem corno nos prog ram as de dese stati
zaçã o das Unid ades Fede rada s e
dos Municípios, não ocor rerá a realização do lucr o inflacionário acum
ulad o relativamente à parc ela
do ativo sujeito a corr eção mon etári a até 31 de deze mbr o de 1995
, que houv er sido vert ida.

§ 1° O lucr o inflacionário acum ulad o da emp resa sucedida, corr espo nden
te aos ativos
vert idos sujeitos a corr eção mon etári a até 31 de deze mbr o de 1995
, será
para a sucessora, nos caso s de inco rpor ação e fusão.

integralmente transferido

§ 2° No caso de cisão , o lucr o inflacionário acum ulad o será trans
ferido, para a
pess oa juríd ica que abso rver o patrimônio da emp resa cindida, na
prop orçã

o das cont as do ativo ,
sujeitas a corr eção mon etári a até 31 de deze mbr o de 1995 , que houv
erem sido verti das.
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§ 3° O lucro inflacionário transferido na forma deste artigo será
realizado e
submetido a tributação, na pessoa juridica sucessora, com observância
do disposto na legislação
V1gente.

Fretes Internacionais
Art. 85 . Ficam sujeitos ao imposto de renda na fonte, á alíquota de quin
ze por cento,
os rendimentos recebidos por companhias de navegação aérea e marítima
, domiciliadas no exterior,
de pessoas fisicas ou jurídicas residentes ou domiciliadas no Brasil.

Parágrafo único. O imposto de que trata este artigo não será exigido das
companhias
aéreas e marítimas domiciliadas em países que não tributam, em decorrên
cia da legislação interna ou
de acordos internacionais, os rendimentos auferidos por empresas brasileir
as que exercem o mesmo
tipo de atividade .
Art. 86. Nos casos de pagamento de contraprestação de arrendamento
mercantil, do
tipo financeiro, a beneficiária pessoa jurídica domiciliada no exteríor, a Secr
etaria da Receita Federal
expedirá normas para excluir da base de cálculo do imposto de renda
incidente na fonte a parcela
remetida que corresponder ao valor do bem arrendado.

Vigência
Art. 87. Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação, prod
uzindo efeitos
financeiros a partir de 1° de janeiro de 1997 .

Revogação
Art. 88. Revogam-se:

I - o § 2° do art. 97 do Decreto-lei nO 5.844, de 23 de setembro de 1943
, o Decretolei nO 7.885, de 21 de agosto de 1945, o art. 46 da Lei n° 4.862, de 29 de
novembro de 1965 e o art.
56 da Lei n° 7.713, de 22 de dezembro de 1988;
II - o Decreto-lei nO 165, de 13 de fevereiro de 1967;
III - o § 3° do art. 21 do Decreto-lei n° 401, de 30 de dezembro de 1968
;
IV - o Decreto-lei n° 716, de 30 de julho de 1969 ;
V - o Decreto-lei nO 815, de 4 de setembro de 1969, o Decreto-lei nO 1. 139,
de 21 de
dezembro de 1970, o art. 87 da Lei nO 7.450, de 23 de dezembro de
1985 e os arts. 11 e 12 do
Decreto-lei nO 2.303, de 21 de novembro de 1986 ;
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VI - o art. 3° do Decreto-lei nO 1. 118, de 10 de agos to de 1970 , o art
. 6° do Dec reto lei n° 1.189, de 24 de setembro de 1971 e o inciso IX do art. 1° da
Lei nO 8.40 2, de 8 de janeiro de
1992;
VII - o art. 9° do Decreto-lei n° 1.351 , de 24 de outu bro de 1974
, o Decreto-lei n°
1.411, de 31 de julh o de 1975 e o Decreto-lei nO 1. 725 , de 7 de deze
mbro de 1979;
VIII - o art. 9° do Decreto-lei nO 1.633 , de 9 de agos to de 1978;
IX - o número 4 da alínea "b" do § lOd o art. 35 do Decreto-lei nO
1. 598, de 26 de
deze mbr o de 1977 , com a redação dada pelo inciso VI do art. lOdo
Decreto-lei n° 1.730, de 17 de
dezembro de 1979 ;

x - o Decreto-lei nO

26 de outu bro de 1983 ;

1.811, de 27 de outu bro de 1980 , e o art. 3° da Lei nO 7.132, de

XI - o art . 7° do Decreto-lei n° 1.814, de 28 de novembro de 1980 ;
XII - o Decreto-lei nO 2.22 7, de 16 de jane iro de 1985;

xm - os arts. 29 e 30 do Decreto-lei nO 2.341, de 29 de junho de 1987;
XIV - os arts. l° e 2° do Dec reto -lei n° 2.39 7, de 21 de dezembro de
1987 ;

xv - o art . 8° do Decreto-lei n° 2.429, de 14 de abril de 1988;
XVI - o inciso II do art . 11 do Decreto-lei nO 2.452, de 29 de julho
de 1988 ;
XVI I - o art . 40 da Lei n° 7.799, de 10 de julh o de 1989;

xvm - o § 5° do art. 6° da Lei nO 8.021, de 1990;
XIX - o art . 22 da Lei nO 8.21 8, de 29 de agos to de 1991 ;
XX - o art. 92 da Lei n° 8.383 , de 30 de dezembro de 1991 ;
XXI - o art . 6° da Lei nO 8.661 , de 2 de junh o de 1993;
XXI I - o art. 1° da Lei nO 8.69 6, de 26 de agos to de 1993 ;

xxm - o parágrafo único do art . 3° da Lei nO 8.846, de 21

de jane iro de 1994;

XXI V - o art. 33 , o § 4° do art. 37 e os arts. 38, 50, 52 e 53, o § l°
do art. 82 e art .
98, todo s da Lei nO 8.981 , de 20 de janeiro de 1995 ;
XXV - o art . 89 da Lei n° 8.981 , de 20 de janeiro de 1995 , com a
redação dada pela
Lei nO 9.06 5, de 20 de junho de 1995 ;

Dispõe sobre a legislação tributária federal, as
contribuições para a seguridade social, o processo
administrativo de consulta e dá outras providências.

o Congresso Nacional decreta:
Capítulo I
IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURÍDICA
Seção I
Apuração da Base de Cálculo
Período de Apuração Trimestral

Art. 10 A partir do ano-calendário de 1997, o imposto de renda das pessoas
jurídicas será determinado com base no lucro real, presumido, ou arbitrado, 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, observada a legislação vigente, com as alterações
desta Lei.
§ 10 Nos casos de incorporação, fusão ou cisão, a apuração da base de
cálculo e do imposto de renda devido será efetuada na data do evento, observado o
disposto no art. 21 da Lei nO 9.249, de 26 de dezembro de 1995.
§ 2° Na extinção da pessoa jurídica, pelo encerramento da liquidação, a
apuração da base de cálculo e do imposto devido será efetuada na data desse evento.

Pagamento por Estimativa
Art. 2 0 A pessoa jurídica sujeita a tributação com base no lucro real poderá
optar pelo pagamento do imposto, em cada mês, determinado sobre base de cálculo
estimada, mediante a aplicação, sobre a receita bruta auferida mensalmente, dos
percentuais de que trata o ali. 15 da Lei n° 9.249, de 26 de dezembro de 1995, observado
o disposto nos §§ 1° e 2° do 311. 29 e nos arts. 30 a 32,34 e 35 da Lei nO 8.981, de 20 de
janeiro de 1995, com as alterações da Lei nO 9.065, de 20 de junho de 1995.
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§ 10 O imposto a ser pago mensalmente na forma deste artigo será
determinado mediante a aplicação, sobre a base de cálculo, da alíquota de quinze por
cento.
§ 20 A parcela da base de cálculo, apurada mensalmente, que exceder a
R$ 20.000,00 (vinte mil reais) ficará sujeita à incidência de adicional de imposto de renda
à alíquota de dez por cento.
§ 30 A pessoa jurídica que optar pelo pagamento do imposto na forma deste
artigo deverá apurar o lucro real em 31 de dezembro de cada ano, exceto nas hipóteses de
que tratam os §§ 1° e 2° do artigo anterior.
§ 4° Para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser
compensado, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor:
I - dos incentivos fiscais de dedução do imposto, observados os limites e
prazos fixados na legislação vigente, bem como o disposto no § 4° do art. 3° da
Lei nO 9.249, de 26 de dezembro de 1995 ~
II - dos incentivos fiscais de redução e isenção do imposto, calculados com
base no lucro da exploração;
III - do imposto de renda pago ou retido na fonte , incidente sobre receitas
computadas na determinação do lucro real;
IV - do imposto de renda pago na forma deste artigo .

Seção II
Pagamento do Imposto

Escolha da Forma de Pagamento
Art. 30 A adoção da forma de pagamento do imposto prevista no art. 1°,
pelas pessoas juridicas sujeitas ao regime do lucro real , ou a opção pela forma do art. 2°
será irretratável para todo o ano-calendário.
Parágrafo único . A opção pela forma estabelecida no art. 2° será
manifestada com o pagamento do imposto correspondente ao mês de janeiro ou de início
de atividade.

Adicional do Imposto de Renda
Art. 4 Os §§ 1° e 2° do art. 3° da Lei n° 9.249, de 26 de dezembro de 1995,
passam a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 3°... .. .... ... .. ... .......... ... ... ... ... ... ... .... .. ..... ............. ...... ... .. .. .
§ 1° A parcela do lucro real, presumido ou arbitrado, que
exceder o valor resultante da multiplicação de R$ 20.000,00 (vinte mil
reais) pelo número de meses do respectivo periodo de apuração, sujeita-se à
incidência de adicional de imposto de renda à alíquota de dez por cento.
0
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§ 2° O disposto no parágrafo anterior aplica-se, inclusive, nos
casos de incorporação, fusão ou cisão e de extinção da pessoa jurídica pelo
encerramento da liquidação.
"

Imposto Correspondente a Período Trimestral
Art. 5° O imposto de renda devido, apurado na forma do art. 1°, será pago
em quota única, até o último dia útil do mês subseqüente ao do encerramento do período
de apuração.
,
§ 1° A opção da pessoa jurídica, o imposto devido poderá ser pago em até
três quotas mensais, iguais e sucessivas, vencíveis no último dia útil dos três meses
subseqüentes ao de encerramento do período de apuração a que corresponder.
§ 2° Nenhuma quota poderá ter valor inferior a R$ 1.000,00 (mil reais) e o
imposto de valor inferior a R$ 2.000,00 (dois mil reais) será pago em quota única, até o
último dia útil do mês subseqüente ao do encerramento do período de apuração.
§ 3° As quotas do imposto serão acrescidas de juros equivalentes à taxa
referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, para títulos federais,
acumulada mensalmente, calculados a partir do primeiro dia do segundo mês subseqüente
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.
§ 4° Nos casos de incorporação, fusão ou cisão e de extinção da pessoa
jurídica pelo encerramento da liquidação, o imposto devido deverá ser pago até o último
dia útil do mês subseqüente ao do evento, não se lhes aplicando a opção prevista no § 1°.

Pagamento por Estimativa
Art. 6° O imposto devido, apurado na f01ma do alto2°, deverá ser pago até o
último dia útil do mês subseqüente àquele a que se referir.
§ 1° O saldo do imposto apurado em 31 de dezembro será:
I - pago em quota única, até o último dia útil do mês de março do ano
subseqüente, se positivo, observado o disposto no § 2°;
II - compensado com o imposto a ser pago a paItir do mês de abril do ano
subseqüente, se negativo, assegurada a alternativa de requerer, após a entrega da
declaração de rendimentos, a restituição do montante pago a maior.
§ 2° O saldo do imposto a pagar de que trata o inciso I do parágrafo anterior
será acrescido de juros calculados à taxa a que se refere o § 3° do art. 5°, a partir de 1° de
fevereiro até o último dia do mês anterior ao do pagamento e de um por cento no mês do
pagamento.
§ 3° O prazo a que se refere o inciso I do § 1° não se aplica ao imposto
relativo ao mês de dezembro, que deverá ser pago até o último dia útil do mês de janeiro
do ano subseqüente.
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Disposições Transitórias

Art. 7 0 Alternativamente ao disposto no art. 40 da Lei nO 8.981 , de 20 de
janeiro de 1995, com as alterações da Lei nO 9.065, de 20 de junho de 1995, a pessoa
jurídica tributada com base no lucro real ou presumido poderá efetuar o pagamento do
saldo do imposto devido, apurado em 31 de dezembro de 1996, em até quatro quotas
mensais, iguais e sucessivas, devendo a primeira ser paga até o último dia útil do mês de
março de 1997 e as demais no último dia útil dos meses subseqüentes.
§ 1° Nenhuma quota poderá ter valor inferior a R$ 1.000,00 (mil reais) e o
imposto de valor inferior a R$ 2.000,00 (dois mil reais) será pago em quota única, até o
último dia útil do mês de março de 1997.
§ 2° As quotas do imposto serão acrescidas de juros calculados à taxa a que
se refere o § 3° do art. 5°, a pat1ir de 1° de abril de 1997 até o último dia do mês anterior
ao do pagamento e de um por cento no mês do pagamento.
§ 3° Havendo saldo de imposto pago a maior, a pessoa jurídica poderá
compensá-lo com o imposto devido, correspondente aos períodos de apuração
subseqüentes, facultado o pedido de restituição.
Art. 8 0 As pessoas jurídicas, mesmo as que não tenham optado pela forma
de pagamento do art. 2°, deverão calcular e pagar o imposto de renda relativo aos meses
de janeiro e fevereiro de 1997 de conformidade com o referido dispositivo.
Parágrafo único. Para as empresas submetidas às normas do art. 1° o
imposto pago com base na receita bruta auferida nos meses de janeiro e fevereiro de 1997
será deduzido do que for devido em relação ao período de apuração encerrado no dia 31
de março de 1997.
Seção IH
Perdas no Recebimento de Créditos

Dedução

Art. 9° As perdas no recebimento de créditos decorrentes das atividades da
pessoa jurídica poderão ser deduzidas corno despesas, para determinação do lucro real,
observado o disposto neste artigo.
§ 1° Poderão ser registrados corno perda os créditos:
I - em relação aos quais tenha havido a declaração de insolvência do
devedor, em sentença emanada do Poder Judiciário;
H - sem garantia, de valor:
a) até R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por operação, vencidos há mais de seis
meses, independentemente de iniciados os procedimentos judiciais para o seu
recebimento;
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b) acima de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) até R$ 30.000,00 (trinta mil
reais), por operação, vencidos há mais de um ano, independentemente de iniciados os
procedimentos judiciais para o seu recebimento, porém, mantida a cobrança
administrativa;
c) superior a R$ 30.000,00 (trinta mil reais), vencidos há mais de um ano,
desde que iniciados e mantidos os procedimentos judiciais para o seu recebimento;
III - com garantia, vencidos há mais de dois anos, desde que iniciados e
mantidos os procedimentos judiciais para o seu recebimento ou o arresto das garantias;
IV - contra devedor declarado falido ou pessoa jurídica declarada
concordatária, relativamente à parcela que exceder o valor que esta tenha se
comprometido a pagar, observado o disposto no § 5°.
§ 2° No caso de contrato de crédito em que o não pagamento de uma ou
mais parcelas implique o vencimento automático de todas as demais parcelas vincendas,
os limites a que se referem as aHneas a e h do inciso II do parágrafo anterior serão
considerados em relação ao total dos créditos, por operação, com o mesmo devedor.
§ 3° Para os fins desta Lei , considera-se crédito garantido o proveniente de
vendas com reserva de domínio, de alienação fiduciária em garantia ou de operações com
outras garantias reais.
§ 4° No caso de crédito com empresa em processo falimentar ou de
concordata, a dedução da perda será admitida a partir da data da decretação da falência ou
da concessão da concordata, desde que a credora tenha adotado os procedimentos
judiciais necessários para o recebimento do crédito.
§ 5° A parcela do crédito cujo compromisso de pagar não houver sido
honrado pela empresa concordatária poderá, também, ser deduzida como perda,
observadas as condições previstas neste artigo.
§ 6° Não será admitida a dedução de perda no recebimento de créditos com
pessoa jurídica que seja controladora, controlada, coligada ou interligada, bem como com
pessoa física que seja acionista controlador, sócio, titular ou administrador da pessoa
jurídica credora, ou parente até o terceiro grau dessas pessoas físicas .
Registro Contábil das Perdas

Art. 10. Os registros contábeis das perdas admitidas nesta Lei serão
efetuados a débito de conta de resultado e a crédito:
I - da conta que registra o crédito de que trata a alínea a do inciso II do § 1°
do artigo anterior;
II - de conta redutora do crédito, nas demais hipóteses .
§ 1° Ocorrendo a desistência da cobrança pela via judicial, antes de
decorridos cinco anos do vencimento do crédito, a perda eventualmente registrada deverá
ser estomada ou adicionada ao lucro liquido, para determinação do lucro real
correspondente ao período de apuração em que se der a desistência.
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§ 2° Na hipótese do parágrafo anterior, o imposto será considerado como
postergado desde o período de apuração em que tenha sido reconhecida a perda.
§ 3° Se a solução da cobrança se der em virtude de acordo homologado por
sentença judicial, o valor da perda a ser estornado ou adicionado ao lucro líquido para
determinação do lucro real será igual à soma da quantia recebida com o saldo a receber
renegociado, não sendo aplicável o disposto no parágrafo anterior.
§ 4° Os valores registrados na conta redutora do crédito referida no inciso II
do capul poderão ser baixados definitivamente em contrapartida à conta que registre o
crédito, a partir do período de apuração em que se completar cinco anos do vencimento do
crédito sem que o mesmo tenha sido liquidado pelo devedor.
Encargos Financeiros de Créditos Vencidos
Art. 11. Após dois meses do vencimento do crédito, sem que tenha havido
o seu recebimento, a pessoa jurídica credora poderá excluir do lucro líquido, para
determinação do lucro real, o valor dos encargos financeiros incidentes sobre o crédito,
contabilizado como receita, auferido a partir do prazo definido neste artigo.
§ 1° Ressalvadas as hipóteses das alíneas a e b do inciso II do § lOdo
art. 9°, o disposto neste artigo somente se aplica quando a pessoa jurídica houver tomado
as providências de caráter judicial necessárias ao recebimento do crédito.
§ 2° Os valores excluídos deverão ser adicionados no período de apuração
em que, para os fins legais, se tornarem disponíveis para a pessoa jurídica credora ou em
que reconhecida a respectiva perda.
§ 3° A partir da citação inicial para o pagamento do débito, a pessoa jurídica
devedora deverá adicionar ao lucro líquido, para determinação do lucro real, os encargos
incidentes sobre o débito vencido e não pago que tenham sido deduzidos como despesa ou
custo, incoITidos a pm1ir daquela data.
§ 4° Os valores adicionados a que se refere o parágrafo anterior poderão ser
excluídos do lucro líquido, para determinação do lucro real , no período de apuração em
que OCOITa a quitação do débito por qualquer forma.
Créditos Recuperados
Art. 12. Deverá ser computado na determinação do lucro real o montante
dos créditos deduzidos que tenham sido recuperados, em qualquer época ou a qualquer
título, inclusive nos casos de novação da dívida ou do aITesto dos bens recebidos em
garantia real.
Parágrafo único. Os bens recebidos a título de quitação do débito serão
escriturados pelo valor do crédito ou avaliados pelo valor definido na decisão judicial que
tenha determinado sua incorporação ao patrimônio do credor.
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Disposição Transitória

Art. 13. No balanço levantado para determinação do lucro real em 31 de
dezembro de 1996, a pessoa jurídica poderá optar pela constituição de provisão para
créditos de liquidação duvidosa na forma do art. 43 da Lei nO 8.981 , de 20 de janeiro de
1995, com as alterações da Lei n° 9.065 , de 20 de junho de 1995, ou pelos critérios de
perdas a que se referem os arts. 9° a 12.
Saldo de Provisões Existente em 31.12 .96

Art. 14. A partir do ano-calendário de 1997, ficam revogadas as normas
previstas no art. 43 da Lei nO 8.981 , de 20 de janeiro de 1995, com as alterações da
Lei nO 9.065 , de 20 de junho de 1995, bem como a autorização para a constituição de
provisão nos termos dos artigos citados, contida no inciso I do art. 13 da Lei n° 9.249, de
26 de dezembro de 1995.
§ 1° A pessoa jurídica que, no balanço de 31 de dezembro de 1996, optar
pelos critérios de dedução de perdas de que tratam os arts. 9° a 12 deverá, nesse mesmo
balanço, reverter os saldos das provisões para créditos de liquidação duvidosa,
constituídas na forma do alto 43 da Lei nO 8.981 , de 20 de janeiro de 1995, com as
alterações da Lei nO 9.065, de 20 de junho de 1995 .
§ 2° Para a pessoa jurídica que, no balanço de 31 de dezembro de 1996,
optar pela constituição de provisão na forma do alto 43 da Lei n° 8.981 , de 20 de janeiro
de 1995, com as alterações da Lei nO 9.065, de 20 de junho de 1995, a reversão a que se
refere o parágrafo anterior será efetuada no balanço correspondente ao primeiro periodo
de apuração encerrado em 1997, se houver adotado o regime de apuração trimestral, ou no
balanço de 31 de dezembro de 1997 ou da data da extinção, se houver optado pelo
pagamento mensal de que trata o art. 2°.
§ 3° Nos casos de incorporação, fusão ou cisão, a reversão de que trata o
parágrafo antel;or será efetuada no balanço que servir de base à apuração do lucro real
correspondente.
Seção IV
Rendimentos do Exterior

Compensação de Imposto Pago

Art. 15. A pessoa jurídica domiciliada no Brasil que auferir, de fonte no
exterior, receita decorrente da prestação de serviços efetuada diretamente poderá
compensar o imposto pago no pais de domicilio da pessoa física ou jurídica contratante,
observado o disposto no art. 26 da Lei nO9.249, de 26 de dezembro de 1995.
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Lucros e Rendimentos
Art. 16. Sem prejuízo do disposto nos arts. 25, 26 e 27 da Lei n° 9.249, de
26 de dezembro de 1995, os lucros auferidos por filiais, sucursais, controladas e
coligadas, no exterior, serão:
I - considerados de forma individualizada, por filial, sucursal, controlada ou
coligada~

11 - arbitrados, os lucros das filiais , sucursais e controladas, quando não for
possível a determinação de seus resultados, com observância das mesmas normas
aplicáveis às pessoas jurídicas domiciliadas no Brasil e computados na determinação do
lucro real.
§ 1° Os resultados decorrentes de aplicações financeiras de renda variável
no exterior, em um mesmo país, poderão ser consolidados para efeito de cômputo do
ganho, na determinação do lucro real.
§ 2° Para efeito da compensação de imposto pago no exterior, a pessoa
jurídica:
I - com relação aos lucros, deverá apresentar as demonstrações financeiras
correspondentes, exceto na hipótese do inciso 11 do caput deste artigo~
11 - fica dispensada da obrigação a que se refere o § 2° do art. 26 da
Lei nO 9.249, de 26 de dezembro de 1995, quando comprovar que a legislação do país de
origem do lucro, rendimento ou ganho de capital prevê a incidência do imposto de renda
que houver sido pago, por meio do documento de arrecadação apresentado.
§ 3° Na hipótese de arbitramento do lucro da pessoa jurídica domiciliada no
Brasil, os lucros, rendimentos e ganhos de capital oriundos do exterior serão adicionados
ao lucro arbitrado para determinação da base de cálculo do imposto.
§ 4° Do imposto devido correspondente a lucros, rendimentos ou ganhos de
capital oriundos do exterior não será admitida qualquer destinação ou dedução a título de
incentivo fiscal.
Operações de Cobertura em Bolsa do Extelior
Art. 17. Serão computados na determinação do lucro real os resultados
líquidos, positivos ou negativos, obtidos em operações de cobeltura (hedge) realizadas em
mercados de liquidação futura, diretamente pela empresa brasileira, em bolsas no exterior.

