PROJETO DE LEI N.º 5.205, DE 2016
(Do Poder Executivo)
Mensagem nº 202/2016
Aviso nº 242/2016 - C. Civil
Altera os valores da tabela mensal do Imposto sobre a Renda da
Pessoa Física, dispõe sobre a tributação das doações e heranças, do
excedente do lucro distribuído pelas empresas optantes pelo lucro
presumido e arbitrado, altera a tributação do direito de imagem e voz,
altera o benefício fiscal concedido às empresas integrantes do Regime
Especial da Indústria Química, e dá outras providências.

DESPACHO:
ÀS COMISSÕES DE:
FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO (MÉRITO E ART. 54, RICD) E
CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE CIDADANIA (ART. 54 RICD)
APRECIAÇÃO:
Proposição Sujeita à Apreciação Conclusiva pelas Comissões - Art. 24 II

PUBLICAÇÃO INICIAL
Art. 137, caput - RICD
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O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. 1º A Lei nº 11.482, de 31 de maio de 2007, passa a vigorar com as
seguintes alterações:
“Art.
......................................................................................................................

1º

....................................................................................................................................
IX - a partir do mês de abril do ano-calendário de 2015 e até o mês de dezembro
do ano-calendário de 2016:
....................................................................................................................................
X - a partir do ano-calendário de 2017:

Base de Cálculo (R$)

Alíquota (%)

Parcela a Deduzir do IR (R$)

Até 1.999,18

zero

zero

De 1.999,19 até 2.967,98

7,5

149,94

De 2.967,99 até 3.938,60

15

372,54

De 3.938,61 até 4.897,91

22,5

667,93

Acima de 4.897,91

27,5

912,83

Tabela Progressiva Mensal
...............................................................................................................................
.....” (NR)
Art. 2º A Lei nº 7.713, de 22 de dezembro de 1988, passa a vigorar com as
seguintes alterações:
“Art.
......................................................................................................................

6º

....................................................................................................................................
XV - ...........................................................................................................................
....................................................................................................................................
h) R$ 1.787,77 (mil, setecentos e oitenta e sete reais e setenta e sete centavos), por
mês, para o ano-calendário de 2014 e nos meses de janeiro a março do ano-calendário
de 2015;
i) R$ 1.903,98 (mil, novecentos e três reais e noventa e oito centavos), por mês, a
partir do mês de abril do ano-calendário de 2015 e até o mês de dezembro do anocalendário de 2016; e
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j) R$ 1.999,18 (mil, novecentos e noventa e nove reais e dezoito centavos), por
mês, a partir do ano-calendário de 2017;
XVI - valor dos bens ou direitos adquiridos:
a) por herança e pelas doações em adiantamento da legítima, até o limite de R$
5.000.000,00 (cinco milhões de reais), a cada dois anos-calendário subsequentes; e
b) pelas demais doações, até o limite de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), a
cada dois anos-calendário subsequentes;
....................................................................................................................................
” (NR)
Art. 3º A Lei nº 9.250, de 26 de dezembro de 1995, passa a vigorar com as
seguintes alterações:
“Art.
......................................................................................................................

4º

....................................................................................................................................
III
.............................................................................................................................

-

....................................................................................................................................
h) R$ 179,71 (cento e setenta e nove reais e setenta e um centavos), para o anocalendário de 2014 e nos meses de janeiro a março do ano-calendário de 2015;
i) R$ 189,59 (cento e oitenta e nove reais e cinquenta e nove centavos), a partir do
mês de abril do ano-calendário de 2015 e até o mês de dezembro do ano-calendário de
2016; e
j) R$ 199,07 (cento e noventa e nove reais e sete centavos), a partir do anocalendário de 2017;
....................................................................................................................................
VI - ............................................................................................................................
....................................................................................................................................
h) R$ 1.787,77 (mil, setecentos e oitenta e sete reais e setenta e sete centavos), por
mês, para o ano-calendário de 2014 e nos meses de janeiro a março do ano-calendário
de 2015;
i) R$ 1.903,98 (mil, novecentos e três reais e noventa e oito centavos), por mês, a
partir do mês de abril do ano-calendário de 2015 e até o mês de dezembro do anocalendário de 2016; e
j) R$ 1.999,18 (mil, novecentos e noventa e nove reais e dezoito centavos), por
mês, a partir do ano-calendário de 2017;
....................................................................................................................................
” (NR)
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“Art.
......................................................................................................................