Seção V
Preços de Transferência
Bens, Serviços e Direitos Adquiridos no Exterior
Art. 18. Os custos, despesas e encargos relativos a bens, serviços e direitos,
constantes dos documentos de importação ou de aquisição, nas operações efetuadas com
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pessoa vinculada, somente serão dedutíveis na detetminação do lucro real até o valor que
não exceda ao preço determinado por um dos seguintes métodos:
I - Método dos Preços Independentes Comparados - PIC: definido como a
média aritmética dos preços de bens, serviços ou direitos, idênticos ou similares, apurados
no mercado brasileiro ou de outros países, em operações de compra e venda, em
condições de pagamento semelhantes;
II - Método do Preço de Revenda menos Lucro - PRL: definido como a
média aritmética dos preços de revenda dos bens ou direitos, diminuídos:
a) dos descontos incondicionais concedidos;
b) dos impostos e contribuições incidentes sobre as vendas;
c) das comissões e corretagens pagas;
d) de margem de lucro de vinte por cento, calculada sobre o preço de
revenda;
III - Método do Custo de Produção mais Lucro - CPL: definido como o
custo médio de produção de bens, serviços ou direitos, idênticos ou similares, no país
onde tiverem sido originariamente produzidos, acrescido dos impostos e taxas cobrados
pelo referido país na exportação e de margem de lucro de vinte por cento, calculada sobre
o custo apurado.
§ 1° As médias aritméticas dos preços de que tratam os incisos I e II e o
custo médio de produção de que trata o inciso 111 serão calculados considerando os preços
praticados e os custos incorridos durante todo o período de apuração da base de cálculo
do imposto de renda a que se referirem os custos, despesas ou encargos.
§ 2° Para efeito do disposto no inciso I, somente serão consideradas as
operações de compra e venda praticadas entre compradores e vendedores não vinculados.
§ 3° Para efeito do disposto no inciso 11, somente serão considerados os
preços praticados pela empresa com compradores não vinculados.
§ 4° Na hipótese de utilização de mais de um método, será considerado
dedutível o maior valor apurado, observado o disposto no parágrafo subseqüente.
§ 5° Se os valores apurados segundo os métodos mencionados neste artigo
forem superiores ao de aquisição, constante dos respectivos documentos, a dedutibilidade
fica limitada ao montante deste último.
§ 6° Integram o custo, para efeito de dedutibilidade, o valor do frete e do
seguro, cujo ônus tenha sido do importador e os tributos incidentes na importação.
§ 7° A parcela dos custos que exceder ao valor determinado de
conformidade com este artigo deverá ser adicionada ao lucro líquido, para determinação
do lucro real.
§ 8° A dedutibilidade dos encargos de depreciação ou amortização dos bens
e direitos fica limitada, em cada período de apuração, ao montante calculado com base no
preço determinado na forma deste artigo.
§ 9° O disposto neste artigo não se aplica aos casos de royalties e assistência
técnica, científica, administrativa ou assemelhada, os quais permanecem subordinados às
condições de dedutibilidade constantes da legislação vigente.

..
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Receitas Oriundas de Exportações para o Exterior
Art. 19. As receitas auferidas nas operações efetuadas com pessoa
vinculada ficam sujeitas a arbitramento quando o preço médio de venda dos bens, serviços
ou direitos, nas exportações efetuadas durante o respectivo período de apuração da base
de cálculo do imposto de renda, for inferior a noventa por cento do preço médio praticado
na venda dos mesmos bens, serviços ou direitos, no mercado brasileiro, durante o mesmo
período, em condições de pagamento semelhantes.
§ 1° Caso a pessoa jurídica não efetue operações de venda no mercado
interno, a determinação dos preços médios a que se refere o capul será efetuada com
dados de outras empresas que pratiquem a venda de bens, serviços ou direitos, idênticos
ou similares, no mercado brasileiro.
§ 2° Para efeito de comparação, o preço de venda:
I - no mercado brasileiro, deverá ser considerado líquido dos descontos
incondicionais concedidos, do imposto sobre a circulação de mercadorias e serviços, do
imposto sobre serviços e das contribuições para a seguridade social - COFINS e para o
PIS/PASEP;
11 - nas exportações, será tomado pelo valor depois de diminuído dos
encargos de frete e seguro, cujo ônus tenha sido da empresa exportadora.
§ 3° Verificado que o preço de venda nas exportações é inferior ao limite de
que trata este artigo, as receitas das vendas nas exp011ações serão determinadas tomandose por base o valor apurado segundo um dos seguintes métodos :
I - Método do Preço de Venda nas Exportações - PVEx: definido como a
média aritmética dos preços de venda nas exportações efetuadas pela própria empresa,
para outros clientes, ou por outra exp011adora nacional de bens, serviços ou direitos,
idênticos ou similares, durante o mesmo período de apuração da base de cálculo do
imposto de renda e em condições de pagamento semelhantes;
11 - Método do Preço de Venda por Atacado no País de Destino, Diminuído
do Lucro - PVA: definido como a média aritmética dos preços de venda de bens,
idênticos ou similares, praticados no mercado atacadista do país de destino, em condições
de pagamento semelhantes, diminuídos dos tributos incluídos no preço, cobrados no
referido país, e de margem de lucro de quinze por cento sobre o preço de venda no
atacado;
IH - Método do Preço de Venda a Varejo no País de Destino, Diminuído do
Lucro - PVV: definido como a média aritmética dos preços de venda de bens, idênticos
ou similares, praticados no mercado varejista do país de destino, em condições de
pagamento semelhantes, diminuídos dos tributos incluídos no preço, cobrados no referido
país, e de margem de lucro de trinta por cento sobre o preço de venda no varejo;
IV - Método do Custo de Aquisição ou de Produção mais Tributos e Lucro CAP: definido como a média aritmética dos custos de aquisição ou de produção dos
bens, serviços ou direitos, exportados, acrescidos dos impostos e contribuições cobrados
•
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no Brasil e de margem de lucro de qUInze por cento sobre a soma dos custos mats
impostos e contribuições.
§ 4° As médias aritméticas de que trata o parágrafo anterior serão calculadas
em relação ao período de apuração da respectiva base de cálculo do imposto de renda da
empresa brasileira.
§ 5° Na hipótese de utilização de mais de um método, será considerado o
menor dos valores apurados, observado o disposto no parágrafo subseqüente.
§ 6° Se o valor apurado segundo os métodos mencionados no § 3° for
inferior aos preços de venda constantes dos documentos de exportação, prevalecerá o
montante da receita reconhecida conforme os referidos documentos.
§ 7° A parcela das receitas, apurada segundo o disposto neste artigo, que
exceder ao valor já apropriado na escrituração da empresa deverá ser adicionada ao lucro
líquido, para determinação do lucro real, bem como ser computada na determinação do
lucro presumido e do lucro arbitrado.
§ 8° Para efeito do disposto no § 3°, somente serão consideradas as
operações de compra e venda praticadas entre compradores e vendedores não vinculados.
Art. 20. Em circunstâncias especiais, o Ministro de Estado da Fazenda
poderá alterar os percentuais de que tratam os arts. 18 e 19, capllf, e incisos lI, IH e IV de
seu § 3°.
Apuração dos Preços Médios

Art. 21. Os custos e preços médios a que se referem os arts. 18 e 19
deverão ser apurados com base em :
I - publicações ou relatórios oficiais do governo do país do comprador ou
vendedor ou declaração da autoridade fiscal desse mesmo país, quando com ele o Brasil
mantiver acordo para evitar a bitributação ou para intercâmbio de informações;
11 - pesquisas efetuadas por empresa ou instituição de notório conhecimento
técnico ou publicações técnicas, em que se especifiquem o setor, o período, as empresas
pesquisadas e a margem encontrada, bem como identifiquem, por empresa, os dados
coletados e trabalhados .
§ 1° As publicações, as pesquisas e os relatórios oficiais a que se refere este
artigo somente serão admitidos como prova se houverem sido realizados com observância
de métodos de avaliação internacionalmente adotados e se referirem a período
contemporâneo com o de apuração da base de cálculo do imposto de renda da empresa
brasileira.
§ 2° Admitir-se-ão margens de lucro diversas das estabelecidas nos arts. 18
e 19, desde que o contribuinte as comprove, com base em publicações, pesquisas ou
relatótios elaborados de conformidade com o disposto neste artigo.
§ 3° As publicações técnicas, as pesquisas e os relatórios a que se refere este
artigo poderão ser desqualificados mediante ato do Secretário da Receita Federal, quando
considerados inidôneos ou inconsistentes.
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Juros

Art. 22. Os juros pagos ou creditados a pessoa vinculada, quando
decorrentes de contrato não registrado no Banco Central do Brasil, somente serão
dedutíveis para fins de determinação do lucro real até o montante que não exceda ao valor
calculado com base na taxa Libor, para depósitos em dólares dos Estados Unidos da
América pelo prazo de seis meses, acrescida de três por cento anuais a título de spread,
proporcionalizados em função do período a que se referirem os juros.
§ lONa caso de mútuo com pessoa vinculada, a pessoa jurídica mutuante,
domiciliada no Brasil, deverá reconhecer, como receita financeira correspondente à
operação, no mínimo o valor apurado segundo o disposto neste artigo.
§ 2° Para efeito do limite a que se refere este artigo, os juros serão
calculados com base no valor da obrigação ou do direito, expresso na moeda objeto do
contrato e convertida em reais pela taxa de câmbio, divulgada pelo Banco Central do
Brasil, para a data do termo final do cálculo dos juros.
§ 3° O valor dos encargos que exceder o limite referido no caput e a
diferença de receita apurada na forma do parágrafo anterior serão adicionados à base de
cálculo do imposto de renda devido pela empresa no Brasil, inclusive ao lucro presumido
ou arbitrado.
§ 4° Nos casos de contratos registrados no Banco Central do Brasil, serão
admitidos os juros determinados com base na taxa registrada.
Pessoa Vinculada - Conceito
Art. 23. Para efeito dos arts. 18 a 22, será considerada vinculada à pessoa

jurídica domiciliada no Brasil:
I - a matriz desta, quando domiciliada no exterior;
11 - a sua filial ou sucursal, domiciliada no exterior;
IH - a pessoa física ou jurídica, residente ou domiciliada no exterior, cuja
participação societária no seu capital social a caracterize como sua controladora ou
coligada, na forma definida nos §§ 1° e 2° do art. 243 da Lei nO 6.404, de 15 de dezembro
de 1976;
IV - a pessoa jurídica domiciliada no exterior que seja caracterizada como
sua controlada ou coligada, na forma definida nos §§ 1° e 2° do art. 243 da Lei nO 6.404,
de 15 de dezembro de 1976;
V - a pessoa jurídica domiciliada no exterior, quando esta e a empresa
domiciliada no Brasil estiverem sob controle societário ou administrativo comum ou
quando pelo menos dez por cento do capital social de cada uma pertencer a uma mesma
pessoa física ou jurídica;
VI - a pessoa física ou jurídica, residente ou domiciliada no exterior, que,
em conjunto com a pessoa jurídica domiciliada no Brasil, tiver participação societária no
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capital social de uma terceira pessoa jurídica, cuja soma as caracterizem como
controladoras ou coligadas desta, na forma definida nos §§ 1° e 2° do art. 243 da
Lei n° 6.404, de 15 de dezembro de 1976;
VII - a pessoa fisica ou jurídica, residente ou domiciliada no extelior, que
seja sua associada, na forma de consórcio ou condomínio, conforme definido na
legislação brasileira, em qualquer empreendimento;
VIII - a pessoa fisica residente no exterior que for parente ou afim até o
terceiro grau, cônjuge ou companheiro de qualquer de seus diretores ou de seu sócio ou
acionista controlador em pat1icipação direta ou indireta;
IX - a pessoa fisica ou jurídica, residente ou domiciliada no exterior,
que goze de exclusividade, como seu agente, distribuidor ou concessionário, para a
compra e venda de bens, serviços ou direitos;
X - a pessoa fisica ou jurídica, residente ou domiciliada no exterior, em
relação à qual a pessoa jurídica domiciliada no Brasil goze de exclusividade, como agente,
distribuidora ou concessionária, para a compra e venda de bens, serviços ou
direitos.
Países com Tributação Favorecida

Art. 24. As disposições relativas a preços, custos e taxas de juros,
constantes dos arts. 18 a 22, aplicam-se, também, às operações efetuadas por pessoa fisica
ou jurídica residente ou domiciliada no Brasil, com qualquer pessoa fisica ou jurídica,
ainda que não vinculada, residente ou domiciliada em país que não tribute a renda ou que
a tribute a alíquota máxima inferior a vinte por cento.
§ 1° Para efeito do disposto na parte final deste artigo, será considerada a
legislação tributária do referido país, aplicável às pessoas fisicas ou às pessoas
jurídicas, conforme a natureza do ente com o qual houver sido praticada a
operação.
§ 2° No caso de pessoa fi sica residente no Brasil:
I - o valor apurado segundo os métodos de que trata o art. 18 será
considerado como custo de aquisição para efeito de apuração de ganho de capital na
alienação do bem ou direito;
II - o preço relativo ao bem ou direito alienado, para efeito de
apuração de ganho de capital, será o apurado de conf01midade com o disposto
no art . 19;
III - será considerado como rendimento tributável o preço dos serv1ços
prestados apurado de conformidade com o disposto no art. 19;
IV - serão considerados como rendimento tributável os juros determinados
de conformidade com o art. 22.
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Seção VI
Lucro Presumido
Detenninação

Art. 25. O lucro presumido será o montante detenninado pela soma das
seguintes parcelas:
I - o valor resultante da aplicação dos percentuais de que trata o art. 15 da
Lei n° 9.249, de 26 de dezembro de 1995, sobre a receita bruta definida pelo art. 31 da Lei
n° 8.981 , de 20 de janeiro de 1995, auferida no período de apuração de que trata o art. 1°
desta Lei ~
II - 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 pelo inciso anterior e demais valores detenninados nesta Lei, auferidos
naquele mesmo período.
Opção

Art. 26. A opção pela tributação com base no lucro presumido será
aplicada em relação a todo o período de atividade da empresa em cada ano-calendário.
§ 1° A opção de que trata este artigo será manifestada com o pagamento da
primeira ou única quota do imposto devido correspondente ao primeiro período de
apuração de cada ano-calendário.
§ 2° A pessoa jurídica que houver iniciado atividade a partir do segundo
trimestre manifestará a opção de que trata este artigo com o pagamento da primeira ou
única quota do imposto devido relativa ao período de apuração do início de atividade.
§ 3° A pessoa jurídica que houver pago o imposto com base no lucro
presumido e que, em relação ao mesmo ano-calendário, alterar a opção, passando a ser
tributada com base no lucro real, ficará sujeita ao pagamento de multa e juros moratórios
sobre a diferença de imposto paga a menor.
§ 4° A mudança de opção a que se refere o parágrafo anterior somente será
admitida quando fonnalizada até a entrega da correspondente declaração de rendimentos e
antes de iniciado procedimento de oficio relativo a qualquer dos períodos de apuração do
respectivo ano-calendário.
Seção VII
Lucro Arbitrado
Detenninação

Art. 27. O lucro arbitrado será o montante determinado pela soma das
seguintes parcelas:
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I - o valor resultante da aplicação dos percentuais de que trata o art. 16 da
Lei n° 9.249, de 26 de dezembro de 1995, sobre a receita bruta definida pelo art. 31 da Lei
n° 8.981 , de 20 de janeiro de 1995, aufelida no período de apuração de que trata o alt. 1°
desta Lei ~
11 - 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 pelo inciso anterior e demais valores determinados nesta Lei, auferidos
naquele mesmo período.
§ l° Na apuração do lucro arbitrado, quando não conhecida a receita bruta,
os coeficientes de que tratam os incisos lI, III e IV do art. 51 da Lei nO 8.981 , de 20 de
janeiro de 1995, deverão ser multiplicados pelo número de meses do período de apuração.
§ 2° Na hipótese de utilização das alternativas de cálculo previstas nos
incisos V a VIII do art. 51 da Lei n° 8.981 , de 20 de janeiro de 1995, o lucro arbitrado
será o valor resultante da soma dos valores apurados para cada mês do período de
apuração.
Capítulo 11
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
Seção I
Apuração da Base de Cálculo e Pagamento

Normas Aplicáveis
Art. 28. Aplicam-se à apuração da base de cálculo e ao pagamento da
contribuição social sobre o lucro líquido as normas da legislação vigente e as
correspondentes aos arts . 1° a 3°, 5° a 14, 17 a 24, 26, 55 e 71 , desta Lei .

Empresas sem Escrituração Contábil
Art. 29. A base de cálculo da contribuição social sobre o lucro liquido,
devida pelas pessoas jurídicas tributadas com base no lucro presumido ou arbitrado e
pelas demais empresas dispensadas de escrituração contábil, corresponderá à soma dos
valores:
I - de que trata o art. 20 da Lei nO9.249, de 26 de dezembro de 1995 ~
11 - os ganhos de capital, os rendimentos e ganhos liquidos auferidos em
aplicações financeiras , as demais receitas e os resultados positivos decorrentes de receitas
não abrangidas pelo inciso antelior e demais valores detelminados nesta Lei, auferidos
naquele mesmo período.
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Pagamento Mensal Estimado

Art. 30. A pessoa jurídica que houver optado pelo pagamento do imposto
de renda na forma do art. 2° fica, também, sujeita ao pagamento mensal da contribuição
social sobre o lucro líquido, determinada mediante a aplicação da alíquota a que estiver
sujeita sobre a base de cálculo apurada na forma dos incisos I e II do artigo anterior.
Capítulo III
IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS

•

Contribuinte Substituto

Art. 31. O art. 35 da Lei nO 4.502, de 30 de novembro de 1964, passa a
vigorar com a seguinte redação :
" Art. 35 . .... ..... ... ......... ............ ... ....... .... .. .......... .. ......... .. .. ....... .
II - como contribuinte substituto:
c) o industrial ou equiparado, mediante requerimento, nas
operações anteriores, concomitantes ou posteriores às saídas que promover,
nas hipóteses e condições estabelecidas pela Secretaria da Receita Federal.
§ 1° Nos casos das alíneas a e b do inciso 11 deste artigo, o
pagamento do imposto não exclui a responsabilidade por infração do
contribuinte originário quando este for identificado, e será considerado
como efetuado fora do prazo, para todos os efeitos legais .
§ 2° Para implementar o disposto na alínea c do inciso lI, a
Secretaria da Receita Federal poderá instituir regime especial de suspensão
do imposto ."
Capítulo IV
PROCEDIMENTOS DE FISCALIZAÇÃO
Seção I
Suspensão da Imunidade e da Isenção

Art. 32. A suspensão da imunidade tributária, em virtude de falta de
observância de requisitos legais, deve ser procedida de confOlmidade com o disposto
neste artigo .
§ 1° Constatado que entidade beneficiária de imunidade de tributos federais
de que trata a alínea c do inciso VI do art. 150 da Constituição Federal não está
observando requisito ou condição previsto nos arts. 9°, § 1°, e 14, da Lei nO 5.172, de 25
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de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional, a fiscalização tributária expedirá
notificação fiscal, na qual relatará os fatos que detenninam a suspensão do beneficio,
indicando inclusive a data da ocorrência da infração.
§ 2° A entidade poderá, no prazo de trinta dias da ciência da notificação,
apresentar as alegações e provas que entender necessárias.
§ 3° O Delegado ou Inspetor da Receita Federal decidirá sobre a
procedência das alegações, expedindo o ato declaratório suspensivo do beneficio, no caso
de improcedência, dando, de sua decisão, ciência à entidade.
§ 4° Será igualmente expedido o ato suspensivo se decorrido o prazo
previsto no § 2° sem qualquer manifestação da parte interessada.
§ 5° A suspensão da imunidade terá como teImo inicial a data da prática da
infração .
§ 6° Efetivada a suspensão da imunidade:
I - a entidade interessada poderá, no prazo de trinta dias da ciência,
apresentar impugnação ao ato declaratório, a qual será objeto de decisão pela Delegacia
da Receita Federal de Julgamento competente;
II - a fiscalização de tributos federais lavrará auto de infração, se for o caso.
§ 7° A impugnação relativa à suspensão da imunidade obedecerá às demais
nOlmas reguladoras do processo administrativo fiscal.
§ 8° A impugnação e o recurso apresentados pela entidade não terão efeito
suspensivo em relação ao ato declaratório contestado.
§ 9° Caso seja lavrado auto de infração, as impugnações contra o ato
declaratório e contra a exigência de crédito tributário serão reunidas em um único
processo, para serem decididas simultaneamente.
§ 10. Os procedimentos estabelecidos neste artigo aplicam-se, também, às
hipóteses de suspensão de isenções condicionadas, quando a entidade beneficiária estiver
descumprindo as condições ou requisitos impostos pela legislação de regência.
Seção II
Regimes Especiais de Fiscalização

Art. 33. A Secretaria da Receita Federal pode detenninar regime especial
para cumprimento de obrigações, pelo sujeito passivo, nas seguintes hipóteses :
I - embaraço à fiscalização , caracterizado pela negativa não justificada de
exibição de livros e documentos em que se assente a escrituração das atividades do sujeito
passivo, bem como pelo não fornecimento de infonnações sobre bens, movimentação
fmanceira, negócio ou atividade, própt;os ou de terceiros, quando intimado, e demais
hipóteses que autorizam a requisição do auxílio da força pública, nos tennos do art. 200
da Lei n° 5.172, de 25 de outubro de 1966;
II - resistência à fiscalização, caracterizada pela negativa de acesso ao
estabelecimento, ao domicílio fiscal ou a qualquer outro local onde se desenvolvam as
atividades do sujeito passivo, ou se encontrem bens de sua posse ou propriedade;
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III - evidências de que a pessoa jurídica esteja constituída por interpostas
pessoas que não sejam os verdadeiros sócios ou acionistas, ou o titular, no caso de firma
individual ~

IV - realização de operações sujeitas à incidência tributária, sem a devida
inscrição no cadastro de contribuintes apropriado ~
V - prática reiterada de infração da legislação tributária~
VI - comercialização de mercadorias com evidências de contrabando ou
descaminho~

•

VII - incidência em conduta que enseje representação criminal , nos termos
da legislação que rege os crimes contra a ordem tributária.
§ 1° O regime especial de fiscalização será aplicado em virtude de ato do
Secretário da Receita Federal.
§ 2° O regime especial pode consistir, inclusive, em:
I - manutenção de fiscalização ininterrupta no estabelecimento do sujeito
passlvo ~

II - redução, à metade, dos períodos de apuração e dos prazos de
recolhimento dos tributos~
III - utilização compulsória de controle eletrônico das operações realizadas e
recolhimento diário dos respectivos tributos ~
IV - exigência de comprovação sistemática do cumprimento das obrigações
tributárias ~

V - controle especial da impressão e emissão de documentos comerciais e
fiscais e da movimentação financeira.
§ 3° As medidas previstas neste at1igo poderão ser aplicadas isolada ou
cumulativamente, por tempo suficiente à normalização do cumprimento das obrigações
tributárias .
§ 4° A imposição do regime especial não elide a aplicação de penalidades
previstas na legislação tIibutária.
§ 5° As infrações cometidas pelo contribuinte durante o período em que
estiver submetido a regime especial de fiscali zação serão punidas com a multa de que trata
o inciso II do art. 44.
Seção III
Documentação Fiscal

Acesso à Documentação
Art. 34. São também passívei s de exame os documentos do sujeito passivo,
mantidos em arquivos magnéticos ou assemelhados, encontrados no local da verificação,
que tenham relação direta ou indireta com a atividade por ele exercida.
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Retenção de Livros e Documentos
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Art. 35. Os livros e documentos poderão ser examinados fora do
estabelecimento do sujeito passivo, desde que lavrado termo escrito de retenção pela
autoridade fiscal, em que se especifiquem a quantidade, espécie, natureza e condições dos
livros e documentos retidos.
§ 1° Constituindo os livros ou documentos prova da prática de ilícito penal
ou tributário, os originais retidos não serão devolvidos, extraindo-se cópia para entrega ao
interessado.
§ 2° Excetuado o disposto no parágrafo anterior, devem ser devolvidos os
originais dos documentos retidos para exame, mediante recibo .
Lacração de Arquivos

Art. 36. A autoridade fiscal encalTegada de diligência ou fiscalização
poderá promover a lacração de móveis, caixas, cofres ou depósitos onde se encontram
arquivos e documentos, toda vez que ficar caracterizada a resistência ou o embaraço à
fiscalização, ou ainda quando as circunstâncias ou a quantidade de documentos não
permitirem sua identificação e conferência no local ou no momento em que foram
encontrados.
Parágrafo único. O sujeito passivo e demais responsáveis serão previamente
notificados para acompanharem o procedimento de rompimento do lacre e identificação
dos elementos de interesse da fiscalização.
Guarda de Documentos

Art. 37. Os comprovantes da escrituração da pessoa jurídica, relativos a
fatos que repercutam em lançamentos contábeis de exercícios futuros , serão conservados
até que se opere a decadência do direito de a Fazenda Pública constituir os créditos
tributários relativos a esses exercícios.
Arquivos Magnéticos

Art. 38. O sujeito passivo usuário de sistema de processamento de dados
deverá manter documentação técnica completa e atualizada do sistema, suficiente para
possibilitar a sua auditoria, facultada a manutenção em meio magnético, sem prejuízo da
sua emissão gráfica, quando solicitada.
Extravio de Livros e Documentos

Art. 39. A perda ou extravio dos livros ou documentos implica
arbitramento dos valores das operações a que se referiam, para cálculo dos tributos sobre
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elas incidentes na fonna da legislação específica, salvo se, feita a comunicação no prazo
de trinta dias da data da ocolTência do fato, for possível a reconstituição da escrituração.
Seção IV
Omissão de Receita
Falta de Escrituração de Pagamentos

Art. 40. A falta de escrituração de pagamentos efetuados pela pessoa
jurídica, assim como a manutenção, no passivo, de obrigações cuja exigibilidade não seja
comprovada, caracterizam, também, omissão de receita.
Levantamento Quantitativo por Espécie

Art. 41. A omissão de receita poderá, também, ser detenninada a pa11ir de
levantamento por espécie das quantidades de matérias-primas e produtos intennediários
utilizados no processo produtivo da pessoa jurídica.
§ 1° Para os fins deste artigo, apurar-se-á a diferença, positiva ou negativa,
entre a soma das quantidades de produtos em estoque no início do período com a
quantidade de produtos fabricados com as matérias-primas e produtos intennediários
utilizados e a soma das quantidades de produtos cuja venda houver sido registrada na
escrituração contábil da empresa com as quantidades em estoque, no final do período de
apuração, constantes do livro de Inventário.
§ 2° Considera-se receita omitida, nesse caso, o valor resultante da
multiplicação das diferenças de quantidades de produtos ou de matérias-primas e produtos
intennediálios pelos respectivos preços médios de venda ou de compra, confonne o caso,
em cada período de apuração abrangido pelo levantamento.
§ 3° Os critérios de apuração de receita omitida de que trata este artigo
aplicam-se, também, às empresas comerciais, relativamente às mercadorias adquiridas
para revenda.
Depósitos Bancários

Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os
valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regulannente intimado,
não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados
nessas operações.
§ 1° O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado
auferido ou recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2° Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem
sido computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos,
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submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na legislação vigente à
época em que auferidos ou recebidos.
§ 3° Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão
analisados individualizadamente, observado que não serão considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física
ou jurídica;
II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os
de valor individual igualou inferior a R$ 1.000,00 (mil reais), desde que o seu somatório,
dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais).
§ 4° Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados
no mês em que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à época
em que tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
Seção V
Normas sobre o Lançamento de Tributos e Contribuições
Auto de Infração sem Tributo

Art. 43. Poderá ser formalizada exigência de crédito tributário
correspondente exclusivamente a multa ou a juros de mora, isolada ou conjuntamente.
Parágrafo único. Sobre o crédito constituído na forma deste artigo, não
pago no respectivo vencimento, incidirão juros de mora, calculados à taxa a que se refere
o § 3° do art. 5°, a partir do primeiro dia do mês subseqüente ao vencimento do prazo até
o mês anterior ao do pagamento e de um por cento no mês de pagamento.
Multas de Lançamento de Ofício

Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes
multas, calculadas sobre a totalidade ou diferença de tributo ou contribuição:
I - de setenta e cinco por cento, nos casos de falta de pagamento ou
recolhimento, pagamento ou recolhimento após o vencimento do prazo, sem o acréscimo
de multa moratória, de falta de declaração e nos de declaração inexata, excetuada a
hipótese do inciso seguinte;
II - cento e cinqüenta por cento, nos casos de evidente intuito de fraude,
definido nos arts. 71, 72 e 73 da Lei nO 4.502, de 30 de novembro de 1964,
independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis.
§ 1° As multas de que trata este artigo serão exigidas:
I - juntamente com o tributo ou a contribuição, quando não houverem sido
anteriormente pagos;
II - isoladamente, quando o tributo ou a contribuição houver sido pago após
o vencimento do prazo previsto, mas sem o acréscimo de multa de mora;
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III - isoladamente, no caso de pessoa fisica sujeita ao pagamento mensal do
imposto (camê-Ieão) na forma do a11. 8° da Lei nO7.713 , de 22 de dezembro de 1988, que
deixar de fazê-lo , ainda que não tenha apurado imposto a pagar na declaração de ajuste;
IV - isoladamente, no caso de pessoa jurídica sujeita ao pagamento do
imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido, na forma do art. 2°, que
deixar de fazê-lo , ainda que tenha apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para
a contribuição social sobre o lucro líquido, no ano-calendário correspondente;
V - isoladamente, no caso de tributo ou contribuição social lançado, que não
houver sido pago ou recolhido.
§ 2° Se o contribuinte não atender, no prazo marcado, à intimação para
prestar esclarecimentos, as multas a que se referem os incisos I e 11 do caput passarão a
ser de cento e doze inteiros e cinco décimos por cento e de duzentos e vinte e cinco por
cento, respectivamente.
§ 3° Aplicam-se às multas de que trata este artigo as reduções previstas no
art. 6° da Lei nO 8.218, de 29 de agosto de 1991 , e no art. 60 da Lei nO 8.383, de 30 de
dezembro de 1991.
§ 4° As disposições deste artigo aplicam-se, inclusive, aos contribuintes que
derem causa a ressarcimento indevido de tIibuto ou contribuição decorrente de qualquer
incentivo ou beneficio fiscal.
Art. 45. O art. 80 da Lei nO 4.502, de 30 de novembro de 1964, com as
alterações posteriores, passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 80. A falta de lançamento do valor, total ou parcial, do
imposto sobre produtos industrializados na respectiva nota fiscal , a falta de
recolhimento do imposto lançado ou o recolhimento após vencido o prazo,
sem o acréscimo de multa moratória, sujeitará o contribuinte às seguintes
multas de oficio:
I - setenta e cinco por cento do valor do imposto que deixou
de ser lançado ou recolhido ou que houver sido recolhido após o
vencimento do prazo sem o acréscimo de multa moratória;
11 - cento e cinqüenta por cento do valor do imposto que
deixou de ser lançado ou recolhido, quando se tI'atar de infração
qualificada.
"
Art. 46. As multas de que trata o art. 80 da Lei n° 4.502, de 30 de
novembro de 1964, passarão a ser de cento e doze inteiros e cinco décimos por cento e de
duzentos e vinte e cinco por cento, respectivamente, se o contribuinte não atender, no
prazo marcado, à intimação para prestar esclarecimentos.
§ 1° As multas de que trata este artigo serão exigidas :
I - juntamente com o imposto, quando este não houver sido lançado nem
recolhido;
II - isoladamente, nos demais casos .
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§ 2° Aplicam-se às multas de que trata o art. 80 da Lei n° 4.502, de 30 de
novembro de 1964, o disposto nos §§ 3° e 4° do art. 44.

Seção VI
Aplicação de Acréscimos de Procedimento Espontâneo

Art. 47. A pessoa fisica ou jurídica submetida a ação fiscal por parte
Secretaria da Receita Federal poderá pagar, até o vigésimo dia subseqüente à data
recebimento do termo de início de fiscalização, os tributos e contribuições já lançados
declarados, de que for sujeito passivo como contribuinte ou responsável , com
acréscimos legais aplicáveis nos casos de procedimento espontâneo.

da
de
ou
os

Capítulo V
DISPOSIÇÕES GERAIS
Seção I
Processo Administrativo de Consulta

Art. 48. No âmbito da Secretaria da Receita Federal, os processos
administrativos de consulta serão solucionados em instância única.
§ 1° A competência para solucionar a consulta ou declarar sua ineficácia
será atribuída:
I - a órgão central da Secretaria da Receita Federal, nos casos de consultas
formuladas por órgão central da administração pública federal ou por entidade
representativa de categoria econômica ou profissional de âmbito nacional ;
11 - a órgão regional da Secretaria da Receita Federal , nos demais casos.
§ 2° Os atos normativos expedidos pelas autoridades competentes serão
observados quando da solução da consulta.
§ 3° Não cabe recurso nem pedido de reconsideração da solução da consulta
ou do despacho que declarar sua ineficácia.
§ 4° As soluções das consultas serão publicadas pela imprensa oficial, na
forma disposta em ato normativo emitido pela Secretaria da Receita Federal.
§ 5° Havendo diferença de conclusões entre soluções de consultas relativas a
uma mesma matéria, fundada em idêntica nmma jUlídica, cabe recurso especial, sem
efeito suspensivo, para o órgão de que trata o inciso I do § 1°.
§ 6° O recurso de que trata o parágrafo anterior pode ser interposto pelo
destinatário da solução divergente, no prazo de trinta dias, contados da ciência da solução .
§ 7° Cabe a quem interpuser o recurso comprovar a existência das soluções
divergentes sobre idênticas situações.
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§ 8° O juízo de admissibilidade do recurso será feito pelo órgão que
jurisdiciona o domicílio fiscal do recorrente ou a que estiver subordinado o servidor, na
hipótese do parágrafo seguinte, que solucionou a consulta.
§ 9° Qualquer servidor da administração tributária deverá, a qualquer tempo,
formular representação ao órgão que houver proferido a decisão, encaminhando as
soluções divergentes sobre a mesma matéria, de que tenha conhecimento.
§ 10. O sujeito passivo que tiver conhecimento de solução divergente
daquela que esteja observando em decorrência de resposta a consulta anteriormente
formulada, sobre idêntica matéria, poderá adotar o procedimento previsto no § 5°, no
prazo de trinta dias contados da respectiva publicação.
§ 11 . A solução da divergência acarretará, em qualquer hipótese, a edição
de ato específico, uniformizando o entendimento, com imediata ciência ao destinatário da
solução reformada, aplicando-se seus efeitos a pm1ir da data da ciência.
§ 12. Se, após a resposta à consulta, a administração alterar o entendimento
nela expresso, a nova orientação atingirá, apenas, os fatos geradores que ocorram após
dado ciência ao consulente ou após a sua publicação pela imprensa oficial.
§ 13. A partir de 1° de janeiro de 1997, cessarão todos os efeitos
decorrentes de consultas não solucionadas definitivamente, ficando assegurado aos
consulentes, até 31 de janeiro de 1997:
I - a não instauração de procedimento de fiscalização em relação à matéria
consultada;
11 - a renovação da consulta anteriOlmente formulada, à qual serão aplicadas
as normas previstas nesta Lei.
Art. 49. Não se aplicam aos processos de consulta no âmbito da Secretaria
da Receita Federal as disposições dos arts. 54 a 58 do Decreto n° 70 .235, de 6 de março
de 1972.
Art. 50. Aplicam-se aos processos de consulta relativos à classificação de
mercadorias as disposições dos m1s . 46 a 53 do Decreto n° 70.235 , de 6 de março de
1972 e do ali. 48 desta Lei.
§ 1° O órgão de que trata o inciso I do § 1° do ali. 48 poderá alterar ou
reformar, de oficio, as decisões proferidas nos processos relativos à classificação de
mercadorias.
§ 2° Da alteração ou reforma mencionada no parágrafo anterior, deverá ser
dada ciência ao consulente.
§ 3° Em relação aos atos praticados até a data da ciência ao consulente, nos
casos de que trata o § 1° deste artigo, aplicam-se as concl usões da decisão proferida pelo
órgão regional da Secretaria da Receita Federal.
§ 4° O envio de conclusões decorrentes de decisões proferidas em processos
de consulta sobre classificação de mercadorias, para órgãos do Mercado Comum do Sul MERCOSUL, será efetuado exclusivamente pelo órgão de que trata o inciso I do § 1° do
art. 48.
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Seção 11
Nonnas sobre o Lucro Presumido e Arbitrado
Art. 51. Os juros de que trata o mi. 9° da Lei n° 9.249, de 26 de dezembro
de 1995, bem como os rendimentos e ganhos líquidos decorrentes de quaisquer operações
financeiras, serão adicionados ao lucro presumido ou arbitrado, para efeito de
detenninação do imposto de renda devido.
Parágrafo único. O imposto de renda incidente na fonte sobre os
rendimentos de que trata este artigo será considerado como antecipação do devido na
declaração de rendimentos.
Art. 52. Na apuração de ganho de capital de pessoa jurídica tributada pelo
lucro presumido ou arbitrado, os valores acrescidos em v1ttude de reavaliação somente
poderão ser computados como parte integrante dos custos de aquisição dos bens e direitos
se a empresa comprovar que os valores acrescidos foram computados na detenninação da
base de cálculo do imposto de renda.
Art. 53. Os valores recuperados, correspondentes a custos e despesas,
inclusive com perdas no recebimento de créditos, deverão ser adicionados ao lucro
presumido ou arbitrado para detenninação do imposto de renda, salvo se o contribuinte
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 a período no qual tenha se
submetido ao regime de tributação com base no lucro presumido ou arbitrado.
Art. 54. A pessoa jurídica que, até o ano-calendálio anterior, houver sido
tributada com base no lucro real, deverá adicionar à base de cálculo do imposto de renda,
correspondente ao primeiro período de apuração no qual houver optado peja tributação
com base no lucro presumido ou for tributada com base no lucro arbitrado, os saldos dos
valores cuja tributação havia diferido, controlados na parte B do Livro de Apuração do
Lucro Real - LALUR.