8º

....................................................................................................................................
II - ..............................................................................................................................
....................................................................................................................................
b)
................................................................................................................................
....................................................................................................................................
.
9. R$ 3.375,83 (três mil, trezentos e setenta e cinco reais e oitenta e três centavos)
para o ano-calendário de 2014;
10. R$ 3.561,50 (três mil, quinhentos e sessenta e um reais e cinquenta centavos)
nos anos-calendário de 2015 e de 2016; e
11. R$ 3.739,58 (três mil, setecentos e trinta e nove reais e cinquenta e oito
centavos) a partir do ano-calendário de 2017; e
c) ................................................................................................................................
....................................................................................................................................
8. R$ 2.156,52 (dois mil, cento e cinquenta e seis reais e cinquenta e dois
centavos) para o ano-calendário de 2014;
9. R$ 2.275,08 (dois mil, duzentos e setenta e cinco reais e oito centavos) nos
anos-calendário de 2015 e de 2016; e
10. R$ 2.388,84 (dois mil, trezentos e oitenta e oito reais e oitenta e quatro
centavos) a partir do ano-calendário de 2017;
....................................................................................................................................
” (NR)
“Art. 10. ....................................................................................................................
....................................................................................................................................
VIII - R$ 15.880,89 (quinze mil, oitocentos e oitenta reais e oitenta e nove
centavos) para o ano-calendário de 2014;
IX - R$ 16.754,34 (dezesseis mil, setecentos e cinquenta e quatro reais e trinta e
quatro centavos) nos anos-calendário de 2015 e de 2016; e
X - R$ 17.592,06 (dezessete mil, quinhentos e noventa e dois reais e seis
centavos) a partir do ano-calendário de 2017.
....................................................................................................................................
” (NR)
Art. 4º Os valores dos bens e direitos adquiridos por herança ou doação, por
pessoa física residente no País, superiores aos limites de que tratam, respectivamente, as
alíneas “a” e “b” do inciso XVI do caput do art. 6º da Lei nº 7.713, de 22 de dezembro de
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1988, estarão sujeitos à incidência do imposto sobre a renda de acordo com as seguintes
alíquotas:
I - em relação às heranças e doações em adiantamento da legítima:
a) quinze por cento sobre a parcela da transmissão que exceder a R$
5.000.000,00 (cinco milhões de reais) e não ultrapassar a R$ 10.000.000,00 (dez milhões de
reais);
b) vinte por cento sobre a parcela da transmissão que exceder a R$
10.000.000,00 (dez milhões de reais) e não ultrapassar a R$ 20.000.000,00 (vinte milhões de
reais); e
c) vinte e cinco por cento sobre a parcela da transmissão que exceder a R$
20.000.000,00 (vinte milhões de reais);
II - em relação às demais doações:
a) quinze por cento sobre a parcela da transmissão que exceder a R$
1.000.000,00 (um milhão de reais) e não ultrapassar a R$ 2.000.000,00 (dois milhões de
reais);
b) vinte por cento sobre a parcela da transmissão que exceder a R$
2.000.000,00 (dois milhões de reais) e não ultrapassar a R$ 3.000.000,00 (três milhões de
reais); e
c) vinte e cinco por cento sobre a parcela da transmissão que exceder a R$
3.000.000,00 (três milhões de reais).
§ 1º Os valores a que se refere o caput deverão ser considerados para cada
dois anos-calendário subsequentes, por beneficiário de doação ou herança recebida.
§ 2º Na hipótese de haver transmissão de bens ou direitos, em dois anoscalendário subsequentes, para um mesmo beneficiário, o valor dos bens ou direitos recebidos
por transmissão no segundo ano consecutivo deverá ser somado aos valores transmitidos nas
operações relativas ao ano anterior, para fins de apuração do imposto na forma do caput,
deduzindo-se o montante do imposto pago nas operações anteriores.
§ 3º Para fins do disposto no caput, deve ser considerado o valor de
transmissão, de mercado ou histórico, informado na Declaração de Ajuste Anual - DAA, do
de cujus ou do doador, exigida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil do Ministério da
Fazenda.
§ 4º Para fins do valor de que trata este artigo, poderão ser descontadas:
I - as dívidas transmitidas com os bens, desde que a eles diretamente
vinculadas;
II - o imposto previsto no inciso I do caput do art. 155 da Constituição
porventura recolhido; e
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III - as despesas com ação judicial necessárias ao seu recebimento, inclusive de
advogados, se tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização.
§ 5º No caso de títulos e valores mobiliários, o valor de aquisição a ser
considerado será o de cotação de mercado, quando houver.
§ 6º O disposto neste artigo aplica-se também ao beneficiário não residente no
País nas hipóteses de:
I - o bem estar aqui localizado;
II - o doador ser residente no País; ou
III - o de cujus ser residente no País à época do falecimento.
Art. 5º O imposto de que trata o art. 4º estará sujeito à tributação definitiva e
deverá ser recolhido pelo beneficiário até o último dia útil do segundo mês subsequente ao da
transmissão.
§ 1º O prazo de que trata o caput será até o último dia útil do ano-calendário
subsequente ao da data da transmissão, na hipótese de, cumulativamente:
I - a transmissão ser de apenas um bem imóvel residencial, por beneficiário; e
II - o beneficiário não possuir nenhum outro bem imóvel residencial.
§ 2º Na hipótese do § 1º, quando houver nova transmissão por parte do
beneficiário, o imposto deverá ser recolhido até o último dia útil do segundo mês subsequente
ao dessa transmissão.
§ 3º Na hipótese em que o beneficiário seja residente ou domiciliado no
exterior, fica responsável pela retenção e pelo recolhimento do imposto de que trata o art. 4º:
I - o doador ou o inventariante; ou
II - o seu procurador no País, quando o doador for residente no exterior ou o
espólio for processado no exterior.
Art. 6º Ficam isentos do imposto de que trata o art. 4º os valores dos bens e
direitos adquiridos por herança ou doação se o seu beneficiário for o cônjuge ou o
companheiro do doador.
Art. 7º A Lei nº 9.249, de 26 de dezembro de 1995, passa a vigorar com as
seguintes alterações:
“Art. 10. ....................................................................................................................
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....................................................................................................................................
§ 4º A partir de 1º de janeiro de 2017, no caso de pessoa jurídica submetida ao
regime de tributação com base no lucro presumido ou arbitrado, a isenção de que trata o
caput estará limitada ao valor correspondente ao lucro presumido ou arbitrado apurado
no período deduzido do imposto sobre a renda e da CSLL do referido período.
§ 5º Incidirá o IRRF à alíquota de quinze por cento sobre a parcela de lucro pago
ou creditado que exceder ao valor estabelecido no § 4º.
§ 6º O IRRF previsto no § 5º será considerado tributação definitiva.
§ 7º No hipótese de o beneficiário do lucro distribuído ser pessoa jurídica
tributada com base no lucro presumido ou arbitrado, o valor do imposto de que trata o §
5º poderá ser deduzido do imposto a ser retido por ocasião de pagamento ou crédito dos
lucros ou dividendos a seu titular, seus sócios ou seus acionistas.
§ 8º O disposto nos § 5º e § 6º aplica-se à parcela de lucro pago ou creditado que
exceder ao valor estabelecido no § 1º do art. 14 da Lei Complementar nº 123, de 14 de
dezembro de 2006.” (NR)
Art. 8º A Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, passa a vigorar com as
seguintes alterações:
“Art. 25. ....................................................................................................................
....................................................................................................................................
§ 6º As receitas decorrentes de cessão de direitos patrimoniais de autor ou de
imagem, nome, marca ou voz de que seja detentor o titular ou o sócio da pessoa jurídica
deverão ser adicionadas à base de cálculo sem a aplicação dos percentuais de que trata o
art. 15 da Lei nº 9.249, de 1995.” (NR)
“Art. 27. ....................................................................................................................
....................................................................................................................................
§ 8º As receitas decorrentes de cessão de direitos patrimoniais de autor ou de
imagem, nome, marca ou voz de que seja detentor o titular ou o sócio da pessoa jurídica
deverão ser adicionadas à base de cálculo sem a aplicação dos percentuais de que trata o
art. 16 da Lei nº 9.249, de 1995.” (NR)
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“Art. 29. ....................................................................................................................
....................................................................................................................................
Parágrafo único. As receitas decorrentes de cessão de direitos patrimoniais de
autor ou de imagem, nome, marca ou voz de que seja detentor o titular ou o sócio da
pessoa jurídica deverão ser adicionadas à base de cálculo sem a aplicação dos
percentuais de que trata o art. 20 da Lei nº 9.249, de 1995.” (NR)
Art. 9º A Lei nº 10.865, de 30 de abril de 2004, passa a vigorar com as
seguintes alterações:
“Art.
8º
......................................................................................................................
.................................................................................................................
...................
§
15.
..........................................................................................................................
.................................................................................................................
...................
III - 1,11% (um inteiro e onze centésimos por cento) e 5,02% (cinco inteiros e
dois centésimos por cento), para os fatos geradores ocorridos nos anos de 2017 e 2018;
IV - 1,29% (um inteiro e vinte e nove centésimos por cento) e 5,83% (cinco
inteiros e oitenta e três centésimos por cento), para os fatos geradores ocorridos nos
anos de 2019 e 2020; e
V - 1,47% (um inteiro e quarenta e sete centésimos por cento) e 6,65% (seis
inteiros e sessenta e cinco centésimos por cento), para os fatos geradores ocorridos a
partir do ano de 2021.
....................................................................................................................................
” (NR)
Art. 10. A Lei nº 11.196, de 21 de novembro de 2005, passa a vigorar com as
seguintes alterações:
“Art. 56. ....................................................................................................................
....................................................................................................................................
III - 1,11% (um inteiro e onze centésimos por cento) e 5,02% (cinco inteiros e
dois centésimos por cento), para os fatos geradores ocorridos nos anos de 2017 e 2018;
IV - 1,29% (um inteiro e vinte e nove centésimos por cento) e 5,83% (cinco
inteiros e oitenta e três centésimos por cento), para os fatos geradores ocorridos nos anos de
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2019 e 2020; e
V - 1,47% (um inteiro e quarenta e sete centésimos por cento) e 6,65% (seis
inteiros e sessenta e cinco centésimos por cento), para os fatos geradores ocorridos a partir do
ano de 2021.
....................................................................................................................................
” (NR)
Art. 11. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos
a partir de 1º de janeiro de 2017.
Art. 12. Ficam revogados:
I - o § 2º do art. 14 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006; e
II - o inciso III do caput do art. 22 da Lei nº 7.713, de 22 de dezembro de
1988.
Brasília,
PL-ALT VALORES TABELA MENSAL IMPOSTO SOBRE A RENDA DA PESSOA FÍSICA (L5)