Seção IH
Nonnas Aplicáveis a Atividades Especiais
Sociedades Civis
Art. 55. As sociedades civis de prestação de serviços profissionais relativos
ao exercício de profissão legalmente regulamentada de que trata o a11. IOdo
Decreto-lei n° 2.397, de 21 de dezembro de 1987, passam, em relação aos resultados
auferidos a partir de 1° de janeiro de 1997, a ser tributadas pelo imposto de renda de
confonnidade com as nonnas aplicáveis às demais pessoas jurídicas.
Art. 56. As sociedades civis de prestação de serviços de profissão
legalmente regulamentada passam a contribuir para a seguridade social com base na
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Seção IV
Acréscimos Moratórios

Multas e Juros

Art. 61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e
contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal , cujos fatos geradores
ocorrerem a partir de 1° de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos na legislação
específica, serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de trinta e três centésimos
por cento, por dia de atraso.
§ 1° A multa de que trata este artigo será calculada a partir do primeiro dia
subseqüente ao do vencimento do prazo previsto para o pagamento do tributo ou da
contribuição até o dia em que ocorrer o seu pagamento.
§ 2° O percentual de multa a ser aplicado fica limitado a vinte por cento.
§ 3° Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora
calculados à taxa a que se refere o § 3° do art. 5°, a partir do primeiro dia do mês
subseqüente ao vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento e de um por
cento no mês de pagamento
Pagamento em Quotas-Juros

•

Art. 62. Os juros a que se referem o inciso In do art. 14 e o art. 16, ambos
da Lei nO 9.250, de 26 de dezembro de 1995, serão calculados à taxa a que se refere o § 3°
do art. 5°, a partir do primeiro dia do mês subseqüente ao previsto para a entrega
tempestiva da declaração de rendimentos .
Parágrafo único. As quotas do imposto sobre a propriedade territorial rural
a que se refere a alínea" c" do parágrafo único do alt. 14 da Lei nO 8.847, de 28 de janeiro
de 1994, serão acrescidas de juros calculados à taxa a que se refere o § 3° do art. 5°, a
partir do primeiro dia do mês subseqüente àquele em que o contribuinte for notificado até
o último dia do mês anterior ao do pagamento e de um por cento no mês do pagamento.
Débitos com Exigibilidade Suspensa

Art. 63. Não caberá lançamento de multa de oficio na constituição do
crédito tributário destinada a prevenir a decadência, relativo a tributos e contribuições de
competência da União, cuja exigibilidade houver sido suspensa na forma do inciso IV do
art. 151 da Lei nO 5.172, de 25 de outubro de 1966.
§ l° O disposto neste artigo aplica-se, exclusivamente, aos casos em que a
suspensão da exigibilidade do débito tenha ocorrido antes do início de qualquer
procedimento de oficio a ele relativo.
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§ 2° A interposição da ação judicial favorecida com a medida liminar
interrompe a incidência da multa de mora, desde a concessão da medida judicial, até 30
dias após a data da publicação da decisão judicial que considerar devido o tributo ou
contribuição.
Seção V
Arrecadação de Tributos e Contribuições

Retenção de Tributos e Contribuições

Art. 64. Os pagamentos efetuados por órgãos, autarquias e fundações da
administração pública federal a pessoas jurídicas, pelo fornecimento de bens ou prestação
de serviços, estão sujeitos à incidência, na fonte, do imposto sobre a renda, da
contribuição social sobre o lucro líquido, da contribuição para seguridade socialCOFINS e da contribuição para o PIS/PASEP.
§ 1° A obrigação pela retenção é do órgão ou entidade que efetuar o
pagamento.
§ 2° O valor retido, correspondente a cada tributo ou contribuição, será
levado a crédito da respectiva conta de receita da União.
§ 3° O valor do imposto e das contribuições sociais retido será considerado
como antecipação do que for devido pelo contribuinte em relação ao mesmo imposto e às
mesmas contribuições.
§ 4° O valor retido correspondente ao imposto de renda e a cada
contribuição social somente poderá ser compensado com o que for devido em relação à
mesma espécie de imposto ou contribuição.
§ 5° O imposto de renda a ser retido será determinado mediante a aplicação
da alíquota de quinze por cento sobre o resultado da multiplicação do valor a ser pago
pelo percentual de que trata o art. 15 da Lei n° 9.249, de 26 de dezembro de 1995,
aplicável à espécie de receita correspondente ao tipo de bem fornecido ou de serviço
prestado.
§ 6° O valor da contribuição social sobre o lucro líquido, a ser retido, será
detelminado mediante a aplicação da alíquota de um por cento, sobre o montante a ser
pago.
§ 7° O valor da contribuição para a seguridade social - COFINS, a ser
retido, será determinado mediante a aplicação da alíquota respectiva sobre o montante a
ser pago.
§ 8° O valor da contribuição para o PIS/PASEP, a ser retido, será
determinado mediante a aplicação da alíquota respectiva sobre o montante a ser pago.
Art. 65. O Banco do Brasil S.A. deverá reter, no ato do pagamento ou
crédito, a contribuição para o PIS/PASEP incidente nas transferências voluntárias da
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União para suas autarquias e fundações e para os Estados, Distrito Federal e Municípios,
suas autarquias e fundações.
Art. 66. As cooperativas que se dedicam a vendas em comum, referidas no
art. 82 da Lei n° 5.764, de 16 de dezembro de 1971, que recebam para comercialização a
produção de suas associadas, são responsáveis pelo recolhimento da Contribuição para
Financiamento da Seguridade Social - COFINS, instituída pela Lei Complementar n° 70,
de 30 de dezembro de 1991 e da Contribuição para o Programa de Integração Social - PIS,
criada pela Lei Complementar nO 7, de 7 de setembro de 1970, com suas posteriores
modificações.
§ 1° O valor das contribuições recolhidas pelas cooperativas mencionadas
no capul deste artigo, deverá ser por elas informado, individualizadamente, às suas
filiadas, juntamente com o montante do faturamento relativo às vendas dos produtos de
cada uma delas, com vistas a atender aos procedimentos contábeis exigidos pela
legislação.
§ 2° O disposto neste artigo aplica-se a procedimento idêntico que,
eventualmente, tenha sido anteriOlmente adotado pelas cooperativas centralizadoras de
vendas, inclusive quanto ao recolhimento da Contribuição para o Fundo de Investimento
Social - FINSOCIAL, criada pelo Decreto-lei nO 1.940, de 25 de maio de 1982, com suas
posteriores modificações.
§ 3° A Secretaria da Receita Federal poderá baixar as normas necessárias ao
cumprimento e controle das disposições contidas neste artigo.
Dispensa de Retenção de Imposto de Renda
Art. 67. Fica dispensada a retenção de imposto de renda, de valor igualou
inferior a R$ 10,00 (dez reais), incidente na fonte sobre rendimentos que devam integrar a
base de cálculo do imposto devido na declaração de ajuste anual.

Utilização de DARF
,

Art. 68. E vedada a utilização de Documento de AlTecadação de Receitas
Federais para o pagamento de tributos e contribuições de valor inferior a R$ 10,00 (dez
reais).
§ 1° O imposto ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, alTecadado sob um determinado código de receita, que, no período de apuração,
resultar inferior a R$ 10,00 (dez reais), deverá ser adicionado ao imposto ou contribuição
de mesmo código, cOlTespondente aos periodos subseqüentes, até que o total seja igualou
superior a R$ 10,00 (dez reais), quando, então, será pago ou recolhido no prazo
estabelecido na legislação para este último periodo de apuração.
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§ 2° O critério a que se refere o parágrafo anterior aplica-se, também, ao
imposto sobre operações de crédito, câmbio e seguro e sobre operações relativas a títulos
e valores mobiliários - IOF.

Imposto Retido na Fonte - Responsabilidade
,

Art. 69. E responsável pela retenção e recolhimento do imposto de renda
na fonte, incidente sobre os rendimentos auferidos pelos fundos, sociedades de
investimentos e carteiras de que trata o art. 81 da Lei n° 8.981 , de 20 de janeiro de 1995,
a pessoa jurídica que efetuar o pagamento dos rendimentos.

Seção VI
Casos Especiais de Tributação

Multas por Rescisão de Contrato

Art. 70. A multa ou qualquer outra vantagem paga ou creditada por pessoa
jurídica, ainda que a título de indenização, a beneficiária pessoa física ou jurídica,
inclusive isenta, em vittude de rescisão de contrato, sujeitam-se à incidência do imposto
de renda na fonte à alíquota de quinze por cento.
§ 1° A responsabilidade pela retenção e recolhimento do imposto de renda é
da pessoa jurídica que efetuar o pagamento ou crédito da multa ou vantagem.
§ 2° O imposto deverá ser retido na data do pagamento ou crédito da multa
ou vantagem e será recolhido no prazo a que se refere a alínea " d " do inciso I do art. 83
da Lei n° 8.981 , de 20 de janeiro de 1995 .
§ 3° O valor da multa ou vantagem será:
I - computado na apuração da base de cálculo do imposto devido na
declaração de ajuste anual da pessoa física;
II - computado como receita, na determinação do lucro real ;
III - acrescido ao lucro presumido ou arbitrado, para determinação da base
de cálculo do imposto devido pela pessoa jurídica.
§ 4° O imposto retido na fonte , na fOlma deste attigo, será considerado
como antecipação do devido em cada período de apuração, nas hipóteses referidas no
parágrafo anterior, ou como tributação definitiva, no caso de pessoa jurídica isenta.
§ 5° O disposto neste altigo não se aplica às indenizações pagas ou
creditadas em conformidade com a legislação trabalhista e àquelas destinadas a reparar
danos patrimoniais.
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Ganhos em Mercado de Balcão

Art. 71. Sem prejuízo do disposto no art. 74 da Lei nO 8.981 , de 20 de
janeiro de 1995, os ganhos auferidos por qualquer beneficiário, inclusive pessoa jurídica
isenta, nas demais operações realizadas em mercados de liquidação futura, fora de bolsa,
serão tributados de acordo com as normas aplicáveis aos ganhos líquidos auferidos em
operações de natureza semelhante realizadas em bolsa.
§ 1° Não se aplica aos ganhos auferidos nas operações de que trata este
artigo o disposto no § lOdo art. 81 da Lei nO 8.981 , de 20 de janeiro de 1995.
§ 2° O Poder Executivo poderá estabelecer condições para o
reconhecimento de perdas apuradas nas operações de que trata este artigo.
Remuneração de Direitos

Art. 72. Estão sujeitas à incidência do imposto na fonte, à alíquota de
quinze por cento, as importâncias pagas, creditadas, entregues, empregadas ou remetidas
para o exterior pela aquisição ou pela remuneração, a qualquer título, de qualquer forma
de direito, inclusive à transmissão, por meio de rádio ou televisão ou por qualquer outro
meio, de quaisquer filmes ou eventos, mesmo os de competições desportivas das quais
faça parte representação brasileira.
Seção VII
Restituição e Compensação de Tributos e Contribuições

Art. 73. Para efeito do disposto no art. 7° do Decreto-lei nO 2.287, de 23 de
julho de 1986, a utilização dos créditos do contribuinte e a quitação de seus débitos serão
efetuadas em procedimentos internos à Secretaria da Receita Federal, observado o
seguinte:
I - o valor bruto da restituição ou do ressarcimento será debitado à conta do
tributo ou da contribuição a que se referir;
II - a parcela utilizada para a quitação de débitos do contribuinte ou
responsável será creditada à conta do respectivo tributo ou da respectiva contribuição.
Art. 74. Observado o disposto no artigo anterior, a Secretaria da Receita
Federal, atendendo a requerimento do contribuinte, poderá autorizar a utilização de
créditos a serem a ele restituídos ou ressarcidos para a quitação de quaisquer tributos e
contribuições sob sua administração.
Seção VIII
UFIR

Art. 75. A partir de 1° de janeiro de 1997, a atualização do valor da
Unidade Fiscal de Referência - UFIR, de que trata o art. 1° da Lei nO 8.383 , de 30 de
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dezembro de 1991 , com as alterações posteriores, será efetuada por períodos anUaIS,
em 1° de janeiro.
Parágrafo único. No âmbito da legislação tributária federal, a UFIR será
utilizada exclusivamente para a atualização dos créditos tributários da União, objeto de
parcelamento concedido até 31 de dezembro de 1994.
Seção IX
Competências dos Conselhos de Contribuintes
Art. 76. Fica o Poder Executivo autorizado a alterar as competências
relativas às matérias objeto de julgamento pelos Conselhos de Contribuintes do Ministério
da Fazenda.

Seção X
Dispositivo Declarado Inconstitucional
Art. 77. Fica o Poder Executivo autorizado a disciplinar as hipóteses em
que a administração tributária federal , relativamente aos créditos tributários baseados em
dispositivo declarado inconstitucional por decisão definitiva do Supremo Tribunal
Federal, possa:
I - abster-se de constituí-los;
II - retificar o seu valor ou declará-los extintos, de oficio, quando houverem
sido constituídos anteriormente, ainda que inscritos em dívida ativa;
IH - f01mular desistência de ações de execução fiscal já ajuizadas, bem
como deixar de interpor recursos de decisões judiciais.

Seção XI
Juros sobre o Capital Próprio

Art. 78. O § l° do art. 9° da Lei n° 9.249, de 26 de dezembro de 1995,
passa a vigorar com a seguinte redação :
" Alt. 9° ... ............. ...... ... ... ................. ........ ........ .. ... .......... ... ... ..
§ 1° O efetivo pagamento ou crédito dos juros fica
condicionado à existência de lucros, computados antes da dedução dos
juros, ou de lucros acumulados e reservas de lucros, em montante igualou
superior ao valor de duas vezes os juros a serem pagos ou creditados.
... .. .............. ... ....... .... .... ..... ... ... .... ........... ..... .. .. ... ........ ... .... .... ."
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Seção XII
Admissão Temporária

Art. 79. Os bens admitidos temporariamente no País, para utilização
econômica, ficam sujeitos ao pagamento dos impostos incidentes na importação
proporcionalmente ao tempo de sua permanência em tetTitório nacional, nos termos e
condições estabelecidos em regulamento.
Capítulo VI
DISPOSIÇÕES FINAIS

Empresa Inidônea

Art. 80. As pessoas jurídicas que, embora obrigadas, deixarem de
apresentar a declaração anual de imposto de renda por cinco ou mais exercícios, terão sua
inscrição no Cadastro Geral de Contribuintes considerada inapta se, intimadas por edital,
não regularizarem sua situação no prazo de sessenta dias contado da data da publicação da
intimação.
§ 1° No edital de intimação, que será publicado no Diário Oficial da União,
as pessoas jurídicas serão identificadas apenas pelos respectivos números de inscrição no
Cadastro Geral de Contribuintes.
§ 2° Após decotTidos noventa dias da publicação do edital de intimação, a
Secretaria da Receita Federal fará publicar no Diário Oficial da União a relação nominal
das pessoas jurídicas que houverem regulatizado sua situação, tornando-se
automaticamente inaptas, na data da publicação, as inscrições das pessoas jurídicas que
não tenham providenciado a regularização.
§ 3° A Secretaria da Receita Federal manterá nas suas diversas unidades,
para consulta pelos interessados, relação nominal das pessoas jurídicas cujas inscIições no
Cadastro Geral de Contribuintes tenham sido consideradas inaptas .
Art. 81. Poderá, ainda, ser declarada inapta, nos teImos e condições
definidos em ato do Ministro da Fazenda, a inscrição da pessoa jurídica que deixar de
apresentar a declaração anual de imposto de renda em um ou mais exercícios e não for
localizada no endereço infOImado à Secretaria da Receita Federal, bem como daquela que
não exista de fato.
Art. 82. Além das demais hipóteses de inidoneidade de documentos
previstos na legislação, não produzirá efeitos tributários em favor de terceiros
interessados, o documento emitido por pessoa jurídica cuja inscrição no Cadastro Geral de
Contribuintes tenha sido considerada ou declarada inapta.
Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica aos casos em que o
adquirente de bens, direitos e mercadorias ou o tomador de serviços comprovarem a
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efetivação do pagamento do preço respectivo e o recebimento dos bens, direitos e
mercadorias ou utilização dos serviços.
Crime contra a Ordem Tributária

Art. 83. A representação fiscal para fins penais relativa aos crimes contra a
ordem tributária definidos nos arts. 1° e 2° da Lei nO 8.137, de 27 de dezembro de 1990,
será encaminhada ao Ministério Público após proferida a decisão final, na esfera
administrativa, sobre a exigência fiscal do crédito tributário correspondente.
Parágrafo único . As disposições contidas no capul do art. 34 da
Lei n° 9.249, de 26 de dezembro de 1995, aplicam-se aos processos administrativos e aos
inquéritos e processos em curso, desde que não recebida a denúncia pelo juiz.
Art. 84. Nos casos de incorporação, fusão ou cisão de empresa incluída no
Programa Nacional de Desestatização, bem como nos programas de desestatização das
Unidades Federadas e dos Municípios, não ocorrerá a realização do lucro inflacionário
acumulado relativamente à parcela do ativo sujeito a correção monetária até 31 de
dezembro de 1995, que houver sido vertida.
§ 1° O lucro inflacionário acumulado da empresa sucedida, correspondente
aos ativos vertidos sujeitos a correção monetária até 31 de dezembro de 1995, será
integralmente transferido para a sucessora, nos casos de incorporação e fusão .
§ 2° No caso de cisão, o lucro inflacionário acumulado será transferido, para
a pessoa jurídica que absorver o patrimônio da empresa cindida, na proporção das contas
do ativo, sujeitas a correção monetária até 31 de dezembro de 1995, que houverem sido
veltidas.
§ 3° O lucro inflacionário transferido na fOlma deste artigo será realizado e
submetido a tributação, na pessoa jurídica sucessora, com observância do disposto na
legislação vigente.
Fretes Internacionais

Art. 85. Ficam sujeitos ao imposto de renda na fonte, à alíquota de quinze
por cento, os rendimentos recebidos por companhias de navegação aérea e marítima,
domiciliadas no exterior, de pessoas físicas ou jurídicas residentes ou domiciliadas no
Brasil.
Parágrafo único. O imposto de que trata este altigo não será exigido das
companhias aéreas e marítimas domiciliadas em países que não tributam, em decorrência
da legislação interna ou de acordos internacionais, os rendimentos auferidos por empresas
brasileiras que exercem o mesmo tipo de atividade.
Art. 86. Nos casos de pagamento de contraprestação de arrendamento
mercantil, do tipo financeiro, a beneficiária pessoa jurídica domiciliada no exterior, a
Secretaria da Receita Federal expedirá nonnas para excluir da base de cálculo do imposto
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de renda incidente na fonte a parcela remetida que corresponder ao valor do bem
arrendado.

Vigência

Art. 87. Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação, produzindo
efeitos financeiros a partir de 1° de janeiro de 1997.
Revogação

Art. 88. Revogam-se :
I - o § 2° do art. 97 do Decreto-lei n° 5.844, de 23 de setembro de 1943, o
Decreto-lei nO 7.885, de 21 de agosto de 1945, o art. 46 da Lei nO 4.862, de 29 de
novembro de 1965 e o art. 56 da Lei n° 7.713 , de 22 de dezembro de 1988;
II - o Decreto-lei nO165, de 13 de fevereiro de 1967;
III - o § 3° do art. 21 do Decreto-lei n° 401 , de 30 de dezembro de 1968;
IV - o Decreto-lei nO716, de 30 de julho de 1969;
V - o Decreto-lei n° 815, de 4 de setembro de 1969, o Decreto-lei nO 1.139,
de 21 de dezembro de 1970, o art. 87 da Lei nO7.450, de 23 de dezembro de 1985 e os
arts . 11 e 12 do Decreto-lei nO 2.303 , de 21 de novembro de 1986;
VI - o alto 3° do Decreto-lei nO 1.118, de 10 de agosto de 1970, o art. 6° do
Decreto-lei nO 1.189, de 24 de setembro de 1971 e o inciso IX do art. l° da Lei n° 8.402,
de 8 de janeiro de 1992;
VII - o art. 9° do Decreto-lei n° 1.351 , de 24 de outubro de 1974, o
Decreto-lei nO 1.411 , de 31 de julho de 1975 e o Decreto-lei nO 1.725, de 7 de dezembro
de 1979;
VIII - o art. 9° do Decreto-lei n° 1.633 , de 9 de agosto de 1978;
IX - o número 4 da alínea " b " do § 1° do alto 35 do Decreto-lei nO 1.598,
de 26 de dezembro de 1977, com a redação dada pelo inciso VI do art. IO do
Decreto-lei nO 1. 730, de 17 de dezembro de 1979;
X - o Decreto-lei n° 1.811 , de 27 de outubro de 1980, e o art. 3° da
Lei nO7. 132, de 26 de outubro de 1983;
XI - o art. 7° do Decreto-lei n° 1.814, de 28 de novembro de 1980;
XII - o Decreto-lei nO2.227, de 16 de janeiro de 1985 ;
XIII - os arts. 29 e 30 do Decreto-lei n° 2.341 , de 29 de junho de 1987;
XIV - os arts. 1° e 2° do Decreto-lei nO2.397, de 21 de dezembro de 1987;
XV - o alto 8° do Decreto-lei nO2.429, de 14 de abril de 1988;
XVI - o inciso II do art. 11 do Decreto-lei nO 2.452, de 29 de julho de 1988;
XVII - o art. 40 da Lei n° 7.799, de 10 de julho de 1989;
XVIII - o § 5° do art. 6° da Lei nO8.021 , de 1990;
XIX - o art. 22 da Lei nO8.218, de 29 de agosto de 1991 ;
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xx - O art. 92 da Lei n° 8.383, de 30 de dezembro de 1991 ~
XXI - o art. 6° da Lei nO8.661 , de 2 de junho de 1993~
XXII - o art. 1° da Lei nO8.696, de 26 de agosto de 1993~
XXIII - o parágrafo único do art. 3° da Lei n° 8.846, de 21 de janeiro de
1994~

XXIV - o art. 33, o § 4° do art. 37 e os arts. 38, 50, 52 e 53, o § 1° do art. 82
e art. 98, todos da Lei n° 8.981 , de 20 de janeiro de 1995~
XXV - o art. 89 da Lei nO 8.981 , de 20 de janeiro de 1995, com a redação
dada pela Lei nO 9.065, de 20 de junho de 1995 ~
XXVI - os §§ 4°, 9° e lOdo al1. 9°, o § 2° do art. 11 , e o § 3° do art. 24,
todos da Lei n° 9.249, de 26 de dezembro de 1995 ~
xxvn - a partir de l° de abril de 1997, o art. 40 da Lei nO8.981, de 1995,
com as alterações introduzidas pela Lei nO9.065 , de 20 de junho de 1995.
Senado Federal, em

.I 8 de dezembro de 1996

Senador José Sarney
Presidente do Senado Federal
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DE DEZEMBRO DE 1996.
Dispõe sobre a legislação tributária federal, as
contribuições para a seguridade social, o
processo administrativo de consulta e dá
outras providências.

O
PRESIDENTE
DA
REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso
Nacional decreta e eu sanciono a seguinte
Lei:
Capitulo I
.
IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA

Seção I
Apuração da Base de Cálculo
Periodo de Apuração Trimestral
An . 10 A partir do ano-calendário de 1997, o imposto de renda das pessoasjuridicas
será determinado com base no lucro real, presumido, ou arbitrado, por periodos de apuração
trimestrais. encerrados no s dias 31 de março, 30 de junho, 30 de setembro e 31 de dezembro de
cada ano-calendário, observada a legislação vigente, com as alterações desta Lei .
§ 10 Nos casos de incorporação. fusão ou cisão, a apuração da base de cálculo e do
imposto de renda devido seni efetuada na data do evento. observado o disposto no art. 21 da Lei nO
9.249. de 26 de dezembro de 1995 .