EM nº 00057/2016 MF
Brasília, 5 de Maio de 2016

Excelentíssima Senhora Presidenta da República,
1.
Submeto à apreciação de Vossa Excelência Projeto de Lei (PL) que altera os
valores da tabela do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física (IRPF), altera a Lei nº 11.482, de
31 de maio de 2007, a Lei nº 7.713, de 22 de dezembro de 1988, a Lei nº 9.250, de 26 de
dezembro de 1995, bem como ajusta pontos específicos da tributação, tais como a tributação
da doação e herança, do excedente do lucro distribuído pelas empresas optantes pelo Lucro
Presumido e Arbitrado e pelo Simples Nacional, a tributação do direito de imagem e voz e a
redução dos benefícios fiscais do Regime Especial da Indústria Química -REIQ.
Do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física
2.
Os arts. 1º a 3º do PL têm como objetivo alterar, no percentual de 5% (cinco por
cento), os valores constantes na tabela progressiva mensal para fins de apuração do Imposto
sobre a Renda da Pessoa Física (IRPF), das deduções e dos limites de isenção previstos na
legislação do IRPF a partir do mês de janeiro do ano-calendário de 2017.
3.
Atualmente, toda e qualquer doação ou herança recebida por pessoa física está
isenta do imposto sobre a renda.
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4.
Com a redação proposta nos arts. 4º a 7º deste PL, a isenção somente permanecerá
para as heranças e doações em adiantamento da legítima até R$ 5.000.000,00 (cinco milhões
de reais) e para as demais doações até R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), a cada dois
anos-calendário subsequentes.
5.
Para os valores dos bens e direitos adquiridos por herança e pelas doações em
adiantamento da legítima acima de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais) e adquiridos
pelas demais doações acima de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), a cada dois anoscalendário subsequentes, incidirá o imposto sobre a renda com alíquotas de 15%, 20% e 25%,
conforme o montante do valor recebido pelo beneficiário.
5.1.
As alíquotas previstas respeitam o princípio da progressividade nos
mesmos moldes da tributação pela tabela progressiva do IRPF, de modo a incidirem somente
sobre os valores que superarem os limites definidos em cada faixa da tabela progressiva,
resumidas abaixo.
Heranças e Doações em Adiantamento da Legítima
Parcela do Valor Transmitido (R$)

Alíquota (%)

Até R$ 5 milhões

isento

Acima de R$ 5 milhões até R$ 10 milhões

15

Acima de R$ 10 milhões até R$ 20 milhões 20
Acima R$ 20 milhões

25

Demais Doações
Parcela do Valor Transmitido (R$)

Alíquota (%)

Até R$ 1 milhão

isento

Acima de R$ 1 milhão até R$ 2 milhões

15

Acima de R$ 2 milhões até R$ 3 milhões

20

Acima R$ 3 milhões

25

6.
A Constituição Federal prevê expressamente que os impostos serão graduados
segundo a capacidade econômica do contribuinte. Esse princípio é consagrado como o da
capacidade contributiva.
6.1.
A Constituição Federal prevê, também, que o imposto sobre a renda deve
ser informado pelos critérios da generalidade, universalidade e da progressividade.
6.2.
Esta proposta visa adequar a legislação vigente a esses princípios
promovendo uma maior igualdade tributária em razão de outro princípio constitucional: o da
isonomia.
7.

As alterações a seguir propostas buscam, ainda, ajustar pontos específicos da
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tributação do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica para corrigir distorções na sua aplicação.
Da tributação do excedente do lucro distribuído pelas empresas optantes pelo
Lucro Presumido e Arbitrado e pelo Simples Nacional
8.
Em 1995, com a publicação da Lei nº 9.249, de 1995, em seu art. 10, in litteris,
foi adotada a sistemática de isenção dos lucros distribuídos.
“Art. 10. Os lucros ou dividendos 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 arbitrado, não ficarão sujeitos à incidência do imposto de
renda na fonte, nem integrarão a base de cálculo do imposto de renda do beneficiário, pessoa
física ou jurídica, domiciliado no País ou no exterior.”
9.
O dispositivo citado procurou estabelecer uma completa integração entre a
tributação da renda da pessoa física e da pessoa jurídica, no que concerne aos lucros e
dividendos, deslocando a tributação desses rendimentos integralmente à pessoa jurídica e
isentando-os quando recebido pelo beneficiário. Assim, como consequência, a parcela do
lucro já tributada na sua geradora seria isenta do Imposto sobre a Renda - IR quando recebida
pelo beneficiário.
10.
No entanto, em relação aos contribuintes que apuram base de cálculo do IRPJ pelo
regime do Lucro Presumido e Arbitrado, a integração pretendida não ocorre em sua totalidade,
na medida em que parcela deste lucro pode não ser tributada pela pessoa jurídica geradora do
lucro e tampouco pelo beneficiário deste rendimento. A interpretação dada ao art. 10 da Lei nº
9.249, de 1995, permitiu a distribuição do lucro com isenção, até o montante apurado
contabilmente pelo contribuinte, mesmo que este lucro contábil seja superior ao lucro
oferecido à tributação pelas empresas tributadas com base no lucro presumido e arbitrado.
10.1. Na apuração da base de cálculo do IRPJ pela sistemática do Lucro
Presumido (e de forma similar no Lucro Arbitrado), aplica-se um percentual, variável entre
1,6% e 32% a depender da atividade, sobre a receita bruta trimestral da pessoa jurídica. É
sobre esta parcela da receita bruta que incidirão as alíquotas regulares do IRPJ. No entanto, o
contribuinte tem a opção de distribuir valores superiores à base de cálculo do IRPJ, caso apure
na contabilidade resultado superior a esta base de cálculo presumida. Neste descasamento
entre o lucro presumido que serviu de base de cálculo do IRPJ e o lucro contábil é que surge a
distorção.
10.2. O que se pretende com a proposta é fazer incidir o imposto sobre a renda à
alíquota de 15% somente sobre esta parcela que atualmente não é oferecida à tributação por
ninguém, nem pelo gerador do lucro nem pelo beneficiário, em completo desrespeito aos
princípios constitucionais da universalidade e generalidade.
10.3. O mesmo problema é observado no Simples Nacional, pois, visando a
manter uma simetria com as pessoas jurídicas tributadas pela sistemática do Lucro Presumido
e Arbitrado, o legislador incluiu isenção semelhante para os lucros e dividendos distribuídos
pelas pessoas jurídicas optantes pela sistemática do Simples Nacional, como se percebe no
§2º do art. 14 da Lei Complementar nº 123, de 2006, abaixo transcrito.
Art. 14. Consideram-se isentos do imposto de renda, na fonte e na declaração de
ajuste do beneficiário, os valores efetivamente pagos ou distribuídos ao titular ou sócio da
microempresa ou empresa de pequeno porte optante pelo Simples Nacional, salvo os que
corresponderem a pró-labore, aluguéis ou serviços prestados.
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§ 1º A isenção de que trata o caput deste artigo fica limitada ao 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 mensal, no caso de antecipação de fonte, ou da receita bruta total
anual, tratando-se de declaração de ajuste, subtraído do valor devido na forma do Simples
Nacional no período.
§ 2º O disposto no § 1o deste artigo não se aplica na hipótese de a pessoa
jurídica manter escrituração contábil e evidenciar lucro superior àquele limite.
11.
Acrescenta-se ainda que tal situação incentiva que diversos profissionais que
exercem a atividade de cunho personalíssimo constituam empresas, fenômeno conhecido
como “pejotização”, a fim de se beneficiar deste tratamento tributário privilegiado em relação
à tributação da pessoa física, gerando distorção no sistema tributário e erosão na base
tributária.
12.
Assim, propõe-se a alteração no art. 10 da Lei nº 9.249, de 1995, e a revogação do
§2º do art. 14 da Lei Complementar nº123, com que se espera seja estancada a possibilidade
de distribuição de lucros das empresas tributadas pelo Lucro Presumido, Arbitrado e optantes
pelo Simples Nacional, sem tributação alguma.
Da tributação do direito de imagem e voz
13.
Atualmente diversos profissionais constituem Pessoas Jurídicas para o
recebimento dos rendimentos de cessão de direito de imagem, nome, marca ou voz
(personalíssimo). Esses rendimentos podem estar sujeitos ao percentual de presunção quando
a PJ opta pela tributação com base no lucro presumido.
14.
Trata-se de planejamento tributário cujo resultado é redução no pagamento de IR
que seria devido caso o profissional tributasse seus rendimentos na qualidade de pessoa física,
como se de trabalho fosse.
15.
Especificamente em relação à presunção do lucro, ao aplicar o percentual de
presunção (32%) aos rendimentos recebidos a título de cessão de direito de imagem, nome,
marca ou voz, presume-se que o restante do rendimento (68%) foi consumido na geração
deste rendimento, o que não representa a realidade nas atividades personalíssimas.
16.
Tais atividades, via de regra artísticas e esportivas, não demandam estruturas
físicas e profissionais bancadas pelo profissional que cede a imagem, nome, marca ou voz
para a realização das tarefas, permanecendo tal estrutura bancada pelo contratante de seus
serviços.
17.
Sempre é bom lembrar que a tributação pela sistemática do lucro presumido é
opcional, permanecendo como regra a tributação pelo lucro real, onde todas as despesas
podem ser deduzidas na apuração da base de cálculo do IRPJ.
18.
Por fim e não menos relevante, tais atividades, de cunho personalíssimo, possuem
remuneração que se enquadram economicamente como verdadeiros rendimentos de trabalho e
não de capital. Assim, tais rendimentos comporão a base de cálculo do IRPJ em sua
totalidade, sem aplicação do percentual de presunção. A alteração proposta busca mitigar a
diferença existente entre a tributação caso fosse tributado como rendimento de pessoa física e
a tributação pelo lucro presumido de pessoa jurídica.
Do REIQ
Coordenação de Comissões Permanentes - DECOM - P_7159