§ :;. Na extinção da pessoa juridica, pel o encerramento da liquidação. a apuração da
base de cálculo e do imposto devido será efetuada na dat a desse evento
Pagamento por Estimativa
An . :;0 A pessoa juridica sujeita a tributação com base no lucro real podera optar
pelo pagamento do imposto. em cada mês. determinado sobre base de cálculo estimada. mediante a
aplicação. sobre a receita bruta auferida mensalmente. dos percentuais de que trata o an 15 da Lei
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n° 9.249, de 26 de dezembro de 1995, observado o disposto nos §§ 1° e 2° do art. 29 e nos arts. 30
a 32, 34 e 35 da Lei nO 8.981 , de 20 de janeiro de 1995, com as alterações da Lei nO 9.065, de 20 de
junho de 1995.
§ 10 O imposto a ser pago mensalmente na forma deste artigo será detenninado
mediante a aplicação, sobre a base de cálculo, da aliquota de quinze por cento.
§ 20 A parcela da base de cálculo, apurada mensalmente, que exceder a RS
20.000,00 (vinte mil reais) ficará sujeita á incidência de adicional de imposto de renda á aliquota de
dez por cento.

.,

§ 30 A pessoa juridica que optar pelo pagamento do imposto na forma deste artigo
deverá apurar o lucro real em 31 de dezembro de cada ano, exceto nas hipóteses de que tratam os
§§ I° e 2° do artigo anterior.

-

, .. _
§ 4° Para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser compensado,
a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor:
I - dos incentivos fiscais de dedução do imposto, observados os limites e prazos
fixados na legislação vigente, bem corno o disposto no § 4° do art. 3° da Lei nO 9.249, de 26
de dezembro de 1995;
_

11 - dos incentivos fiscais de redução e isenção do imposto, calculados com base
lucro da exploração;
.
- ' .-'

~

III - do imposto de renda pago ou retido na fonte , incidente sobre receitas
computadas na determinação do lucro real;
IV - do imposto de renda pago na forma deste artigo.

SeçãoII
Pagamento do Imposto
Escolha da Forma de Pagamento
Art . 3° A adoção da forma de pagamento do imposto prevista no art. 1°, pelas

pessoas jurídicas sujeitas ao regime do lucro real , ou a opção pela forma do art. 2° será irretratável
para todo o ano-calendário.
Parágrafo tmico. A opção pela forma estabelecida no art. 2° será manifestada com o
pagamento do imposto correspondente ao mês de janeiro ou de início de atividade.
Adicional do Imposto de Renda
Art . 4° Os §§ I ° e 2° do art. 3° da Lei nO9.249, de 26 de dezembro de 1995, passam
a vigorar com a seguinte redação:
"Art . 3° .............................................................................................................. .

§ I° A parcela do lucro real , presumido ou arbitrado, que exceder o valor
resultante da multiplicação de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) pelo numero de meses do
respectivo período de apuração, sujeita-se à incidência de adicional de imposto de renda á
aliquota de dez por cento.
§ '/ O disposto no parágrafo anterior aplica-se, inclusive, nos casos de
Incorporação, fusão ou cisão e de extinção da pessoa jurídica pelo encerramento da
liquidação
"

Imposto Correspondente a Período Trimestral
Art . 5° O imposto de renda devid o. apurado na forma do art . ]0. será pago em quota
unica. ate o ultimo dia util do mês subseq uente ao do encerramento do período de apuração .

§ I° À opção da pessoa jurídica. o imposto devid o poderá ser pago em até três
quotas mensais, iguais e sucessivas, venciveis no -último dia util dos três meses subsequentes ao de
encerrament o do período de apuração a que cõ'rresponder
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§ :zo ~enhuma q:'ota poderá ter val
or inferior a R$ 1.000,00 (rrúl reais)
de: valor inferior a R$ 2.000,00
e o imposto
(dois rrúl reais) será pago em quo

mês subseqüente ao ao encerramento
do periodo de apuração.

ta unica, até o ultimo dia util do

!

§ 3° As quotas do imposto serão acr
escidas de juro s equivalentes à tax
do Sistema Especial de Liquid
a referencial
ação e Custódia - SELIC, para
titulas federais , acumulada
mensalmente, calculados a partir do
primeiro dia do segundo mês subseq
do periodo de apuração até o ultimo
uen
dia do mês anterior ao do pagament te ao do encerramento
mês do pagamento.
o e de um por cento no
§ 4° Nos casos de inc
encerramento da liquidação, o imporporação, fusão ou cisão e de extinção da pessoa juridica pelo
osto devido deverá ser pago até
o ultimo dia util do mê s
subseqüente ao do evento , não se lhes
aplicando a opção prevista no § 1°.
Pagamento por Estimativa
Art . 6° O imposto dev
dia util do mês subsequente àquele ido , apurado na forma do art. 2°, deverá ser pago até o ultimo
a que se referir.

§ I ° O saldo do imposto apurado em
31 de dezembro será':
I - pago em quo ta Unica, até o últi
mo dia util do mês de março do ano
se positivo, observado o disposto no
subseqüente,
§ Z";

,

n - compensado com
subseqüente, se negativo, assegurad o imposto a ser pago a partir do mês de abril do ano..~
a
rendimentos, a restituição do monta a alternativa de requerer, após a entrega da declaração de
nte pago a maior.
§ 2° O saldo do imposto a pagar de
que trata o inciso I do parágrafo ant
acrescido de jur os calculados à tax
erior será
a a que se refere o § 3° do art . 5°, a
partir de 1° de fevereiro até o
último dia do mês anterior ao do pag
amento e de um por cento no mês do
pagamento.
.
. .
0
§ 3 O prazo a que se refere o inciso
I do § 10 não se aplica ao imposto rela
mês de dezembro , que deverá ser pag
tivo ao
o até o último dia útil do mês de jan
eiro do ano subseqüente.
~

Disposições Transitórias
Art . 7" Alternativamente ao disp
osto no art. 40 da Lei n° 8.981, de
1995, com as alterações da Lei n°
20 de janeiro de'
9.065, de 20 de junho de 1995, a
pessoa juridica tributada com
base no lucro real ou presurrúdo pod
erá
em 31 de dezembro de 1996, em efetuar o pagamento do saldo do imposto devido, apurado
a primeira ser paga até o ultimo dia até quatro quotas mensais, iguais e sucessivas, devendo
util do mês de março de 1997 e as
demais no último dia util dos
meses subseqüentes.

§ 1° Nenhuma quota
de valor inferior a R$ 2.000,00 (do poderá ter valor inferior a R$ 1.000,00 (rrúl reais) e o imposto
is rrúl reais) será pag o em quota uni
mês de março de 1997.
ca, até o ultimo dia util do

§ 2° AI; quotas do imp
o § 3° do art. 5°, a partir de I ° de abriosto serão acrescidas de juros calculados à taxa a que se refere
l
de um por cento no mês do pagament de 1997 até o ultimo dia do mês anterior ao do pagamento e
o.
§ 3° Havendo saldo de imposto pag
o a maior, a pessoa juridica poderá
com o imposto devido , corresponden
com
te
aos
per
iod
os
de apuração subsequentes, facultad pensá-lo
de restituição .
o o pedido
Art 8° As pessoa s juridicas, mes
mo as que não tenham optado
pagamento do art . 2°, deverão calc
pela forma de
ula
fevereiro de 1997 de conformidade r e pagar o imposto de renda relativo aos meses de janeiro e
com o referido dispositivo .
Parágrafo unico. Para as empresas
submetidas ás normas do art 1° o
com base na receita bruta auferida
imposto pago
nos meses de janeiro e fevereiro de
for devido em relação ao periodo de
1997 será deduzido do que
apuração encerrado no dia 3 I de ma
rço de 199 7
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Seção III
Perdas no Recebimento Je Créditos
Dedução
Art . 9" As perdas no recebimento de créditos decorrentes das atividades da pessoa
jurídica poderão ser deduzidas como despesas, para determinação do lucro real, observado o
disposto neste anigo .

§ 1° Poderão ser registrados como perda os créditos:
I - em relação aos quais tenha havido a declaração de insolvência do devedor, em
sentença emanada do Poder Judiciário; .
li - sem garantia, de valor:
a) até R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por operação, vencidos há mais de seis meses,
independentemente de iniciados os procedimentos judiciais para o seu recebimento;
b) acima de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) até R$ 30.000,00 (trinta mil reais), por
operação, vencidos há mais de um ano, independentemente de iniciados os procedimentos judiCiais
para o seu recebimento, porém, mantida a cobrança adnúnistrativa; .
c) superior a R$ 30.000,00 (trinta mil reais), vencidos há mais de um ano, desde que
iniciados e mantidos os procedimentos judiciais para o seu recebimento;

m - com garantia, vencidos há mais de dois anos, desde que iniciados e mantidos os
procedimentos judiciais para o seu recebimento ou o arresto das garantias;

•.

IV - contra devedor declarado falido ou pessoa jurídica declarada concordatária,
relativamente à parcela que exceder o valor que esta tenha se comprometido a pagar, observado o
disposto no §. 5°.
. .'. ,
,
.

§ 2° No caso de contrato de crédito em que o não pagamento de uma ou mais
parcelas implique o vencimento automático de .todas as demais parcelas vincendas, os limites a que
se referem as a1ineas a e b do inciso li do ' parágrafo anterior serão considerados em relação ao total
dos crêditos', póroperação, =com o mesmo devedor .
§ 3° Para os fins desta Lei, considera-se crédito garantido o proveniente de vendas
com reserva de dominio, de alienação fiduciária em garantia ou de operações com outras garantias
reaiS .

&4° No caso de crédito com empresa em processo falimentar ou de concordata, a
dedução da perda será admitida a partir da data da decretação da falência ou da concessão da
concordata. desde que a credora tenha adotado os procedimentos judiciais necessários para o
recebimento do crédito.
§ 5° A parcela do crédito cujo compromisso de pagar não houver sido honrado pela
empresa concordatária poderá, também, ser deduzida como perda. observadas as condições
previstas neste arttgo

§ 6° Não será admitida a dedução de perda no recebimento de créditos com pessoa
jurídica que seja controladora, controlada, coligada ou interligada, bem como com pessoa fisica que
seja acionista controlador, sócio, titular ou administrador da pessoa jurídica credora, ou parente até
o terceiro grau dessas pessoas fisicas.
Registro Contábil das Perdas
Art . 10. Os registros contábeis das perdas admitidas nesta Lei serão efetuados a
débito de conta de resultado e a crédito:

I - da conta que registra o crédito de que trata a alinea a do inciso II do § 1° do
anigo anteríor;
11 - de conta redutora do crédito, nas demais hipóteses.
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§ 1° Ocorrendo a desistência da cobrança pela via judicial, antes de decorr
idos cinco
anos do vencimento do crédito, a perda eventuaJrnente registrada
deverá
ser
estorn
ada ou
adicionada ao lucro liquido, para determinação do lucro real corresponde
nte ao período de apuração
em que se der a desistência.

§ 2° Na hipótese do parágrafo anterior, o imposto será
desde o período de apuração em que tenha sido reconhecida a perda. considerado como postergado
§ 3° Se a solução da cobrança se der em virtude de acordo homologado
por sentença
judicial, o valor da perda a ser estornado ou adicionado ao lucro liquido
para determinação do lucro
real será igual à soma da quantia recebida com o saldo a receber renego
ciado, não sendo aplicável o
disposto no parágrafo anterior.

§ 4° Os

valores registrados na conta redutora do crédito referida no inciso
II do
capul poderão ser baixados definitivamente em contrapartida à
conta que registre o crédito , a partir

do período de apuração em que se completar cinco anos do vencim
ento do crédito sem que o
mesmo tenha sido liquidado pelo devedor.
Encargos Financeiros de Créditos Vencidos
Art . 11 . Após dois meses do vencimento do crédito , sem que
tenha havido o seu
recebimento , a pessoa jurídica credora poderá excluir do lucro liquido
, para determinação do lucro
real, o valor dos encargos financeiros incidentes sobre o crédito
, contabilizado como receita,
auferido a partir do prazo definido neste artigo .

§ ]0 Ressalvadas as hipóteses das alineas a e b do inciso Il do § ]
O do art . 9", o
disposto neste artigo somente se aplica quando a pessoa juridica houve
r tomado as providências de
caráter judicial necessárias ao recebimento do crédito .

§ 2° Os valores excluídos deverão ser adicíonados no periodo de apuraç
ão em que,
para os fins legais, se tomarem disponiveis para a pessoa jurídica credor
a ou em que reconhecida a
respectiva perda.
§ 3° A partir da citação inicial para o pagamento do débito , a pessoa
jurídica
devedora deverá adicionar ao lucro líquido, para determinação do lucro
real, os encargos incidentes
sobre o débíto vencído e não pago que tenham sido deduzidos como
despesa ou custo, incorridos a
partir daquela data.
§ 4° Os valores adicionados a que se refere o parágrafo anterio
r poderã o ser
excluídos do lucro liquido , para determinação do lucro real, no períod
o de apuração em que ocorra
a quitação do débito por qualquer forma .
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Créditos Recuperados
Art . 12. Deverá ser computado
na determinação do lucro real o
créditos deduzidos que tenham sido
montante dos
recuperados, em qualquer época ou
nos casos de novação da divida ou
a
qua
lqu
er
títu
lo, inclusive
do arresto dos bens recebidos em gar
antia real .
Parágrafo único. Os bens recebidos
a titulo de quitação do débito serã
pelo valor do crédito ou avaliados
o escriturados
pelo valor definido na decisão judicia
incorporação ao patrimônio do cre
l
que
ten
ha
det
erminado sua
dor.

Disposição Transitória
Art . 13 . No balanço levantado par
a determinação do lucro real em 31
de 1996, a pessoa juridica poderá
de dezembro
optar pela constituição de provisã
o para créditos de liquidação
duvidosa na forma do an 43 da Lei
nO 8.981. de 20 de janeiro de 1995,
com as alterações da Lei nO
9.065, de 20 de junho de 1995, ou
pelos critérios de perdas a que se refe
rem os arts . 9" a 12.

Saldo de Provisões Existente em 31.
12 .96
Art . 14. A pan ir do ano
art. 43 da Lei nO 8.981, de 20 de jan -calendário de 1997, ficam revogadas as normas previstas no
eiro de 1995, com as alterações
junho de 1995, bem como a autoriz
da Lei nO 906 5, de 20 de
citados. contida no inciso I do an o ação para a constituição de provisão nos termos dos ani gos
13 da Lei nO9.249, de 25 de dezem
bro de 1995.
§ 1° A pessoa juridica que , no bal
anço de 31 de dezembro de 1996,
critérios de dedução de perdas de
optar pelos
que tratam os arts . 9" a 12 deverá.
nesse mesmo balanço . revener
os saldos das provisões para crédito
s de liquidação duvidosa. constituid
as na forma do an 43 da Lei
nO898 1. de 20 de janeiro de 1995,
com as alterações da Lei n° 9.065.
de 20 de junho de 1995
§ 2° Para a pessoa juri
constituição de provisão na forma dica que , no balanço de 31 de dezembro de 1996, opt ar pela
do
alterações da Lei nO 9.065, de 20 de art . 43 da Lei nO 8.981, de 20 de janeiro de 1995 , com as
junho de 1995, a reversão a que se
refere o parágrafo anterior
será efetuada no balanço correspon
dente ao primeiro periodo de apu
ração encerrado em 1997, se
houver adotado o regime de apuraç
ão trimestral, ou no balanço de 31
data da extinção, se houver opt ado
de dezembro de 1997 ou da
pelo pagamento mensal de que trat
a o art. 2".
§ 3° No s casos de incorporação , fusã
o ou cisão, a reversão de que trata
anterior será efetuada no balanço que
o parágrafo
servir de base à apuração do lucro
real correspondente.

Seção IV
Rendimentos do Exterior
Compensação de Imposto Pago
Art . 15 . A pessoa juri
receita decorrente da prestação de dica domiciliada no Brasil que auferir , de fonte no exterior,
no pais de domicilio da pessoa fisicserviços efetuada diretamente poderá compensar o imposto pago
a ou juridica contratante. abservado
o disposto no art . 26 da Lei
n° 9. 249 , de 26 de dezembro de 199
5.

Lucros e Rendimentos
Art . 16. Sem prejuiz o do di sposto
nos ans . 25. 26 e 27 da Lei nO 92
dezembro de 1995, os lucros auferid
49, de 26 de
os por filiais , sucursais. controlada
serão:
s e coligadas , no exterior,
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I - considerados de forma individualizada, por filial, sucursal, contro
lada ou coligada;
li - arbitrados, os lucros das filiais , sucursais e controladas, quand
o não for possivel
a detenninação de seus resultados, com observância das mesma
s normas aplicaveis às pessoas
juridicas domiciliadas no Brasil e compu tados na detenninação do lucro
real .

§ I° Os resultados decorrentes de aplicações financeiras de renda
variável no
exterior, em um mesmo país, poderã o ser consolidados para efeito
de cômputo do ganho , na
detenninação do lucro real .

§ 2° Para efeito da compensação de imposto pago no exterior, a pessoa
juridica:
I - com relaçã o aos lucros, deverá apresentar as demonstraçõ
es financeiras
correspondentes, exceto na hipótese do inciso II do caplll deste artigo
;
li - fica dispensada da obrigação a que se refere o § 2° do art
. 26 da Lei n°
9.249, de 26 de dezembro de 1995 , quando compr ovar que a legisla
ção do pais de origem do lucro,
rendimento ou ganho de capital prevê a incidência do imposto de renda
que houver Sido pago, por
meio do documento de arrecadação apresentado.

§ 3° Na hipótese de arbitramento do lucro da pessoa juridica domiciliada
no Brasil,
os lucros, rendimentos e ganho s de capital oriund os do exterior serão
adicionados ao lucro arbitrado
para determinação da base de cálculo do imposto.
§ 4° Do imposto devido corres ponde nte a lucros, rendimentos ou ganho
s de capital
oriundos do exterior não será admitida qualquer destinação ou deduç
ão a titulo de incentivo fiscal .
Opera ções de Cober tura em Bolsa do Exterior
Art . 17. Serão computados na determinação do lucro real os
resultados liquidos,
ou negativos, obtido s em operaç ões de cobert ura (hedge) realiza
das
em mercados de
liquidação futura.. diretamente pela empresa brasileira.. em bolsas no
exterior.
POSItiV OS

Seção V
Preços de Transferência
Bens, Serviços e Direitos Adquiridos no Exterior
Art . 18 . Os custos , despesas e encarg os relativos a bens, serviço
s e direitos,
constantes dos documentos de importação ou de aquisição , nas operaç
ões efetuadas com pessoa
vinculada, somente serão dedutíveis na detenn inação do lucro real
ate o valor que não exceda ao
preço detenn inado por um dos seguintes metod os:

I - Metod o dos Preços Independente s Comparados - PIC: definido
corno a media
aritmetica dos preços de bens. serviços ou direitos, idênticos ou
similares, apurados no mercado
brasileiro ou de . outros países. em operaç ões de compr a e venda..
em condições de pagamento
semelhantes,
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11 - Método do Preço de Revenda menos Lucro - PRL: definido corno a média
aritmética dos preços de revenda dos bens ou direitos, diminuidos:
a) dos descontos incondicionais concedidos;
b) dos impostos e contribuições incidentes sobre as vendas;
c) das comissões e corretagens pagas;
d) de margem de lucro de vinte por cento. calculada sobre o preço de revenda;
III - Método do Custo de Produção mais Lucro - CPL: definido corno o custo médio
de produção de bens, serviços ou direitos, idênticos . ou similares, no pais onde tiverem sido
originariamente produzidos. acrescido dos impostos e taxas cobrados pelo referido pais na
exportação e de margem de lucro de vinte por cento, calculada sobre o custo apurado.

§ I ° As médias aritméticas dos preços de que tratam os incisos I e n e o custo médio
de produção de que trata o inciso l i serão calculados considerando os preços praticados e os custos
incorridos durante todo o periodo de apuração da base de cálculo do imposto de renda a que se
referirem os custos, despesas ou encargos.
§ 2" Para efeito do disposto no inciso 1, somente serão consideradas as operações de
compra e venda praticadas entre compradores e vendedores não vinculados.
§ 3° Para efeito do disposto no inciso Il, somente serão considerados os preços
praticados pela empresa com compradores não vinculados.
§ 4° Na hipótese de utilização de mais de um método, será considerado dedutivel o
maior valor apurado, observado o disposto no parágrafo subseqüente,
§ 5° Se os valores apurados segundo os métodos mencionados neste artigo forem
superiores ao de aquisição, constante dos respectivos documentos, a dedutibilidade fica limitada ao
montante deste último.

§ 6° Integram o custo, para efeito de dedutibilidade, o valor do frete e do seguro,
cujo ônus tenha sido do importador e os tributos incidentes na importação.
§ .,. A parcela dos custos que exceder ao valor determinado de conformidade-=m
este artigo deverá ser adicionada ao lucro liquido, para determinação do lucro real.