CONFERE COM O ORIGINAL AUTENTICADO
PL 5205/2016

13

19.
O presente PL reduz ainda benefícios fiscais da Contribuição para o PIS/PASEP,
da Contribuição para o PIS/PASEP-Importação, da COFINS e da COFINS-Importação
concedidos às centrais petroquímicas e às indústrias químicas, cognominado de Regime
Especial da Indústria Química -REIQ.
20.
Tais benefícios fiscais, estabelecidos no § 15 do art. 8º da Lei nº 10.865, de 30 de
abril de 2004, e nos arts. 56 a 57-B da Lei no 11.196, de 21 de novembro de 2005, beneficiam
as centrais petroquímicas que adquirem nafta petroquímica, etano, propano, butano,
condensado e correntes gasosas de refinaria -HLR -hidrocarbonetos leves de refino, e as
indústrias químicas que adquirem eteno, propeno, buteno, butadieno, orto-xileno, benzeno,
tolueno, isopreno e paraxileno, desde que utilizem tais produtos como insumo produtivo.
21.
Os referidos benefícios fiscais são concedidos mediante o estabelecimento de um
diferencial de alíquotas entre o débito da Contribuição para o PIS/PASEP, Contribuição para o
PIS/PASEP-Importação, da COFINS, e da COFINS-Importação pago pela pessoa jurídica
vendedora ou importadora dos produtos mencionados acima e a alíquota de creditamento
permitida às centrais petroquímicas e às indústrias químicas adquirentes ou importadoras de
tais produtos. Exemplificativamente, no caso de importação de nafta petroquímica por central
petroquímica no ano de 2015, a pessoa jurídica importadora deveria recolher a Contribuição
para o PIS/PASEP-Importação e a COFINS-Importação mediante aplicação dos percentuais
de 0,18% (dezoito centésimos por cento) e 0,82% (oitenta e dois centésimos por cento),
respectivamente, mas poderia se creditar da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS
mediante os percentuais de 1,65% (um inteiro e sessenta e cinco centésimos por cento) e 7,6%
(sete inteiros e seis décimos por cento), respectivamente.
22.
Conforme se verifica, os benefícios fiscais em voga, que foram instituídos em
2005 e significativamente ampliados em 2013, já cumpriram sua função de fomento à
atividade deste setor econômico. Nesse contexto, considerando ainda que o Brasil enfrenta
ambiente fiscal adverso, mostra-se conveniente sua redução, que contribuirá como medida
compensatória para a perda de receitas decorrente do reajuste da tabela de incidência do IRPF.
23.
A correção da tabela do IRPF acarretará perda de arrecadação da ordem de R$
5,20 bilhões em 2017.
24.
Em relação à tributação das heranças e doações, com essa medida estima-se
aumento na arrecadação para o ano de 2017 de:
I – R$ 1,06 bilhão para a tributação das heranças; e
II – R$ 494 milhões para a tributação das doações.
25.
Em relação às medidas do IRPJ, não há perda de arrecadação decorrente do
disposto neste Projeto de Lei. O aumento de arrecadação estimado para o ano de 2017 é de:
I - R$ 1,57 bilhões para a tributação do excedente do lucro presumido
e arbitrado;
II - R$ 591 milhões para a tributação do excedente - Simples Nacional;
III - R$ 836 milhões para a alteração na tributação do direito de imagem e voz; e
IV - R$ 804 milhões para a diminuição dos benefícios fiscais relativos ao REIQ.
26.

Com relação aos exercícios de 2018 e de 2019, a estimativa de redução na
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arrecadação com o ajuste na Tabela do Imposto de Renda Pessoa Física e respectivas
deduções em 5% é, respectivamente, da ordem de R$ 5,58 bilhões e de R$ 6,08 bilhões.
27 .
Essas, Senhora Presidenta, são as razões que justificam a elaboração do Projeto de
Lei que ora submeto à elevada apreciação de Vossa Excelência.
Respeitosamente,
Assinado eletronicamente por: Nelson Henrique Barbosa Filho

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
Coordenação de Organização da Informação Legislativa - CELEG
Serviço de Tratamento da Informação Legislativa - SETIL
Seção de Legislação Citada - SELEC

CONSTITUIÇÃO
DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
1988
PREÂMBULO

Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembléia Nacional
Constituinte para instituir um Estado democrático, destinado a assegurar o exercício dos
direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a
igualdade e a justiça como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem
preconceitos, fundada na harmonia social e comprometida, na ordem interna e internacional,
com a solução pacífica das controvérsias, promulgamos, sob a proteção de Deus, a seguinte
Constituição da República Federativa do Brasil.
.......................................................................................................................................................
TÍTULO VI
DA TRIBUTAÇÃO E DO ORÇAMENTO
CAPÍTULO I
DO SISTEMA TRIBUTÁRIO NACIONAL
.......................................................................................................................................................
Seção IV
Dos Impostos dos Estados e do Distrito Federal
Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre:
(“Caput” do artigo com redação dada pela Emenda Constitucional nº 3, de 1993)
I - transmissão causa mortis e doação, de quaisquer bens ou direitos; (Inciso com
redação dada pela Emenda Constitucional nº 3, de 1993)
II - operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços
de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e as
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prestações se iniciem no exterior; (Inciso com redação dada pela Emenda Constitucional nº
3, de 1993)
III - propriedade de veículos automotores. (Inciso com redação dada pela Emenda
Constitucional nº 3, de 1993)
§ 1º O imposto previsto no inciso I: (“Caput” do parágrafo com redação dada
pela Emenda Constitucional nº 3, de 1993)
I - relativamente a bens imóveis e respectivos direitos, compete ao Estado da
situação do bem, ou ao Distrito Federal;
II - relativamente a bens móveis, títulos e créditos, compete ao Estado onde se
processar o inventário ou arrolamento, ou tiver domicílio o doador, ou ao Distrito Federal;
III - terá a competência para sua instituição regulada por lei complementar:
a) se o doador tiver domicílio ou residência no exterior;
b) se o de cujus possuía bens, era residente ou domiciliado ou teve o seu
inventário processado no exterior;
IV - terá suas alíquotas máximas fixadas pelo Senado Federal.
§ 2º O imposto previsto no inciso II, atenderá ao seguinte: (“Caput” do parágrafo
com redação dada pela Emenda Constitucional nº 3, de 1993)
I - será não cumulativo, compensando-se o que for devido em cada operação
relativa à circulação de mercadorias ou prestação de serviços com o montante cobrado nas
anteriores pelo mesmo ou outro Estado ou pelo Distrito Federal;
II - a isenção ou não-incidência, salvo determinação em contrário da legislação:
a) não implicará crédito para compensação com o montante devido nas operações
ou prestações seguintes;
b) acarretará a anulação do crédito relativo às operações anteriores;
III - poderá ser seletivo, em função da essencialidade das mercadorias e dos
serviços;
IV - resolução do Senado Federal, de iniciativa do Presidente da República ou de
um terço dos Senadores, aprovada pela maioria absoluta de seus membros, estabelecerá as
alíquotas aplicáveis às operações e prestações, interestaduais e de exportação;
V - é facultado ao Senado Federal:
a) estabelecer alíquotas mínimas nas operações internas, mediante resolução de
iniciativa de um terço e aprovada pela maioria absoluta de seus membros;
b) fixar alíquotas máximas nas mesmas operações para resolver conflito
específico que envolva interesse de Estados, mediante resolução de iniciativa da maioria
absoluta e aprovada por dois terços de seus membros;
VI - salvo deliberação em contrário dos Estados e do Distrito Federal, nos termos
do disposto no inciso XII, g , as alíquotas internas, nas operações relativas à circulação de
mercadorias e nas prestações de serviços, não poderão ser inferiores às previstas para as
operações interestaduais;
VII - nas operações e prestações que destinem bens e serviços a consumidor final,
contribuinte ou não do imposto, localizado em outro Estado, adotar-se-á a alíquota
interestadual e caberá ao Estado de localização do destinatário o imposto correspondente à
diferença entre a alíquota interna do Estado destinatário e a alíquota interestadual; (Inciso com
redação dada pela Emenda Constitucional nº 87, de 2015, publicada no DOU de 17/4/2015,
em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos no ano subsequente e após 90 dias
desta)
a) (Revogada pela Emenda Constitucional nº 87, de 2015, publicada no DOU de
17/4/2015, em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos no ano subsequente e após
90 dias desta)
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b) (Revogada pela Emenda Constitucional nº 87, de 2015, publicada no DOU de
17/4/2015, em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos no ano subsequente e após
90 dias desta)
VIII - a responsabilidade pelo recolhimento do imposto correspondente à
diferença entre a alíquota interna e a interestadual de que trata o inciso VII será atribuída:
(Inciso com redação dada pela Emenda Constitucional nº 87, de 2015, publicada no DOU de
17/4/2015, em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos no ano subsequente e após
90 dias desta)
a) ao destinatário, quando este for contribuinte do imposto; (Alínea acrescida pela
Emenda Constitucional nº 87, de 2015, publicada no DOU de 17/4/2015, em vigor na data de
sua publicação, produzindo efeitos no ano subsequente e após 90 dias desta)
b) ao remetente, quando o destinatário não for contribuinte do imposto; (Alínea
acrescida pela Emenda Constitucional nº 87, de 2015, publicada no DOU de 17/4/2015, em
vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos no ano subsequente e após 90 dias desta)
IX - incidirá também:
a) sobre a entrada de bem ou mercadoria importados do exterior por pessoa física
ou jurídica, ainda que não seja contribuinte habitual do imposto, qualquer que seja a sua
finalidade, assim como sobre o serviço prestado no exterior, cabendo o imposto ao Estado
onde estiver situado o domicílio ou o estabelecimento do destinatário da mercadoria, bem ou
serviço; (Alínea com redação dada pela Emenda Constitucional nº 33, de 2001)
b) sobre o valor total da operação, quando mercadorias forem fornecidas com
serviços não compreendidos na competência tributária dos Municípios;
X - não incidirá:
a) sobre operações que destinem mercadorias para o exterior, nem sobre serviços
prestados a destinatários no exterior, assegurada a manutenção e o aproveitamento do
montante do imposto cobrado nas operações e prestações anteriores; (Alínea com redação
dada pela Emenda Constitucional nº 42, de 2003)
b) sobre operações que destinem a outros Estados petróleo, inclusive lubrificantes,
combustíveis líquidos e gasosos dele derivados, e energia elétrica;
c) sobre o ouro, nas hipóteses definidas no art. 153, § 5º;
d) nas prestações de serviço de comunicação nas modalidades de radiodifusão
sonora e de sons e imagens de recepção livre e gratuita; (Alínea acrescida pela Emenda
Constitucional nº 42, de 2003)
XI - não compreenderá, em sua base de cálculo, o montante do imposto sobre
produtos industrializados, quando a operação, realizada entre contribuintes e relativa a
produto destinado à industrialização ou à comercialização, configure fato gerador dos dois
impostos;
XII - cabe à lei complementar:
a) definir seus contribuintes;
b) dispor sobre substituição tributária;
c) disciplinar o regime de compensação do imposto;
d) fixar, para efeito de sua cobrança e definição do estabelecimento responsável, o
local das operações relativas à circulação de mercadorias e das prestações de serviços;
e) excluir da incidência do imposto, nas exportações para o exterior, serviços e
outros produtos além dos mencionados no inciso X, a ;
f) prever casos de manutenção de crédito, relativamente à remessa para outro
Estado e exportação para o exterior, de serviços e de mercadorias;
g) regular a forma como, mediante deliberação dos Estados e do Distrito Federal,
isenções, incentivos e benefícios fiscais serão concedidos e revogados.
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h) definir os combustíveis e lubrificantes sobre os quais o imposto incidirá uma
única vez, qualquer que seja a sua finalidade, hipótese em que não se aplicará o disposto no
inciso X, b; (Alínea acrescida pela Emenda Constitucional nº 33, de 2001)
i) fixar a base de cálculo, de modo que o montante do imposto a integre, também
na importação do exterior de bem, mercadoria ou serviço. (Alínea acrescida pela Emenda
Constitucional nº 33, de 2001)
§ 3º À exceção dos impostos de que tratam o inciso II do caput deste artigo e o
art. 153, I e II, nenhum outro imposto poderá incidir sobre operações relativas a energia
elétrica, serviços de telecomunicações, derivados de petróleo, combustíveis e minerais do
País. (Parágrafo com redação dada pela Emenda Constitucional nº 33, de 2001)
§ 4º Na hipótese do inciso XII, h, observar-se-á o seguinte:
I - nas operações com os lubrificantes e combustíveis derivados de petróleo, o
imposto caberá ao Estado onde ocorrer o consumo;
II - nas operações interestaduais, entre contribuintes, com gás natural e seus
derivados, e lubrificantes e combustíveis não incluídos no inciso I deste parágrafo, o imposto
será repartido entre os Estados de origem e de destino, mantendo-se a mesma
proporcionalidade que ocorre nas operações com as demais mercadorias;
III - nas operações interestaduais com gás natural e seus derivados, e lubrificantes
e combustíveis não incluídos no inciso I deste parágrafo, destinadas a não contribuinte, o
imposto caberá ao Estado de origem;
IV - as alíquotas do imposto serão definidas mediante deliberação dos Estados e
Distrito Federal, nos termos do § 2º, XII, g, observando-se o seguinte:
a) serão uniformes em todo o território nacional, podendo ser diferenciadas por
produto;
b) poderão ser específicas, por unidade de medida adotada, ou ad valorem,
incidindo sobre o valor da operação ou sobre o preço que o produto ou seu similar alcançaria
em uma venda em condições de livre concorrência;
c) poderão ser reduzidas e restabelecidas, não se lhes aplicando o disposto no art.
150, III, b. (Parágrafo acrescido pela Emenda Constitucional nº 33, de 2001)
§ 5º As regras necessárias à aplicação do disposto no § 4º, inclusive as relativas à
apuração e à destinação do imposto, serão estabelecidas mediante deliberação dos Estados e
do Distrito Federal, nos termos do § 2º, XII, g. (Parágrafo acrescido pela Emenda
Constitucional nº 33, de 2001)
§ 6º O imposto previsto no inciso III:
I - terá alíquotas mínimas fixadas pelo Senado Federal;
II - poderá ter alíquotas diferenciadas em função do tipo e utilização. (Parágrafo
acrescido pela Emenda Constitucional nº 42, de 2003)
Seção V
Dos Impostos dos Municípios
Art. 156. Compete aos Municípios instituir impostos sobre:
I - propriedade predial e territorial urbana;
II - transmissão inter vivos , a qualquer título, por ato oneroso, de bens imóveis,
por natureza ou acessão física, e de direitos reais sobre imóveis, exceto os de garantia, bem
como cessão de direitos a sua aquisição;
III - serviços de qualquer natureza, não compreendidos no art. 155, II, definidos
em lei complementar. (Inciso com redação dada pela Emenda Constitucional nº 3, de 1993)
IV – (Revogado pela Emenda Constitucional nº 3, de 1993)
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§ 1º Sem prejuízo da progressividade no tempo a que se refere o art. 182, § 4º,
inciso II, o imposto previsto no inciso I poderá: (Parágrafo com redação dada pela Emenda
Constitucional nº 29, de 2000)
I – ser progressivo em razão do valor do imóvel; e (Inciso acrescido pela Emenda
Constitucional nº 29, de 2000)
II – ter alíquotas diferentes de acordo com a localização e o uso do imóvel. (Inciso
acrescido pela Emenda Constitucional nº 29, de 2000)
§ 2.º O imposto previsto no inciso II:
I - não incide sobre a transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio
de pessoa jurídica em realização de capital, nem sobre a transmissão de bens ou direitos
decorrente de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica, salvo se, nesses
casos, a atividade preponderante do adquirente for a compra e venda desses bens ou direitos,
locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil;
II - compete ao Município da situação do bem.
§ 3º Em relação ao imposto previsto no inciso III do caput deste artigo, cabe à lei
complementar: (“Caput” do parágrafo com redação dada pela Emenda Constitucional nº
37, de 2002)
I - fixar as suas alíquotas máximas e mínimas; (Inciso acrescido pela Emenda
Constitucional nº 3, de 1993 e com nova redação dada pela Emenda Constitucional nº 37, de
2002)
II - excluir da sua incidência exportações de serviços para o exterior; (Inciso
acrescido pela Emenda Constitucional nº 3, de 1993)
III – regular a forma e as condições como isenções, incentivos e benefícios fiscais
serão concedidos e revogados. (Inciso acrescido pela Emenda Constitucional nº 37, de 2002)
§ 4º (Revogado pela Emenda Constitucional nº 3, de 1993)
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