§ 8° A dedutibilidade dos encargos de depreciação ou amortização dos bens e
direitos fica limitada, em cada periodo de apuração, ao montante calculado com base no preço
determinado na forma deste artigo.
§ 9" O disposto neste artigo não se aplica aos casos de royallies e assistência técnica,
cientifica, administrativa ou assemelhada. os quais permanecem subordinados ás condições de
dedutibilidade constantes da legislação vigente.
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Receitas Oriundas de Ex
portações para o Exterio
r
Ar t . 19 . As
sUjeItas a arbitramento receitas auferidas nas operações efetuadas co
exportações efetuadas duquando o preço médio de venda dos bens m pessoa vinculada ficam
,
renda , for inferior a no rante o respecti vo periodo de apuração da base serviços ou direitos , nas
venta por cento do pr
eço médio pr dticado na de cálculo do imposto de
serviços ou direitos , no
me
venda
rca
do brasileiro , durante o
semelhantes.
mesmo periodo , em cond dos mesmos bens ,
ições de pagamento

§ 1° Caso
determinação dos preç a pessoa juridica não efetue operações de ve
os
nd
empresas que pratiquem médios a que se refere o Ca pll l será efetua a no mercado interno, a
da com dado
a
ve
nd
a
de
bens , serviços ou direit
br asileiro .
os , idênticos ou similares s de ou tra s
, no mercado
~

2° Para efeito de compara
ção. o preço de venda:

I - no me
incondicionais concedido rcado brasileiro , deverá ' ser considerado
sobre serviços e das contrs, do imposto sobre a circulação de mercado líquido dos descontos
rias
ibuições para a seguridad
e social - COFINS e para e serviços, do imposto
o PISIP ASEP;
TI - nas exportações, se
rá tomado pe
frete e seguro, cujo ônus
tenha sido da empresa ex lo valor depois de diminuído dos encargos de
portadora.
§ 3° Verif
trata este artigo, as receiticado que o preço de venda nas exportações
é ínferior ao limite de
as das vendas nas exporta
qu
valor apurado segundo
um dos seguintes método ções serão determinadas tomando-se po r base e
o
s:
I - Método do Preço de
Venda
aritmellca dos preços
de venda nas exportaçõnas Exportações - PVEx : defitÜdo como a mé
clientes, ou por outra
es efetuadas pela próp
dia
ex
durante o mesmo perio portadora nacional de bens , serviços ou dir ria empresa, para outros
eit
do
pagamento semelhantes; de apuração da base de cálculo do imposto deos, idênticos ou similares,
renda e em condições de

-

TI - Méto
Lucro - PV A: definido do do Preço de Venda por Atacado no Pais
co
de Destino, Diminuído
similares, praticados no mo a média aritmética dos preços de vend
do
a de bens , idênticos
me
rca
do atacadista do pais
semelhantes, diminuídos
ou
de
de
stino , em condições de
do
pagamento
lucro de quinze por cent s tributos incluídos no preço, cobrados no referi
o sobre o preço de vend
do
pa
is,
e
de
ma
rgem de
a no atacado;

m - Método do Preço de Vend
a a Varejo no Pais de De
PVV : definido como a
sti
praticados no mercado médía aritmética dos preços de venda de be no , Diminuído do Lucro ns. ídênticos ou simila
va
rej
ist
a
do
pais de destino , em co
diminuídos dos tributos
res ,
nd
içõ
es
de
inc
pagamento semelhantes,
luí
do
s
no preço, cobrados no
trinta por cento sobre o
referido pais, e de marg
preço de venda no varej
em de lucro de
o;
IV - Méto
CAP: definido como a do do Custo de Aquisição ou de Produç
ou direitos, exportados, média aritmética dos custos de aquisição ou deão mais Tributos e Lu cr olucro de quinze por cent acrescidos dos impostos e contribuições cobr produção dos bens, serviços
ados
o sobre a soma dos custo
s mais impostos e contribuno Brasil e de margem de
ições .
§ 4° As médias aritméti
ca
s de qu
relação ao periodo de
apuração da respectiva e trata o parágrafo anterior serão calculadas
brasileira .
em
base de cálculo do impo
sto de renda da empres
a
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§ 5° Na hipótese de utilização de mais de UIT' métod
valores apurados, observado o disposto no panigrafo subseqüente. o, seni considerado o menor dos
§ 6° Se o valor apurad o segundo os métod os mencionados no § 3°
for inferior aos
preços de venda consta ntes dos docum entos de export ação, preval
ecerá o montante da receita
reconhecIda conforme os referidos docum entos .

..
§.7° A parcela das receita s, apurada segundo o disposto
valor Ja aprop nado na escrituração da empresa deverá ser adicio neste artigo, que exced er ao
nada ao lucro liquido , para
determinação do lucro real, bem como ser compu tada na detenninação
do lucro presumido e do
lucro arbitrado.

§ 8" Para efeito do disposto no § 3°, somente serão consideradas as operaç
ões de
compr a e venda praticadas entre compr adores e vende dores não vincul
ados.
Art. 20. Em circunstâncias especiais, o Ministro de Estado da Fazen
da poderá alterar
os percentuais de que tratam os arts. 18 e 19, capul, e incisos li, m
e IV de seu § 3° .
Apuração dos Preços Médios
Art. 21. Os custos e preços médios a que se referem os arts. 18
e 19 deverã o ser
apurad os com base em:

I - publicações ou relatórios oficiais do governo do pais do compr ador
ou vende dor
ou declaração da autori dade fiscal desse mesmo pais, quando com ele
o Brasil mantiver acordo para
evitar a bitributação ou para intercâmbio de informações;

.
rr - pesquisas efetuadas por empresa ou instituição de notório conhecimento técnico
ou publicações técnicas, em que se especifiquem o setor, o period
o, as empresas pesquisadas e a
margem encon trada, bem como identifiquem, por empresa, os dados
coletados e trabalhados.
§ I ° As publicaçges, l!S pesquisas e os relatórios oficiais a que se refere
este artigo
somente serão 'admitidos como prova se houverem sido realizados
com observância de métod os de
avaliação internacionalmente adotad os e se referirem a periodo contem
porâne o com o de apuraç ão
da base de ci1culo do. imposto de rend,\ da e~presa brasileira.
§ 2° Admitir-se-ão margens de lucro diversas das estabelecidas nos
arts. 18 e 19,
desde que o contribuinte as comprove, com base em publicações, pesqui
sas ou relatórios elaborados
de confon nidade com o dispos to neste artigo .

§ 3° As publicações técnicas, as pesquisas e os relatórios a que se
refere este. artigo
poderã o ser desqualificados mediante alO do Secretário da Receit
a Federal, quand o considerados
inidôneos ou inconsistente s.
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Juros
Art. 22 . Os juros pagos ou creditados a pessoa vinculada, quando decorrentes de
contrato não registrado no Banco Central do Brasil, somente serão dedutíveis para fins de
determinação do lucro real até o montante que não exceda ao valor calculado com base na taxa
Libor, para depósitos em dólares dos Estados Unidos da América pelo prazo de seis meses,
acrescida de três por cento anuais a título de spread, proporcionalizados em função do periodo a
que se referirem os juros.
~ 1° No caso de mútuo com pessoa vinculada, a pessoa juridica mutuante,
domiciliada no Brasil. deverá reconhecer, como receita financeira correspondente à operação, no
minirno o valor apurado segundo o disposto neste artigo.

§ 2° Para efeito do limite a que se refere este artigo, os juros serão calculados com
base no valor da obrigação ou do direito, expresso na moeda objeto do contrato e convertida em
reais pela taxa de câmbio, divulgada pelo Banco Central do Brasil, para a data do termo final do
cálculo dos juros.
§ 3° O valor dos encargos que exceder o limite referido no capur e a diferença de
receita apurada na forma do parágrafo anterior serão adícionados à base de cálculo do imposto de
renda devido pela empresa no Brasil, inclusive ao lucro presumido ou arbitrado.

§ 4° Nos casos de contratos registrados no Banco Central do Brasil, serão admitidos
os juros determinados com base na taxa registrada.
Pessoa Vinculada - Conceito
Art. 23 . Para efeito dos arts . 18 a 22, será considerada vinculada à pessoa juridica
domiciliada no Brasil:

I - a matriz desta, quando domiciliada no exterior;
11 - a sua filial ou sucursal, domiciliada no exterior;
JIJ - a pessoa fisica ou juridica, residente ou domiciliada no exterior, cuja
participação societária no seu capital social a caracterize como sua controladora ou coligada, na
forma definida nos §§ 1° e 2° do art. 243 da Lei n° 6.404, de 15 de dezembro de 1976;

IV - a pessoa juridica domiciliada no exterior que seja caracterizada como sua
controlada ou coligada, na forma definida nos §§ 1° e 2° do art. 243 da Lei nO 6.404, de 15 de
dezembro de 1976;
V- a pessoa juridica domiciliada no exterior, quando esta e a empresa domiciliada no
Brasil estiverem sob controle societário ou administrativo comum ou quando pelo menos dez por
cento do capital social de cada uma pertencer a uma mesma pessoa fisica ou jurídica;
.
Vl - a pessoa fisica ou jurídica, residente ou domiciliada no exterior, que, em
conjunto com a pessoa jurídica domiciliada no Brasil, tiver participação societária no capital social
de uma terceira pessoa juridica, cuja soma as caracterizem como controladoras ou coligadas desta,
na forma definida nos §§ J ° e 2° do art . 243 da Lei n° 6.404, de 15 de dezembro de 1976;
VlI - a pessoa fisica ou jurídica, residente ou domiciliada no exterior, que seja sua
associada, na forma de consórcio ou condominio. conforme definido na legislação brasileira, em
qualquer empreendimento,
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VIII - a pessoa física residente no exterio r que for parente ou afim
até o terceiro
grau, cônjuge ou compa nheiro de qualquer de seus diretores ou
de seu sócio ou acionista
contro
lador em partici pação direta ou indireta;

IX - a pessoa física ou juridica, residente ou domiciliada no exterior,
que goze de
exclusividade, como seu agente , distribuidor ou concessionário,
para a compr a e venda de bens,
serviç os ou direitos;

x - a pessoa física ou juridica, residente ou domiciliada no exterior, em relação à
qual a pessoa juridic a domiciliada no Brasil goze de exclusividade,
como agente , distribuidora ou
concessionária, para a compr a e venda de bens, serviços ou direito
s.
Países com Tribut ação Favorecida
Art. 24. As disposições relativas a preços, custos e taxas de juros,
consta ntes dos
arts. 18 a 22, aplicam-se, também, às operaç ões efetuadas por pessoa
física ou juridica residente ou
domiciliada no Brasil, com qualqu er pessoa fisica ou juridica, aínda
que não vinculada, reside nte ou
domiciliada em país que não tribute a renda ou que a tribute a a1iquo
ta máxima inferior a vinte por
cento.
"

§ 10 Para efeito do disposto na parte final deste artigo, será considerada
a legislação
tributá ria do referido país, aplicável às pessoa s fisicas ou às pessoa
s juridicas, confor me a nature za
do ente com o qual houve r sido praticada a operação.
§ T No caso de pessoa física residente no Brasil:
~

,

)

J.

L • :

(~

õ '~,

L ~ 1 - o valor apurad o segund o os métod os de que trata o art. 18 será
consid
erado
como ,
custo de aquisição para efeito de apuraç ão de ganho de capital na alienaç
ão do bem ou direito ;
I..

(

•

•

I '

TI - o preço relativo ao bem ou direito &iena do,' para efeito de apuraç
ão de ganho de
capital, será o apurad o de conforntidade com Q dispos to no art. 19;
,
III - será consid erado como rendimento tributável o preço dos
serviços presta dos
apurad o de confor ntidad e com o dispos to no ·art ..' 19; , ~ , ~ ~ :' .
1 ~
. , '
,
,
TV - serão consid erados como rendimento tributável os juros
deterntinados de
conforntidade com o art. 22.
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Seção Vl
Lucro Presumido
Determinação
Art . 25 . O lucro presumido será o montante determinado pela soma das seguintes

parcelas'
I - o valor resultante da aplicação dos percentuais de que trata o art. 15 da Lei n°
9.249, de 26 de dezembro de 1995, sobre a receita bruta definida pelo art. 31 da Lei n° 8.981, de
20 de janeiro de 1995, auferida no periodo de apuração de que trata o art. I° desta Lei;
II - 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 pelo
inciso anterior e demais valores determinados nesta Lei, auferidos naquele mesmo periodo.
Opção
Art . 26. A opção pela tributação com base no lucro presumido será aplicada em

relação a todo o periodo de atividade da empresa em cada ano-calendário.

§ I ° A opção de que trata este artigo será manifestada com o pagamento da primeira
ou única quota do imposto devido correspondente ao primeiro periodo de apuração de cada anocalendário.
§ ZO A pessoa juridica que houver iniciado atividade a partir do segundo trimestre
manifestará a opção de que trata este artigo com o pagamento da primeira ou única quota do
imposto devido relativa ao periodo de apuração do início de atividade.
§ 3° A pessoa jurídica que houver pago o imposto com base no lucro presumido e
que, em relação ao mesmo ano-calendário, alterar a opção, passando a ser tributada com base no
lucro real, ficará sujeita ao pagamento de multa e juros moratórios sobre a diferença de imposto
paga a menor.
§ 4° A mudança de opção a que se refere o parágrafo anterior somente será admitida
quando formalizada até a entrega da correspondente declaração de rendimentos e antes de iníciado
procedimento de oficio relativo a qualquer dos periodos de apuração do respectivo ano-calendário.
Seção VII
Lucro Arbitrado
Determinação
Art . 27 . O lucro arbitrado será o montante determinado pela soma .das seguintes

parcelas:
I • o valor resultante da aplicação dos percentuais de que trata o art. 16 da Lei n°
9.249, de 26 de dezembro de 1995, sobre a receita bruta definída pelo art. 3 1 da Lei nO 8981. de
20 de janeiro de 1995, auferida no período de apuração de que trata o art . 1° desta Lei;

n - os ganhos de capital, os rendimentos e ganhos liquidas auferidos em aplicações
financeiras, as demais receitas e os resultados positivos decorrentes de receitas não abrangidas pelo
inciso anterior e demais valores determinados nesta Lei, auferidos naquele mesmo período.
§ 1° Na apuração do lucro arbitrado, quando não conhecida a receita bruta, os
coeficientes de que tratam os incisos n, m e IV do art. 51 da Lei n° 8.981, de 20 de janeiro de
1995, deverão ser multiplicados pelo número de meses do período de apuração.
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§ 2" Na hipótese de utilização das alternativas de cálculo previstas nos
incisos V a
VIII do art. 51 da Lei n° 8.981, de 20 de janeiro de 1995. o lucro arbitra
do será o valor resultante
da soma dos valores apurados para cada mês do periodo de apuração.
_
Capítulo 11
.
CONTRIBUIÇAO SOCIAL SOBRE O LUCRO LIQUIDO
Seção I
Apuração da Base de Cálculo e Pagamento
Normas Aplicáveis
Art. 28 . Aplicam-se à apuração da base de cálculo e ao
social sobre o lucro liquido as normas da legislação vigente e as corres pagamento da contribuição
pondentes aos arts. 1° a 3°, 5°
a 14, 17 a24, 26, 55 e 71, desta Lei.

.
Empresas sem Escrituração Contábil

-

Art. 29. A base de cálculo da contribuição social sobre o lucro líquido
, devida pelas
pessoas juridicas tributadas com base no lucro presumido ou arbitra
do e pelas demais empresas
dispensadas de escrituração contábil, corresponderá à soma dos valore
s:

. I - de que trata o art. 20 da Lei nO 9.249, de 26 de dezembro de 1995;
11 - os ganhos de capital , os rendimentos e ganhos líquido
financeiras, as demais receitas e os resultados positivos decorrentes de s auferidos em aplicações
receitas não abrangidas pelo
inciso anterior e demais valores determinados nesta Lei, auferidos naquel
e mesmo período .

.

.

Pagamento Mensal Estimado
Art. 30. A pessoa juridica que houver optado pelo pagam
na forma do art. 2° fica. também. sujeita ao pagamento mensal da contribento do imposto de renda
uição social sobre o lucro
liquido , determinada mediante a aplicação da aliquota a que estiver sujeita
sobre a base de cálculo
apurada na forma dos incisos I e 11 do anigo anterior.
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Capitulo m
IMPOSTO SOBRE PROD lITOS INDUSTRIALIZADOS
Contribuinte Substituto
Art. 31. O art. 35 da Lei n° 4.502, de 30 de novembro de 1964, passa
a vigorar com
a seguinte redação:
"Art.35 ... ............. ....... .... ........ .......... .. ..... ......... .. ..... ..... ...... ... .. ..........
..........

............. .

n - como contribuinte substituto:
c) o industrial ou equiparado, mediante requerimento, nas operaç
concomitantes ou posteriores às saídas que promover, nas hipóte ões anteriores,
ses e condições
estabelecidas pela Secretaria da Receita Federa!.

§ I ° Nos casos das aJineas a e b do inciso n deste artigo , o pagamento
do imposto
não exclui a responsabilidade por infração do contribuinte origin
ário quando este for
identificado, e será considerado como efetuado fora do prazo, para todos
os efeitos legais.
§ 2" Para implementar o disposto na aJinea c do inciso li, a Secret
aria da Receita
Federal poderá instituir regime especial de suspensão do imposto."
Capitulo IV
_
PROCEDIMENTOS DE FISCALIZAÇAO
Seção I
Suspensão da Imunidade e da Isenção
Art. 32. A suspensão da imunidade tributária, em virtude de falta de
observância de
requisitos legais, deve ser procedida de conformidade com o disposto
neste artigo .

•

§ 1° Constatado que entidade beneficiária de imunidade de tributos
federais de que
trata a a1inea c do inciso VI do art. 150 da Constituição Federal não
está observando requisito ou
condição previsto nos arts. 9", § 1°, e 14, da Lei nO 5.172, de 25
de outubro de 1966 - Código
Tributário Nacional, a fiscalização tributária expedirá notificação fiscal
, na
determinam a suspensão do beneficio, indicando inclusive a data da ocorrê qual relatará os fatos que
ncia da infração .

§ 2° A entidade poderá, no prazo de trinta dias da ciência da notificação,
apresentar
as alegações e provas que entender necessárias.
§ 3° O Delegado ou lnspetor da Receita Federal decidirá sobre a proced
ência das
alegações, expedindo o ato declaratório suspensivo do beneficio, no
caso
de
improc
edênci
a, dando,
de sua decisão, ciência á entidade.

§ 4° Será igualmente expedido o ato suspensivo se decorrido o prazo
previsto no
§ 2° sem qualquer manifestação da parte interessada.
§ 5° A suspensão da imunidade terá como termo inicial a data da prática
da infração
§ 6° Efetivada a suspensão da imunidade:
1 - a entidade interessada poderá, no prazo de trinta dias
impugnação ao ato declaratório , a qual será objeto de decisão pela Delega da ciência, apresentar
cia da Receita FederaJ de
Julgamento competente;
li - a fiscalização de tributo s federais lavrará auto de infração, se for
o caso.
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§ 7" A impugnação relativa à suspensão da imunidade obedecerá às demais
normas
reguladoras do processo administrativo fiscal .
§ 8° A impugnação e o recurso apresentados pela entidade não
terão efeito
suspensivo em relação ao ato declaratório contestado.
§ 9" Caso seja lavrado auto de infração, as impugnações contra o ato declar
atório e
contra a exigência de crédito tributário serão reunidas em um único proces
so,
para
serem
decididas
simultaneamente.
§ 10. Os procedimentos estabelecidos neste artigo aplicam-se, também,
ás hipóteses
de suspensão de isenções condicionadas, quando a entidade beneficiária
estiver descumprindo as
condições ou requisitos impostos pela legislação de regência.
Seção II
Regimes Especiais de Fiscalização
Art. 33 . A Secretaria da Receita Federal pode detenninar regune
especial para
cumprimento de obrigações, pelo sujeito passivo, nas seguintes hipóte
ses:

1 - embaraço à fisca1ização, caracterizado pela negativa não justificada
de exibição de
livros e documentos em que se assente a escrituração das atividades
do sujeito passivo, bem como
pelo não fornecimento de informações sobre bens, movimentação financ
eira, negócio ou atividade,
próprios ou de terceiros, quando intimado, e demais hipóteses que autoriz
am a requisição do auxílio
da força pública, nos termos do art. 200 da Lei n° 5.172, de 25 de outubr
o de 1966;
11 - resistência à fiscalização, caracterizada pela negativa de
acesso ao
estabelecimento, ao domicilio fiscal ou a qualquer outro local onde se
desenvolvam as atividades do
sujeito passivo. ou se encontrem bens de sua posse ou propriedade;
. , .

, ir
m - evidências de que a pessoa juridica esteja consti
que não sejam os verdadeiros sócios ou acionistas, ou o titular, no casotuída por interpostas pesso~
de finna individual;
.

TV - realização de operações sujeitas à incidência tributária, sem a devida
inscriç ãp
no cadastro de contribuintes apropriado;
,
...
.
, , _.
.. .
L
"
" ..J
•

v - prática reiterada de infraçâo da legislação tributária;

VI - comercia1ização de mercadorias com evidências de contrabando
ou descaminho;
VII - incidência em conduta que enseje representação criminal,
nos termos da
legislação que rege os crimes contra a ordem tributária.

•

§ I° O regime especial de fiscalização será aplicado em virtude de ato do
Secretário
da Receita Feder al
§ 2° O regime especial pode consistir, inclusive, em:
1 - manutenção de fiscalização ininterrupta no estabelecimento do sujeito
passivo;
tributos;

TI - redução, à metade, dos periodos de apuração e dos prazos de recolh
imento dos

III - utilização compulsória de controle eletrônico das operações
realizadas e
recolhimento diário dos respectivos tributos;
tributárias;

TV - exigência de comprovação sistemática do cumprimento
das obrigações

v - controle especial da impressão e emissão de documentos comerciais e fiscais e da
movimentação financeira .
§ 3° As medidas previstas neste artigo poderão ser aplicadas
isolada ou
cumulativamente, por tempo suficiente à normalização do cumprimento
das obrigações tributárias.
§ 4° A imposição do regime especial não elide a aplicação de penalidades
previstas na
legislação tributária.
§ 5° As infrações cometidas pelo contribuinte durante
submetido a regime especial de fiscalização serão punidas com a multa o period o em que estiver
de que trata o inciso 11 do
art . 44

GER 3.1 7 .23 00-'+ -2 - ,NOV /95)

'~'...

".

CÂ M AR A DO S DE PU
TA DO S

LE I

N'?

94 30 /9 6

Seção III
Documentação Fiscal
Acesso à Documentaçã o
Art . 34. São também pas
em arquivos magnéticos ou assemelh síveis de exame os documentos do sujeito passivo , mantidos
direta ou indireta com a atividade porados, encontrados no local da verificação, que tenham relação
ele exercida.

Retenção de Livros e Documentos
Art . 35 . Os livros e doc
sujeito passivo , desde que lavrado umentos poderã o ser exarninádos fora do estabelecimento do
especifiquem a quantidade , espécie termo escrito de retenção pela autoridade fiscal, em que se
, natureza e condições dos livros e doc
umentos retidos .
§ 10 Constituindo os livr
tributário , os originais retidos não serã os ou documentos prova da prática de ilicito penal ou
o devolvidos, extraindo-se cópia par
a entrega ao interessado .
§ 2" Excetuado o disp
dos documentos retidos para exame osto no parágrafo anterior, devem ser devolvidos os originais
, mediante recibo .

Lacração de Arquivos

\

Art. 36. A autoridade fiscal enc
arregada de diligência ou fiscaliz
promover a lacração de móvei s,
açã
caix
as,
cof
res
ou depósitos onde se encontram o \~'
documentos. tod a vez que ficar car
arquiv e
acterizada a resistência ou o embar
aço á fiscalização, _ou .
\

•
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quando as circunstâncias ou a qua
conferência no local ou no momento ntidade de documentos não permitirem sua Identificação e
em que foram encontrados.

•

Parágrafo único. O sUjeito passivo
e demais responsáveis serão pre
notificados para acompanharem o
pro
ced
ime
nto
de rompimento do lacre e identif viamente
elementos de interesse da fiscalizaçã
icação dos
o.
Guarda de Documentos
Art . 37. Os comprovan
repercutam em lançamentos contáb tes da escrituração da pessoa juridica, relativos a fatos que
eis
decadência do direito de a Fazend de exercicios futuros , serão conservados até que se opere a
a Pública constituir os créditos trib
exercicios .
utários relativos a esses

,.
• ~quivos Magnéticos
Art . 38. O sUjeito pas
manter documentação técnica com sivo usuano de sistema de processamento de dados deverá
pleta e atualizada do sistema, suficie
nte para possibilitar a sua
auditoria. facultada a manutenção em
meio magnético, sem prejuízo da sua
solicitada
emissão gráfica, quando

Extravio de LivTOs e Documentos
Art . 39. A perda ou extravio dos
liVTOs ou documentos implica arb
valores das operações a que se refe
itramento dos
riam
,
par
a
cálc
ulo
dos trib uto s sobre elas incidentes na
legislação específica, salvo se, feita
f?~ da
a comuni'cação no prazo de tnn ta dias
da data da ocorrenCla do
fato, for possível a reconstituição da
rituração.
.
.. • esc
J ....
'" ' "

•
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Parágrafo único. Sobre
resp ectivo vencimento, incidirão juro o crédito constituído na fonna deste artigo. não pago no
s
partir do primeiro dia do mê s sub de mora, calculados à taxa a que se refere o § 3° do art . 5°, a
sequente ao vencimento do 'prazo
até o mês anterior ao do
pagamento e de um por cento no mês
de pagamento.
'"
Multas de Lançamento de Oficio
Art . 44 . Nos casos de lançament
o de oficio, serão aplicadas as seg
calculadas sobre a totalidade ou dife
uintes multas,
rença de tributo ou contribuição:

I - de setenta e cinco
pagamento ou recolhimento após o por cento, nos casos de falta de pagamento ou recollúrnento,
falta de declaração e nos de declara vencimento do prazo, sem o acréscimo de multa moratória, de
ção inexata, excetuada a hipótese do
inciso seguinte;
II - cento e cinqüenta
arts . 71 , 72 c 73 da Lei n° 4.502, por cento, nos casos de evidente intuito de fraude, definido nos
penalidades administrativas ou crim de 30 de novembro de 1964, independentemente de outras
inais cabíveis.

§ 1° As multas de que trata este arti
go serão exigidas :
I - juntamente com o tributo ou
a · contribuição, quando não hou
anterionnente pagos;
verem sido

•

II - isoladamente, .
vencimento do prazo previsto, masquando o tributo ' ou a contribuição houver ' sido -pago após o
sem o acréscimo de multa de mora;
. 'é J: ,.:. :. ~ ~ .
_
. ! . i.. ';. j. : . '
:. f , I .
I:;; :;: .... . J :~ .,
. f
III - isoladamente, no caso de pessoa
mic a sujeita ao 'pagamllfttb mensâl !do
(camê-leão) na fonna do art. 8° da
imp ost o '
Lei nO 7.713, de 22 de dezembro de
1988, que deixar de fazê-lo,
ainda que não tenha apurado impost
o a pagar ~ declaração de ajuste;
• .... . r
IV - isoladamente, no casef iii Jes
sb~ JuridiL sujeita ao pagamento do imposto
renda e da contribuição. ~al sobr~
de
'/
lu?"
p jíq,uj4o, I.l8tf,?qn<l. d~ ~. Z', que ~eiJc
que tenha apurado preJwzo fisca'l
.aI:.
de
f~
lo, ainda
ou
lucro líquido , no ano-calendário cor base de éãlchlo negaliVa para a contnbwçao SOCIal sobre o
respondente;
,J

_'

V - isoladamente, no caso de tributo
ou contnouição social lançado, que
sido pago ou recolhido .
não houver
§ ZO Se o contribuinte não atende
r, no prazo marcado,
esclarecimentos, as multas a que se
referem os incisos I e II do capul pas à intimação para prestar
inteiros e cinco décimos por cento
sarão a ser de cento e doze
e de duzentos e vinte e cinco por cen
to, respectivamente.
§ 3° Aplicam-se às multas de que trat
a este artigo as reduçõ
Lei nO 8.218, de 29 de agosto de 199
1 , e no art . 60 da Lei n° 8.383, de 30 es previstas no art. 6° da
de dezembro de 1991 .
§ 4° As disposições des
causa a ressarcimento indevido de te artigo aplicam-se , inclusive, aos contnouintes que derem
tributo ou contribuição decorrente
beneficio fiscal
de qualquer incentivo ou

•

Art . 45 . O art . 80 da
posteriores, passa a vigorar com a segLei n° 4.502. de 30 de novembro de 1964, com as alterações
uinte redação:
" Art . 80. A falta de lançam
produt os industrializados na respecti ento do val or, total ou parcial . do imposto sobre
va nota fiscal, a falta de recolhime
lançado ou o recolhimento apó
s vencido o prazo. sem o acr nto do imposto
éscimo de multa
moratória, sujeitará o contribuinte
às seguintes multas de oficio:
I - setenta e cinco por cento
recolhido ou que houver sido recolh do valor do imposto que deixou de ser lançado ou
ido após o vencimento do prazo sem
multa moratória;
o acréscimo de

TI - cento e cinqüenta por cen
recolhido , quando se tratar de infraçã to do valor do imposto que deixou de ser lançado ou
o qualificada .

"

Art . 46. As multas de que trata
o art . 80 da Lei nO 4.502. de 30 de
1964, passarão a ser de cento e doz
novembro de
e inteiros e cin co décimo

s por cento e de duzentos e vinte
cinco por cento. respectivamente, se
e
o
con
trib
uin
te
não
aten
der
.
no prazo marcado. à intimação para
prestar esclarecimentos.
§ I ° As multas de que trata este arti
go serão exigidas :
I - juntamente com o imposto, qua
ndo este não houver sido lançado nem
recolhido ;
li - isoladamente, nos demais cas
os.
§ 2° Aplicam-se às multas de que
trata o art . 80 da Lei n° 4.502, de 30
de 1964. o disposto nos §§ 3° e 4°
de novembro
do art. 44 .
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Seção IV
Omissão de Receita
Falta de Escrituração de Pagamentos

Art 40_ A falta de escrituração de pagamentos efetuados pela pessoa
juridica, assim
como a manutenção, no passivo, de obrigações cuja exigibilidade
não seja comprovada,
caracterizam, também, omissão de receita.
Levantamento Quantitativo por Espécie
Art. 41 . A omissão de receita poderá, também, ser determ
inada a partir de
levantamento por espécie das quantidades de matérias-primas e produ
tos intermediários utilizados
no processo produtivo da pessoa juridica.

§ 1° Para os fins deste artigo, apurar-se-á a diferença, positiva ou negati
va, entre a
soma das quantidades de produ tos em estoqu e no início do periodo
com a quantidade de produ tos
fabricados com as matérias-primas e produ tos intermediários utilizados
e a soma das quantidades de
produ tos cuja venda houver sido registrada na escrituração contábil
da empresa com as quantidades
em estoque, no final do período de apuração, constantes do livro de
Inventário.
§ 2" Considera-se receita omitida, nesse caso, o valor resultante da multip
licação das
diferenças de quantidades de produtos ou de matérias-primas e
produ tos intermediários pelos
respectivos preços médios de venda ou de compra, conforme o caso,
em cada período de apuração
abrangido pelo levantamento.
§ 3° Os critérios de apuração de receita omitida de que trata este artigo
aplicam-se,
também, às empresas comerciais, relativàmente às mercadorias adquir
idas para revenda.
Depósitos Bancários
Art . 42 . Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendim
ento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto
a instituição financeira, em
relação aos quais o titular, pessoa fisica ou jurídica, regularmente intima
do, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações.

§ I° O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado
auferido ou
recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.

•

§ 2" Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houve
rem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que
estiverem sujeitos, submeter-seão às normas de tributação específicas, previstas na legislação vigent
e à época em que auferidos ou
recebidos.
'
.
§ 3° Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão
analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados :
jurídica;

I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria
pessoa fisica ou

II - no caso de pessoa fisica, sem preiuízo do disposto
individual igual ou inferior a R$ 1.000,00 (mil reais), desde que o no inciso anterior, os de valor
seu somatório, dentro do anocalendário, não ultrapasse o valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais) .

§ 4° Tratando-se de pessoa fisica, os rendimentos omitidos serão tributa
dos no ~
em que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigent
6 á época em que tenha sido
efetuado o crédito pela instituição financeira.

Seção V
Norm as sobre o Lançamento de Tributos e Contribuições
Auto de Infração sem Tríbuto
.
Art . 43 . Poderá ser forma liiââá exigência de crédito tributá
rio correspondente
exclUSIvamente a multa ou a juros de mora, isolada ou conjuntamente.
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Seção VI
Aplicação de Acréscimos de Procedimento Espontâneo
Art. 47. A pessoa fisica ou jurídica submetida a ação fiscal por parte da Secretaria da
Receita Federal poderá pagar, até o vigésimo dia subseqüente á data de recebimento do termo de
início de fiscalização, os tributos e contribuições já lançados ou declarados, de que for sujeito
passivo como contribuinte ou responsável, com os acréscimos legais aplicáveis nos casos de
procedimento espontâneo.

Capí!Ulo V
DISPOSIÇOES GERAIS

Seção 1
Processo Administrativo de Consulta
Art. 48. No âmbito da Secretaria da Receita Federal, os processos adlTÚnistrativos
de consulta serão solucionados em instância única.

atribuída

§ 1° A competência para solucionar a consulta ou declarar sua ineficácia será
-

•
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I - a órgão central da Secretaria da Receita Federal, nos casos de consultas
formuladas por órgão central da administração pública federal ou por entidade representativa de
categoria econômica ou profissional de âmbito nacional;
II - a órgão regional da Secretaria da Receita Federal, nos demais casos.

§ 2° Os atos normativos expedidos pelas autoridades competentes serão observados
quando da solução da consulta.
§ )0 Não cabe recurso nem pedido de reconsideração da solução da consulta ou do
despacho que declarar sua ineficácia.

§ 4° As soluções das consultas serãc publicadas pela imprensa oficial, na forma
disposta em ato normativo emitido pela Secretaria da Receita Federal.
~

§ 5° Havendo diferença de conclusões entre soluções de consultas relativas a uma
mesma matéria, fundada em idêntica norma juridica, cabe recurso especial, sem efeito suspensivo,
para o órgão de que trata o inciso I do § 1°.
§ 6° O recurso de que trata o parágrafo anterior pode ser interposto pelo destinatário
da solução divergente, no prazo de trinta dias, contados da ciência da solução.
§ 7" Cabe a quem interpuser o recurso comprovar a existência das soluções
divergentes sobre idênticas situações.
§ 8° O juizo de admissibilidade do recurso será feito pelo órgão que jurisdiciona· o
domicilio fiscal do recorrente ou a que estiver subordinado o servidor, na hipótese do parágrafo
seguinte, que solucionou a consulta.

§ 9" Qualquer servidor da administração tributária deverá, a qualquer tempo,
formular representação ao órgão que houver proferido a decisão, encaminhando as soluções
divergentes sobre a mesma matéria, de que tenha conhecimento.
§ 10. O sujeito passivo que tiver conhecimento de solução divergente daquela que
esteja observando em decorrência de resposta a consulta anteriormente formulada, sobre idêntica
matéria, poderá adotar o procedimento previsto no § 5°, no prazo de trinta dias contados da
respectiva publicaçã~
§ I I. A solução da divergência acarretará, em qualquer hipótese, a edição de ato
especifico, uniformizando o entendimento, com imediata ciência ao destinatário da solução
reformada, aplicando-se seus efeitos a partir da data da ciência.
§ 12. Se, após a resposta à consulta, a administração alterar o entendimento nela
expresso, a nova orientação atingirá, apenas, os fatos geradores que ocorram após dado ciência ao
consulente ou após a sua publicação pela imprensa oficial.

§ 13 . A partir de 1° de janeiro de 1997, cessarão todos os efeitos decorrentes de
consultas não solucionadas definitivamente. ficando assegurado aos consulentes. até 31 de janeiro
de 1997

I - a não instauração de procedimento de fiscalização em relação à matéria
consultada;
11 - a renovação da consulta anteriormente formulada, à qual serão aplicadas as
normas previstas nesta Lei.
Art . 49. Não se aplicam aos processos de consulta no âmbito da Secretaria da
Receita Federal as disposições dos arts. 54 a 58 do Decreto n° 70.235, de 6 de março de 1972.
Art . 50. Aplicam-se aos processos de consulta relativos à classificação de
mercadorias as disposições dos arts. 46 a 53 do Decreto nO 70.235 , de 6 de março de 1972 e do art .
48 desta Lei.

§ 1° O órgão de que trata o inciso I do § 1° do art . 48 poderá alterar ou reformar, de
oficio, as decisões proferidas nos processos relativos à classificação de mercadorias.
§ 2° Da alteração ou reforma mencionada no parágrafo anterior, deverá ser dada
ciência ao consulente.
§ 3° Em relação aos atos praticados até a data da ciência ao consulente, nos casos de
(rata o § I ° deste artigo, aplicam-se as conclusões da decisão proferida pelo órgão regional da
Secretaria da Receita Federal .
quo

§ 4° O envio de conclusões decorrentes de decisões proferidas em processos de
consulta sobre classificação de mercadorias, para órgãos do Mercado Comum do SulMERCOSUL. será efetuado exclusivamente pelo órgão de que trata o inciso I do § 1° do art. 48.
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Seção II
Normas sobre o Lucro Presuh ...do e
Arbitrado
A:: . 51. Os juros de que trata o art.
go ~a Lei n° 9.249, de 26 de dezem
bem como os rendimentos e ganhos
bro de 1995,
Iiqu
ido
s
dec
orr
entes de quaisquer operações finance
adicionados ao lucro presumido ou
iras, serão
arbitrado, para efeito de determina
devido .
ção do imposto de renda

Parãgrafo único. O imp
trata este artigo será considerado com osto de renda incidente na fonte sobre os rendimentos de que
o antecipação do devido na declaração
de rendimentos.
ArL 52 . Na apuração de ganho
de capital de pessoa jurí
presumido ou arbitrado, os valore
s acreSQÍdos em virtude de reaval dica tríbutada pelo lucro
iação somente poderão ser
computados como parte integrante
comprovar que os valores acrescido dos c" 's de aquisição dos ben s e direitos se a empresa
s foram computados na determina
imposto de renda.
ção da base de cálculo do
ArL 53 . Os valores recuperados,
correspondenles a custos e
perdas no recebimento de créditos.
deverão ser adicionados ao lucro pre despesas. inclusive com
sumido ou arbitrado para
determinação do imposto de rendã;
salv
o
se
o
con
trib
uin
te
com
pro
var
periodo anterior DO qual tenha se sub
metido ao regime de tributação com não os ter deduzido em
se refiram a periodo no qual ten
ha se submetido ao regime de trib base no lucro real ou que
utação com base no lucro
presumido ou arb itnd o.

An. 54. A pessoa jurídica que, até
o ano-calendário anterior, houver
sido tributada

,
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com base no lucro real, deverá adicio
primeiro periodo de apuração no quanar à base de cálculo do imposto de renda, correspondente ao
l houver optado pela tributação com
base no lucro presumido
ou for tributada com base no lucro
arb
itra
do,
os
sald
os
dos
val
ore
s
cuj
controlados na parte B do Livro de
Apuração do Lucro Real - LALUR. a tributação havia diferido,
Seção m
Normas Aplicáveis a Atividades Esp
eciais
Sociedades Civis
Art . 55 . As sociedade
exercício de profissão legalmente regs civis de prestação de serviços profissionais relativos ao
ulamentada de que trata o art. 1° do
21 de dezembro de 1987, passam,
Decreto-Iei n° 2.397, de
em relação aos resultados auferidos
1997, a ser tributadas pelo imposto
a partir de I° de janeiro de
de renda de conformidade com as
pessoas juridicas.
normas aplicáveis às demais
Art . 56. As sociedade
regulamentada passam a contribuir s civis de prestação de serviços de profissão legalmente
par
de serviços, observadas as normas da a a seguridade social com base na receita bruta da prestação
Lei Complementar nO 70, de 30 de dez
embro de 1991 .
Parágrafo único. Para
serão consideradas as receitas auferid efeito da incídência da contribuição de que trata este artigo,
as a partir do mês de abril de 1997.

Associações de Poupança e Empréstim
o
Art . 57. As Associaçõ
correspond ente aos rendimentos e es de Poupança e Empréstimo pagarão o imposto de renda
gan
de quinze por cento, calculado sob hos líquidos, auferidos em aplícações financeiras , à alíquota
re vinte e oito por cento do valor
ganhos líquidos.
dos referidos rendimentos e

Parágrafo único. O imposto incide
nte na forma deste artigo será
tributação definitiva .
considerado
Empresas de Factoring
Art . 58 Fica incluido
alterações da Lei n° 9.065. de 20 de no art . 36 da Lei nO8.981. de 20 de janeiro de 1995. com as
junho de 199 5. o seguinte inciso XV
"Ar t. 36 ..... .... ..............................
•• •• •

••••• •
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••••• o ••••
•••• •
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xv - que explorem as atividades de prestação

0.0

••

•

0

._
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cumulativa e continua de serviços de
assessoria crediticia, mercadológica,
contas a pagar e a receber, compras gestão de crédito , seleção e riscos, administração de
de direitos creditórios resultantes de
vendas mercantis a
prazo ou de prestação de serviços (fac
toring/ ."
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Atividade Florestal

Art. 59. Considera-se , também, como atividade rural o cultivo de
florestas que se
destinem ao corte para comercialização, consumo ou industrialização.
Liquidação Extra-Judicial e Falência
Art. 60. As entidades submetidas aos regimes de liquidação extrajudicial
e de falência
sUJeItam-se às normas de incidência dos impostos e contribuições
de competência da União
aplicáveis ás pessoas juridicas, em relação às operaç ões praticadas
duranie o period o em que
perdurarem os procedimento s para a realização de seu ativo e o pagam
ento do passivo.
Seção IV
Acréscimos Morat órios
Multas e Juros
Art. 61 . Os débitos para com a União , decorrentes de tributos
e contribuições
adntinistrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos gerado
res ocorrerem a partir de 1° de
janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos na legislação especi
fica, serão acrescidos de muIta
de mora, calculada à taxa de trinta e três centésimos por cento, por dia
de atraso .
§ I ° A multa de que trata este artigo seni calculada a partir
do primeiro dia
subseqüente ao do vencimento do prazo previsto para o pagamento
do tributo ou da contribuição
até o dia em que ocorre r o seu pagamento.

§ 2° O percentual de multa a ser aplicado fica lintitado a vinte por cento.
§ 3° Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de
mora calculados
à taxa a que se refere o § 3° do art . 5°, a partir do primeiro dia do
mês subseqüente ao vencimento
do prazo até o mês anterior ao do pagamento e de um por cento no
mês de pagamento.
Pagamento em Quota s-Juro s
Art. 62. Os juros a que se referem o inciso m do art . 14 e o art . 16,
ambos da Lei nO
9. 250,. de26 de dezemb!o de 1995, serão calculados à taxa a que se
refere o § 3° do art . 5°, a partir
do prunelro dia do mes subseqüente ao preVIsto para a entreg
a tempestiva da declaração de
rendimentos.
Parágrafo único . As quotas do imposto sobre a propriedade territorial
rural a que se
refere a alínea " c " do parágrafo único do art . 14 da Lei n° 8.847, de
28 de janeiro de 1994, serão
acrescidas de juros calculados à taxa a que se refere o § 3° do art .
5°,
mês subseqüente àquele em que o contribuinte for notificado até o últimoa partir do primeiro dia do
dia do mês anterior ao do
pagamento e de um por cento no mês do pagamento.
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Débitos com Exigibilidade Suspensa

...