LEI Nº 11.482, DE 31 DE MAIO DE 2007
Efetua alterações na tabela do imposto de
renda da pessoa física; dispõe sobre a redução
a 0 (zero) da alíquota da CPMF nas hipóteses
que menciona; altera as Leis nºs 7.713, de 22
de dezembro de 1988, 9.250, de 26 de
dezembro de 1995, 11.128, de 28 de junho de
2005, 9.311, de 24 de outubro de 1996,
10.260, de 12 de julho de 2001, 6.194, de 19
de dezembro de 1974, 8.387, de 30 de
dezembro de 1991, 9.432, de 8 de janeiro de
1997, 5.917, de 10 de setembro de 1973,
8.402, de 8 de janeiro de 1992, 6.094, de 30 de
agosto de 1974, 8.884, de 11 de junho de
1994, 10.865, de 30 de abril de 2004, 8.706, de
14 de setembro de 1993; revoga dispositivos
das Leis nºs 11.119, de 25 de maio de 2005,
11.311, de 13 de junho de 2006, 11.196, de 21
de novembro de 2005, e do Decreto-Lei nº
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2.433, de 19 de maio de 1988; e dá outras
providências.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º O imposto de renda incidente sobre os rendimentos de pessoas físicas será
calculado de acordo com as seguintes tabelas progressivas mensais, em reais:
I - para o ano-calendário de 2007:
Tabela Progressiva Mensal
Base de Cálculo (R$)
Até 1.313,69
De 1.313,70 até 2.625,12
Acima de 2.625,13

Alíquota (%)
15
27,5

Parcela a Deduzir do IR (R$)
197,05
525,19

II - para o ano-calendário de 2008:
Tabela Progressiva Mensal
Base de Cálculo (R$)
Até 1.372,81
De 1.372,82 até 2.743,25
Acima de 2.743,25

Alíquota (%)
15
27,5

Parcela a Deduzir do IR (R$)
205,92
548,82

III - para o ano-calendário de 2009: (Inciso com redação dada pela Lei nº 11.945, de
4/6/2009, produzindo efeitos a partir de 1/1/2009)

Tabela Progressiva Mensal
Base de Cálculo Mensal (R$)
Até 1.434,59
De 1.434,60 até 2.150,00
De 2.150,01 até 2.866,70
De 2.866,71 até 3.582,00
Acima de 3.582,00

Alíquota (%)

Parcela a Deduzir do IR (R$)

7,5
15
22,5
27,5

107,59
268,84
483,84
662,94

IV - para o ano-calendário de 2010: (“Caput” do inciso com redação dada pela Medida
Provisória nº 528, de 25/3/2011, convertida na Lei nº 12.469, de 26/8/2011, produzindo efeitos a partir de
1/4/2011)
Tabela Progressiva Mensal
Base de Cálculo (R$)
Até 1.499,15
De 1.499,16 até 2.246,75
De 2.246,76 até 2.995,70
De 2.995,71 até 3.743,19
Acima de 3.743,19

Alíquota (%)

Parcela a Deduzir do IR (R$)

7,5
15
22,5
27,5

112,43
280,94
505,62
692,78
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V - para o ano-calendário de 2011: (Inciso acrescido pela Medida Provisória nº 528, de
25/3/2011, convertida na Lei nº 12.469, de 26/8/2011, produzindo efeitos a partir de 1/4/2011, e a partir de
1/1/2011, para fins do disposto no parágrafo único do art. 1º da Lei nº 11.482, de 31/5/2007, relativamente ao
ano-calendário de 2011)
Tabela Progressiva Mensal
Base de Cálculo (R$)
Até 1.566,61
De 1.566,62 até 2.347,85
De 2.347,86 até 3.130,51
De 3.130,52 até 3.911,63
Acima de 3.911,63

Alíquota (%)

Parcela a Deduzir do IR (R$)

7,5
15
22,5
27,5

117,49
293,58
528,37
723,95

VI - para o ano-calendário de 2012: (Inciso acrescido pela Medida Provisória nº 528, de
25/3/2011, convertida na Lei nº 12.469, de 26/8/2011, produzindo efeitos a partir de 1/4/2011)
Tabela Progressiva Mensal
Base de Cálculo (R$)
Até 1.637,11
De 1.637,12 até 2.453,50
De 2.453,51 até 3.271,38
De 3.271,39 até 4.087,65
Acima de 4.087,65

Alíquota (%)

Parcela a Deduzir do IR (R$)

7,5
15
22,5
27,5

122,78
306,80
552,15
756,53

VII - para o ano-calendário de 2013: (Inciso acrescido pela Medida Provisória nº 528, de
25/3/2011, convertida na Lei nº 12.469, de 26/8/2011, produzindo efeitos a partir de 1/4/2011)
Tabela Progressiva Mensal
Base de Cálculo (R$)
Até 1.710,78
De 1.710,79 até 2.563,91
De 2.563,92 até 3.418,59
De 3.418,60 até 4.271,59
Acima de 4.271,59

Alíquota (%)

Parcela a Deduzir do IR (R$)

7,5
15
22,5
27,5

128,31
320,60
577,00
790,58

VIII - para o ano-calendário de 2014 e nos meses de janeiro a março do anocalendário de 2015: (Inciso acrescido pela Medida Provisória nº 528, de 25/3/2011, convertida na Lei nº
12.469, de 26/8/2011, produzindo efeitos a partir de 1/4/2011 e com redação dada pela Medida Provisória nº
670, de 10/3/2015 , convertida na Lei nº 13.149, de 21/7/2015)

Tabela Progressiva Mensal
Base de Cálculo (R$)
Até 1.787,77
De 1.787,78 até 2.679,29
De 2.679,30 até 3.572,43
De 3.572,44 até 4.463,81
Acima de 4.463,81

Alíquota (%)

Parcela a Deduzir do IR (R$)

7,5
15
22,5
27,5

134,08
335,03
602,96
826,15

IX – a partir do mês de abril do ano-calendário de 2015: (Inciso acrescido pela Medida
Provisória nº 670, de 10/3/2015 , convertida na Lei nº 13.149, de 21/7/2015)
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Tabela Progressiva Mensal
Base de Cálculo (R$)
Até 1.903,98
De 1.903,99 até 2.826,65
De 2.826,66 até 3.751,05
De 3.751,06 até 4.664,68
Acima de 4.664,68

Alíquota (%)

Parcela a Deduzir do IR (R$)

7,5
15
22,5
27,5

142,80
354,80
636,13
869,36

Parágrafo único. O imposto de renda anual devido incidente sobre os rendimentos
de que trata o caput deste artigo será calculado de acordo com tabela progressiva anual
correspondente à soma das tabelas progressivas mensais vigentes nos meses de cada anocalendário.
Art. 2º O inciso XV do caput do art. 6º da Lei nº 7.713, de 22 de dezembro de
1988, passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art.
6º
...................................................................................................................
..........................................................................................................................
......
XV - os rendimentos provenientes de aposentadoria e pensão, de
transferência para a reserva remunerada ou de reforma pagos pela
Previdência Social da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios, por qualquer pessoa jurídica de direito público interno ou por
entidade de previdência privada, a partir do mês em que o contribuinte
completar 65 (sessenta e cinco) anos de idade, sem prejuízo da parcela
isenta prevista na tabela de incidência mensal do imposto, até o valor de:
a) R$ 1.313,69 (mil, trezentos e treze reais e sessenta e nove centavos), por
mês, para o anocalendário de 2007;
b) R$ 1.372,81 (mil, trezentos e setenta e dois reais e oitenta e um
centavos), por mês, para o ano-calendário de 2008;
c) R$ 1.434,59 (mil, quatrocentos e trinta e quatro reais e cinqüenta e nove
centavos), por mês, para o ano-calendário de 2009;
d) R$ 1.499,15 (mil, quatrocentos e noventa e nove reais e quinze centavos),
por mês, a partir do ano-calendário de 2010;
.....................................................................................................................
"(NR)
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

LEI Nº 7.713, DE 22 DE DEZEMBRO DE 1988
Altera a legislação do imposto de renda e dá
outras providências.
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O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
.......................................................................................................................................................
Art. 6º Ficam isentos do imposto de renda os seguinte rendimentos percebidos por
pessoas físicas:
I - a alimentação, o transporte e os uniformes ou vestimentas especiais de
trabalho, fornecidos gratuitamente pelo empregador a seus empregados, ou a diferença entre o
preço cobrado e o valor de mercado;
II - as diárias destinadas, exclusivamente, ao pagamento de despesas de
alimentação e pousada, por serviço eventual realizado em município diferente do da sede de
trabalho;
III - o valor locativo do prédio construído, quando ocupado por seu proprietário
ou cedido gratuitamente para uso do cônjuge ou de parentes de primeiro grau;
IV - as indenizações por acidentes de trabalho;
V - a indenização e o aviso prévio pagos por despedida ou rescisão de contrato de
trabalho, até o limite garantido por lei, bem como o montante recebido pelos empregados e
diretores, ou respectivos beneficiários, referente aos depósitos, juros e correção monetária
creditados em contas vinculadas, nos termos da legislação do Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço;
VI - o montante dos depósitos, juros, correção monetária e quotas-partes
creditados em contas individuais pelo Programa de Integração Social e pelo Programa de
Formação do Patrimônio do Servidor Público;
VII - os seguros recebidos de entidades de previdência privada decorrentes de
morte ou invalidez permanente do participante. (Inciso com redação dada pela Lei nº 9.250, de
26/12/1995)

VIII - as contribuições pagas pelos empregadores relativas a programas de
previdência privada em favor de seus empregados e dirigentes;
IX - os valores resgatados dos Planos de Poupança e Investimento - PAIT, de que
trata o Decreto-Lei nº 2.292, de 21 de novembro de 1986, relativamente à parcela
correspondente às contribuições efetuadas pelo participante;
X - as contribuições empresariais a Plano de Poupança e Investimento - PAIT,
aqui se refere o art. 5º, § 2º, do Decreto-Lei nº 2.292, de 21 de novembro de 1986;
XI - o pecúlio recebido pelos aposentados que voltam a trabalhar em atividade
sujeita ao regime previdenciário, quando dela se afastarem, e pelos trabalhadores que
ingressarem nesse regime após completarem sessenta anos de idade, pago pelo Instituto
Nacional de Previdência Social ao segurado ou a seus dependentes, após sua morte, nos
termos do art. 1º da Lei nº 6.243, de 24 de setembro de 1975;
XII - as pensões e os proventos concedidos de acordo com os Decretos-Leis, nºs
8.794 e 8.795, de 23 de janeiro de 1946, e Lei nº 2.579, de 23 de agosto de 1955, e art. 30 da
Lei nº 4.242, de 17 de julho de 1963, em decorrência de reforma ou falecimento de excombatente da Força Expedicionária Brasileira;
XIII - capital das apólices de seguro ou pecúlio pago por morte do segurado, bem
como os prêmios de seguro restituídos em qualquer caso, inclusive no de renúncia do
contrato;
XIV - os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em
serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação
mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e
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incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante,
nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte
deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base
em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da
aposentadoria ou reforma; (Inciso com redação dada pela Lei nº 11.052, de 29/12/2004)
XV - os rendimentos provenientes de aposentadoria e pensão, de transferência
para a reserva remunerada ou de reforma pagos pela Previdência Social da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, por qualquer pessoa jurídica de direito público
interno ou por entidade de previdência privada, a partir do mês em que o contribuinte
completar 65 (sessenta e cinco) anos de idade, sem prejuízo da parcela isenta prevista na
tabela de incidência mensal do imposto, até o valor de: (“Caput” do inciso com redação dada pela
Lei nº 11.482, de 31/5/2007)

a) R$ 1.313,69 (mil, trezentos e treze reais e sessenta e nove centavos), por mês,
para o ano-calendário de 2007; (Alínea acrescida pela Lei nº 11.482, de 31/5/2007)
b) R$ 1.372,81 (mil, trezentos e setenta e dois reais e oitenta e um centavos), por
mês, para o ano-calendário de 2008; (Alínea acrescida pela Lei nº 11.482, de 31/5/2007)
c) R$ 1.434,59 (mil, quatrocentos e trinta e quatro reais e cinqüenta e nove
centavos), por mês, para o ano-calendário de 2009; (Alínea acrescida pela Lei nº 11.482, de
31/5/2007)

d) R$ 1.499,15 (mil, quatrocentos e noventa e nove reais e quinze centavos), por
mês, para o ano-calendário de 2010; (Alínea acrescida pela Lei nº 11.482, de 31/5/2007, com nova
redação dada pela Medida Provisória nº 528, de 25/3/2011, convertida na Lei nº 12.469, de 26/8/2011)