Art. 63 . Não caberá lançamento de multa de oficio na constituição do credito
tributário destinada a prevenir a decadência, relativo a tributos e contribuições de competência da
União, cuja exigibilidade houver sido suspensa na forma do inciso IV do art . 151 da Lei n° 5.172, de
25 de outubro de 1966.

§ 1° O disposto neste artigo aplica-se, exclusivamente, aos casos em que a suspensão
da exigibilidade do débito tenha ocorrido antes do inicio de qualquer procedimento de oficio a ele
relativo.
§ 2° A interposição da ação judicial favorecida com a medida liminar interrompe a
incidência da multa de mora, desde a concessão da medida judicial, até 30 dias após a data da
publicação da decisão judicial que considerar devido o tributo ou contribuição.
Seção V
Arrecadação de Tributos e Contribuições
Retenção de Tributos e Contribuições
Art. 64 . Os pagamentos efetuados por órgãos, autarquias e fundações da
administração pública federal a pessoas juridicas, pelo fornecimento de bens ou prestação de
serviços, estão sujeitos á incidência, na fonte, do imposto sobre a renda, da contribuição social sobre
o lucro liquido, da contribuição para seguridade social - COFINS e da contribuição para o
PISIPASEP.
.
.

§ 1° A obrigação pela retenção é do órgão ou entidade que efetuar o pagamento.
"

:

§ 2° O valor retido, correspondente a cada tributo ou contribuição, será levado a
crédito da respectiva conta de receita da União.
, ..

§ 3° O valor do imposto e das contribuições sociais retido será considerado como
antecipação do que for. devido pelo contribuime em relação ao mesmo imposto e às mesmas
contribuições.
. .
§ 4° O valor retido correspondente ao imposto de renda e a cada contribuição social
somente poderá ser compensado com o que for devido em relação á mesma espécie de imposto ou
contribuição.
§ 5° O imposto de renda a ser retido será determinado mediante a aplicação da
alíquota de quinze por cento sobre o resultado da multiplicação do valor a ser pago pelo percentual
de que trata o art . 15 da Lei n° 9.249, de 26 de dezembro de 1995, aplicável á espécie de receita
correspondente ao tipo de bem fornecido ou de serviço prestado.

§ 6° O valor da contribuição social sobre o lucro liquido, a ser retido, será
determinado mediante a aplicação da alíquota de um por cento, sobre o montante a ser pago.
§ 7" O valor da contribuição para a seguridade social - COFINS, a ser retido, será
determinado mediante a aplicação da alíquota respectiva sobre o montante a ser pago.
§ 8° O valor da contribuição para o PISIPASEP, a ser retido, será determinado
mediante a aplicação da alíquota respectiva sobre o montante a ser pago.
Art. 65 . O Banco do Brasil S.A. deverá reter, no ato do pagamento ou crédito, a
contribuição para o PISIP ASEP incidente nas transferências voluntárias da União para suas
autarquias e fundações e para os Estados, Distrito Federal e Municípios, suas autarquias e
íUndações.
Art . 66. As cooperativas que se dedicam a vendas em comum, referidas no art . 82 da
Lei nO 5.764, de 16 de dezembro de 1971, que recebam para comercialização a produção de suas
associadas. são responsáveis pelo recolhimento da Contribuição para Financiamento da Seguridade
Social - COFINS, instituída pela Lei Complementar n° 70, de 30 de dezembro de 1991 e da
Contribuição para o Programa de Integração Social - PIS, criada pela Lei Complementar nO 7, de 7
de setembro de 1970, com suas posteriores modificações.

§ 1° O valor das contribuições recolhidas pelas cooperativas mencionadas no capul
deste artigo, deverá ser por elas informado, individualizadamente. ás suas filiadas, juntamente com o
montante do faturamento relativo às vendas dos produtos de cada uma delas, com vistas a atender
aos procedimentos Contábeis exigidos pela legislação.
§ 2° O disposto neste artigo aplica-se a procedimento idêntico que, eventualmente,
tenha sido anteriormente adotado pelas.coqperativas centralizadoras de vendas. inclusive quanto ao
recolhimento da Contri buição para o Fundo de Investimento Social - FINSOCIAL, criada pelo
Decreto-lei nO I. 940, de 25 de maio de 1982, com suas posteriores modificações.
§ 3° A Secretaria da Receita Federal poderá baixar as normas necessárias ao
cumprimento e controle das di sposições contidas neste artigo.
GER 3. 17.23.004-2 - (NOV/95)
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Dispensa de Retenção de Imp osto de
Renda
Art . 67. Fica dispensada a retençã
o de imposto de renda, de valor igu
R$ 10,00 (dez reais), incidente na
al ou inferior a
fonte sobre rendimentos

imposto devido na declaração de aju
ste anual.

que devam integrar a base de cálculo
do

Utilização de DARF
Art . 68 . É vedada a util
para o pagamento de tributos e contrib ização de Documento de Arrecadação de Receitas Federais
uições de valor inferior a R$ 10,00
(dez reais).
§ 10 O imposto ou contriQuição adm
inistrado pela Secretaria da Receita
arrecadado sob um determinado cód
Federal,
igo
de
rec
eita
,
que
, no período de apu
R$ 10,00 (dez reais), deverá ser
adicionado ao imposto ou contrib ração, resultar inferior a
correspondente aos períodos subseq
uição de mesmo código ,
reais), quando , então, será pago ou üentes, até que o total seja igual ou superior a RS 10,00 (dez
recolhido no prazo estabelecido na
período de apuração.
legislação para este último

§ 20 O critério a que
sobre operações de crédito , câmbiose refere o parágrafo anterior aplica-se, também, ao imposto
e seguro e sobre operações relativa
mobiliários - IOF .
s a títulos e valores
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Imposto Retido na Fonte - Responsabilidade
Art . 69. É responsável pela retenção e recolhimento do imposto
de renda na fonte,
incidente sobre os rendimentos auferidos pelos fundos , sociedades
de investimentos e carteiras de
que trata o art . 81 da Lei nO 8.981, de 20 de janeiro de 1995,
a pessoa juridica que efetua r o
pagamento dos rendimentos.
.

Seção VI
Casos Especiais de Tributação

.' ,

......-

Multas por Rescisão de Contra to

,

~

..

Art. 70. A multa ou qualquer outra vantagem paga ou creditada por
pessoa juridica,
ainda que a título de indenização, a beneficiária pessoa fisica ou juridic
a, inclusive isenta, em virtude
de rescisão de contrato, sujeitam-se a incidência do imposto de renda
na fonte a alíquota de quinze
por cento.

§ I° A responsabilidade pela reienção e recolhimento do imposto
de renda é da
pessoa juridica que efetuar o pagamento ou crédito da multa ou vantag
em.
§ 2° O imposto devera ser r.etido · na . dáÜl do pa~~ento '~u ~rédit
o da multa ou
vantag em e sera rec<illiidQ no prazo a que se refere a alínea "d '. do
inciso I. (jo ar!. 83 da Lei nO
8 981, de 20 de janeiro de 1995 .. :
' . J' " . : : ' - . : • 1 ~ . ; ~ ~: ~ ~!. h: : -,,: r:J ~ ,.
§ 3° O valor da multa ou vantagem será:
I - computado ná
ajuste anual da pessoa fisi~~ 1 "

kpu~açio 'da bas~ d~ cáIculoJ~?uhpo'si'o 'Je~a~ ~a'de~la:raçãO
:

( '

, •

, . .. - ) . '

•

11 - computado como receita, na determinaçã6 d~ luÚO
'

)

J'

J

l

f

j. :; ., I'

In - acresciPQ ao ' 1111"0
cálculo do imposto devidb pela pessoa juri(:iiCa -

, - -" .. -

I)

i '

[

de

C

fehl; " ,

r '( ,..., ) t . 1,1- «)

presufildo_QU. ãr):Jip"adDr
,-

J.

or

1i

fT

.

:

para detem pnaçã o. da bast; de
J -

-

'

-

" ') "
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§ 4° O imposto retido na fonte, na forma deste artigo , será consid
erado como
antecipação do devido em cada periodo de apuração, nas hipóteses
referidas no parágrafo anterior,
ou como tributação definitiva, no caso de pessoa juridica isenta.
§ 5° O disposto neste artigo não se aplica às indenizações pagas ou
creditadas em
conformidade com a legislação trabalhista e àquelas destinadas a repara
r danos patrimoniais .
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Ganhos em Mercado de Balcão
Art . 71. Sem prejuizo do disposto no art. 74 da Lei n° 8.981 , de 20 de janeiro de
1995, os ganhos auferidos por qualquer beneficiário, inclusive pessoa jurídica isenta, nas demais
operações realizadas em mercados de liquidação futura, fora de bolsa, serão tributados de acordo
com as nonuas aplicáveis aos ganhos liquidos auferidos em operações de natureza semelhante
realizadas em bolsa.

§ I ° Não se aplica aos ganhos auferidos nas operações de que trata este artigo o
disposto no § 1° do art. 81 da Lei nO 8.981 , de 20 de janeiro de 1995 .
§ 2° O Poder Executivo poderá estabelecer condições para o reconhecimento de
perdas apuradas nas operações de que trata este artigo.

Remuneração de Direitos
Art . 72. Estão sujeitas à incidência do imposto na fonte, à aliquota de quinze par
cento, as importâncias pagas, creditadas. entregues, empregadas ou remetIdas para o extenor pela
aquisição ou pela remuneração, a qualquer titulo, de qualquer fonua de dIreIto , mcluslve a
transmissão, por meio de rádio ou televisão ou por qualquer outro meio, de quaisquer filmes ou
eventos, mesmo os de competições desportivas das quais faça parte representação brastlelfa.

Seção VII
Restituição e Compensação de Tributos e Contribuições
Art . 73 . Para efeito do disposto no art. 7" do Decreto-lei nO 2.287, de 23 de julho de
1986, a utilização dos créditos do contribuinte e a quitação de seus débitos serão efetuadas em
procedimentos internos à Secretaria da Receita Federal, observado o seguinte:

I - o valor bruto da restituição ou do ressarcimento será debitado à conta do tributo
ou da contribuição a que se referir;
li - a parcela utilizada para a quitação de débitos do contribuinte ou responsável será
creditada à conta do respectivo tributo ou da respectiva contribuição.
Art . 74. Observado o disposto no artigo anterior, a Secretaria da Receita Federal,
atendendo a requerimento do contribuinte, poderá autorizar a utilização de créditos a serem a ele
restituidos ou ressarcidos para a quitação de quaisquer tributos e contribuições sob sua
administração .

Seção vm
UFrR
Art . 75 . A partir de 1° de janeiro de 1997. a atualização do valor da Unidade Fiscal
de Refen!ncia - UFIR. de que trata o art 1° da Lei nO8.383. de 30 de dezembro de 1991. com as
alterações posteri ores. sera efelUada por períodos anuais. em I ° de janeiro

Parágrafo unico No âmbito da legislação tribut aria federal. a UFI R sera ut ilizada
exclusivamente para a atualIzação dos créditos tributário s da União. obieto de parcelamento
.
concedido ate 31 de dezembro de 1994
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Seção IX
Competências dos Conselhos de Contribuintes

ma((~rias

Art . 76. Fica o Poder Executivo autorizado a alterar as competências relativas às
objeto de julgamento pelos Conselhos de Contribuintes do Ministério da Fazenda.

Seção X
Dispositivo Declarado Inconstitucional
Art 77 . Fica o Poder Executivo autorizado a disciplinar as hipóteses em que a
administração tributária federal. relativamente aos créditos tributários baseados em dispositivo
declarado Inconstitucional por decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal, possa:

I - abster-se de constituí-los.
11 - retificar o seu valor ou declará-los extintos, de oficio, quando houverem sido
constituídos anteriormente, ainda que inscritos em dívida ativa;
III - formular desistência de ações de execução fiscal já ajuizadas, bem como deixar
de interpor recursos de decisões judiciais.

..

Seção XI
Juros sobre o Capital Próprio
Art . 78 . O § lOdo art . 9" da Lei nO 9.249, de 26 de dezembro de 1995, passa a
vigorar com a seguinte redação:

" Art . 9" ........ .. ......................................................... .

§ 10 O efetivo pagamento ou crédito dos juros fica condicionado à existência de
lucros. computados antes da dedução dos juros. ou de lucros acumulados e reservas de
lucros. em montante igualou superior ao valor de duas vezes os juros a serem pagos ou
creditados.
/

..

Seção XII
Admissão Temporária
Art . 79. Os bens admitidos temporariamente no Pais, para utilização econonuca,
ficanl sujeitos ao pagamento dos impostos incidentes na imponação proporcionalmente ao tempo de
sua permanência em territ ório nacional, nos termos e condições estabelecidos em regulamento .

GER 3.17 .23 .004-2 - (N OV/95)
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Capít!Üo VI
DISPOSIÇOES FINAIS
Empresa Inidônea

Art . 80. As pessoas juridicas que, embora obrigadas, deíxarem de apresentar a
declaração anual de imposto de renda por cínco ou mais exercícios, terão sua inscrição no Cadastro
Geral de Contribuintes considerada inapta se, intimadas por edital, não regularizarem sua situação
no prazo de sessenta dias contado da data da publicação da intimação.

§ I ° No edital de intimação, que seni publicado no Diario Oficial da União. as
pessoas juridi cas serão identificadas apenas pelos respect ivos numeros de inscrição no Cadastro
Geral de Contribuintes

§ 2° Após decorridos noventa dias da publicação do edital de intimação, a Secretaria
da Receita Federal fará publicar no Diario Oficial da União a relação nominal das pessoas juridicas
que houverem regularizado sua situação, tornando-se automaticamente inaptas, na data da
publicação, as inscrições das pessoas juridicas que não tenham providenciado a regularização.

§ 3° A Secretaria da Receita Federal manterá nas suas diversas unidades, para
consulta pelos interessados, relação nominal das pessoas juridicas cujas inscrições no Cadastro
Geral de Contribuintes tenham sido consideradas inaptas.
Art . 81. Poderá, ainda, ser declarada inapta, nos termos e condições definidos em ato
do Ministro da Fazenda.. a inscrição da pessoa juridica que deixar de apresentar a declaração anual
de imposto de renda em um ou mai s exercícios e não fo r localizada no endereço informado à
Secretaria da Receita Federal, bem como daquela que não exista de fato .
Art . 82. Além das demais hipóteses de inidoneidade de documentos previstos na
legislação, não produzirá efeitos tributarios em favor de terceiro s interessados, o document o emitido
por pessoa juridica cuja inscrição no Cadastro Geral de Contribuintes tenha sido considerada ou
declarada inapta.

Paragrafo único. O disposto neste anigo não se aplica aos casos em que o adquirent e
de bens. direitos e mercadorias ou o tomador de serviços comprovarem a efetivação do pagamento
do preço respectivo e o recebiment o dos bens, direito s e mercadorias ou utilização dos serviços.
Crime contra a Ordem Tributaria
Art . 83 A representação fisca l para fi ns penais relativa aos crimes contra a ordem
tribu tária definidos nos art s. 1° e 2° da Lei n° 8.137, de 27 de dezembro de 1990. sera encaminhada
ao Ministério Público apos proferi da a decisão final. na esfera administrativa, sobre a exigência fiscal
do crédito tributári o correspondente.

Parágrafo único As disposições cont idas no capllt do an 34 da Lei nO9. 249. de 26
de dezembro de 1995 , apl icam-se aos processos administrat ivos e aos inquérit os e processos em
curso. desde que não recebida a denuncia pelo juiz
An 84 Nos casos de incorporação. fusão ou cisão de empresa incluida no Programa
"acionai de Desestallzaçã o. bem como nos programas de desestallzaçào das Unidades Federadas e
dos Municlp los. não ocorrera a realização do lucro inflacionano acumulado relativamente a parcela
do all \'o sujeito a correção monetaria até 31 de dezembro de 1995. que houver sido \'enida

._-----------------------------------------------------------
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§ 10 O lucro inflacionário acumulado da empresa sucedida, correspondente
aos ativos
vertidos sujeitos a correção monetária até 31 de dezembro de 1995,
será
integra
lmente
transferido
para a sucessora, nos casos de incorporação e fusão.
§ 20 No caso de cisão, o lucro inflacionário acumulado será transfe
rido, para a
pessoa juridica que absorver o patrimônio da empresa cindida, na propo
rção
das
contas
do ativo.
sujeitas a correção monetária até 31 de dezembro de 1995, que houve
rem sido vertidas.

§ )0 O lucro inflacionário transferido na forma deste artigo será
realizado e
submetido a tributação, na pessoa juridica sucessora., com observância
do disposto na legislação
vigente.
Fretes Internacionais
Art. 85 . Ficam sujeitos ao imposto de renda na fonte , á aliquota de
quinze por cento,
os rendimentos recebidos por companhias de navegação aérea e maritim
a., domiciliadas no exterior,
de pessoas fisicas ou juridicas residentes ou domiciliadas no Brasil .

Parágrafo único. O imposto de que trata este artigo não será exigido das
companhias
aéreas e maritimas domiciliadas em países que não tributam, em decorr
ência da legislação interna ou
de acordos internacionais, os rendimentos auferidos por empresas brasile
iras que exercem o mesmo
tipo de atividade.
Art. 86. Nos casos de pagamento de contraprestação de
tipo financeiro, a beneficiária pessoa juridica domiciliada no exterior, a arrendamento mercantil, do
Secretaria da Receita Federal
expedirá nonnas para excluir da base de cálculo do imposto de renda
incidente na fonte a parcela
remetida que corresponder ao valor do bem arrendado.

Vigência
Art. 87. Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação, produz
indo efeitos
financeiros a partir de 10 de janeiro de 1997.
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Revog ação

Art. 88 . Revog am-se :
I - o § 2° do art . 97 do Decre to-lei n° 5.844, de 23 de setemb ro de
1943 , o Decre tolei nO 7.885, de 21 de agosto de 1945, o art . 46 da Lei nO 4 .862, de
29 de novem bro de 1965 e o art.
56 da Lei nO 7.713, de 22 de dezem bro de 1988;
II - o Decreto-lei nO 165, de 13 de fevereiro de 1967;

III - o § 3° do art . 21 do Decre to-lei n° 401, de 30 de dezem bro de 1968;

IV - o Decreto-lei nO 7 I 6, de 30 de julho de 1969;
V - o Decreto-lei nO 8 I 5. de 4 de setemb ro de 1969, o Decreto-lei nO
I. 139, de 21 de
dezem bro de 1970, o art. 87 da Lei n° 7.450, de 23 de dezem bro
de 1985 e os arts . 11 e 12 do
Decreto-lei n° 2.303, de 21 de novem bro de 1986:

VI - o art . 3° do Decreto-lei nO I. I 18, de 10 c!! agosto de 1970, o art.
6° do Decre tolei n° 1.189, de 24 de setem bro de 1971 e o inciso IX do art. 1° da
Lei nO 8.402, de 8 de janeiro de
1992;

vn - o art . go do Decreto-lei nO 1.351, de 24 de outub ro de 1974, o Decreto-lei n°
1.411, de 31 de julho de 1975 e o Decre to-lei nO I. 725, de 7 de dezem
bro de 1979;
vrn - o art . go do Decreto-lei n° 1.633, de 9 de agosto de 1978;
IX - o númer o 4 da alinea ub" do § 1° do art . 35 do Decre to-lei n°
1.598, de 26 de
dezem bro de 1977, com a redaçã o dada pelo inciso VI do art . 1°
do Decre to-lei n° I. 730, de 17 de
dezem bro de 1979;

x-

o Decre to-lei nO 1.811, de 27 de outub ro de 1980, e o art . 3° da Lei
n° 7. 132, de
26 de outub ro de 1983;

XI - o art. 7" do Decreto-lei n° 1.814, de 28 de novembro de 1980;
XII - o Decre to-lei n° 2.227, de 16 de janeiro de 1985;
XIII - os arts. 29 e 30 do Decre to-lei n° 2.341, de 29 de junho de 1987;
XIV - os arts. l° e 2" do Decre to-lei n° 2.397, de 21 de dezem bro de
1987;
XV - o art. 8° do Decreto-lei n° 2.429, de 14 de abril de 1988;
XVI - o inciso II do art. 11 do Decre to-lei n° 2.452, de 29 de julho
de 1988;

~.

XVII - o art . 40 da Lei nO 7.799, de 10 de julho de 1989;
XVIII - o § 5° do art . 6° da Lei n° 8.021, de 1990;

XIX - o art. 22 da Lei nO 8.218, de 29 de agosto de 1991;
XX - o art . 92 da Lei nO 8.383, de 30 de dezem bro de 1991 ;
XXI - o art . 6° da Lei n° 8.661, de 2 de junho de 1993;
XXIl- o art . 1° da Lei n° 8.696, de 26 de agosto de 1993;
XXIII - o panigr afo único do art . 3° da Lei nO 8.846, de 21 de janeiro
de 1994,
XXIV - o art . 33 , o § 4° do art. 37 e os arts . 38, 50, 52 e 53 , o
98, todos da Lei n° 8.981. de 20 de janeiro de 1995 ;

~

1° do art . 82 e art

.
XXV - o art . 89 da Lei nO 8.981, de 20 de janeiro de 1995, com a redaçã
o dada pela
leI nO 9 .065, de 20 de junho de 1995 ;
.
XXVI - os §§ 4°, go e 10 do art. go, o § 2" do art. li , e o § 3° do
art . 24, todos da
Lei n° 9.249, de 26 de dezem bro de 1995;
XXVI I- a partir de 1° de abril de 1997, o art . 40 da Lei nO 8.981,
de 1995, com
alteraç ões introduzidas pela Lei nO 9.065, de 20 de junho de 1995 .
Brasilia, 27
República
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de dezem bro de 1996; 175 0 da Independência e 108° da

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
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