e) R$ 1.566,61 (mil, quinhentos e sessenta e seis reais e sessenta e um centavos),
por mês, para o ano-calendário de 2011; (Alínea acrescida pela Medida Provisória nº 528, de 25/3/2011,
convertida na Lei nº 12.469, de 26/8/2011, produzindo efeitos a partir de 1/4/2011)

f) R$ 1.637,11 (mil, seiscentos e trinta e sete reais e onze centavos), por mês,
para o ano-calendário de 2012; (Alínea acrescida pela Medida Provisória nº 528, de 25/3/2011,
convertida na Lei nº 12.469, de 26/8/2011, produzindo efeitos a partir de 1/4/2011)

g) R$ 1.710,78 (mil, setecentos e dez reais e setenta e oito centavos), por mês,
para o ano-calendário de 2013; (Alínea acrescida pela Medida Provisória nº 528, de 25/3/2011,
convertida na Lei nº 12.469, de 26/8/2011, produzindo efeitos a partir de 1/4/2011)

h) R$ 1.787,77 (mil, setecentos e oitenta e sete reais e setenta e sete centavos), por
mês, para o ano-calendário de 2014 e nos meses de janeiro a março do ano-calendário de
2015; e (Alínea acrescida pela Medida Provisória nº 528, de 25/3/2011, convertida na Lei nº 12.469, de
26/8/2011, e com redação dada pela Medida Provisória nº 670, de 10/3/2015 , convertida na Lei nº 13.149, de
21/7/2015)

i) R$ 1.903,98 (mil, novecentos e três reais e noventa e oito centavos), por mês, a
partir do mês de abril do ano-calendário de 2015; (Alínea acrescida pela Medida Provisória nº 670, de
10/3/2015, convertida na Lei nº 13.149, de 21/7/2015)

XVI - o valor dos bens adquiridos por doação ou herança;
XVII - os valores decorrentes de aumento de capital:
a) mediante a incorporação de reservas ou lucros que tenham sido tributados na
forma do art. 36 desta Lei;
b) efetuado com observância do disposto no art. 63 do Decreto-Lei nº 1.598, de 26
de dezembro de 1977, relativamente aos lucros apurados em períodos-base encerrados
anteriormente à vigência desta Lei;
XVIII - a correção monetária de investimentos, calculada aos mesmos índices
aprovados para os Bônus do Tesouro Nacional - BTN, e desde que seu pagamento ou crédito
ocorra em intervalos não inferiores a trinta dias; (Inciso com redação dada pela Lei nº 7.799, de
10/7/1989)

XIX - a diferença entre o valor de aplicação e o de resgate de quotas de fundos de
aplicações de curto prazo;
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XX - ajuda de custo destinada a atender às despesas com transporte, frete e
locomoção do beneficiado e seus familiares, em caso de remoção de um município para outro,
sujeita à comprovação posterior pelo contribuinte;
XXI - os valores recebidos a título de pensão quando o beneficiário desse
rendimento for portador das doenças relacionadas no inciso XIV deste artigo, exceto as
decorrentes de moléstia profissional, com base em conclusão da medicina especializada,
mesmo que a doença tenha sido contraída após a concessão da pensão; (Inciso acrescido pela Lei
nº 8.541, de 23/12/1992)

XXII - os valores pagos em espécie pelos Estados, Distrito Federal e Municípios,
relativos ao Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre
Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação ICMS e ao Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS, no âmbito de programas de
concessão de crédito voltados ao estímulo à solicitação de documento fiscal na aquisição de
mercadorias e serviços; (Inciso acrescido pela Medida Provisória nº 451, de 15/12/2008, convertida na Lei
nº 11.945, de 4/6/2009, produzindo efeitos a partir de 1/1/2009)

XXIII - o valor recebido a título de vale-cultura. (Inciso acrescido pela Lei nº 12.761, de
27/12/2012)

Parágrafo único. O disposto no inciso XXII do caput deste artigo não se aplica aos
prêmios recebidos por meio de sorteios, em espécie, bens ou serviços, no âmbito dos referidos
programas. (Parágrafo único acrescido pela Medida Provisória nº 451, de 15/12/2008, convertida na Lei nº
11.945, de 4/6/2009, produzindo efeitos a partir de 1/1/2009)

Art. 7º Ficam sujeito à incidência do imposto de renda na fonte, calculado de
acordo com o disposto no art. 25 desta Lei:
I - os rendimentos do trabalho assalariado, pagos ou creditados por pessoas físicas
ou jurídicas;
II - os demais rendimentos percebidos por pessoas físicas, que não estejam
sujeitos à tributação exclusiva na fonte, pagos ou creditados por pessoas jurídicas.
§ 1º O imposto a que se refere este artigo será retido por ocasião de cada
pagamento ou crédito e, se houver mais de um pagamento ou crédito, pela mesma fonte
pagadora, aplicar-se-á a alíquota correspondente à soma dos rendimentos pagos ou creditados
à pessoa física no mês, a qualquer título.
§ 2º (Revogado pela Lei nº 8.218, de 29/8/1991)
§ 3º (VETADO).
.......................................................................................................................................................
Art. 22. Na determinação do ganho de capital serão excluídos:
I - o ganho de capital decorrente da alienação do único imóvel que o titular
possua, desde que não tenha realizado outra operação nos últimos cinco anos e o valor da
alienação não seja superior ao equivalente a trezentos mil BTN no mês da operação. (Inciso
com redação dada pela Lei nº 8.134, de 27/12/1990)
II - (Revogado pela Lei nº 8.014, de 6/4/1990)

III - as transferências causa mortis e as doações em adiantamento da legítima;
IV - o ganho de capital auferido na alienação de bens de pequeno valor, definido
pelo Poder executivo.
Parágrafo único. Não se considera ganho de capital o valor decorrente de
indenização por desapropriação para fins de reforma agrária, conforme o disposto no § 5º do
art. 184 da Constituição Federal, e de liquidação de sinistro, furto ou roubo, relativo a objeto
segurado.
Art. 23. (Revogado pela Lei nº 8.134, de 27/12/1990)
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Art. 24. (Revogado pela Lei nº 8.134, de 27/12/1990)
Art. 25. O imposto será calculado, observado o seguinte:
I - se o rendimento mensal for de até Cr$ 750.000,00, será deduzida uma parcela
correspondente a Cr$ 250.000,00 e, sobre o saldo remanescente incidirá alíquota de 10%;
(Inciso com redação dada pela Lei nº 8.269, de 16/12/1991)

II - se o rendimento mensal for superior a Cr$ 750.000,00, será deduzida uma
parcela correspondente a Cr$ 550.000,00 e, sobre o saldo remanescente incidirá alíquota de
25%. (Inciso com redação dada pela Lei nº 8.269, de 16/12/1991)
§ 1º Na determinação da base de cálculo sujeita a incidência do imposto poderão
ser deduzidos:
a) Cr$ 20.000,00 por dependente, até o limite de cinco dependentes;
b) Cr$ 250.000,00, correspondentes à parcela isenta dos rendimentos provenientes
de aposentadoria e pensão, transferência para reserva remunerada ou reforma pagos pela
Previdência Social da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, ou por
qualquer pessoa jurídica de direito público interno, a partir do mês em que o contribuinte
completar sessenta e cinco anos de idade;
c) o valor da contribuição paga, no mês, para a Previdência Social da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios;
d) o valor da pensão judicial paga. (Parágrafo acrescido pela Lei nº 8.218, de 29/8/1991 e
com nova redação dada pela Lei nº 8.269, de 16/12/1991)

§ 2º As disposições deste artigo aplicam-se aos pagamentos efetuados a partir de
1° de dezembro de 1991. (Parágrafo acrescido pela Lei nº 8.218, de 29/8/1991 e com nova
redação dada pela Lei nº 8.269, de 16/12/1991)
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

LEI Nº 9.250 DE 26 DE DEZEMBRO DE 1995
Altera a Legislação do Imposto de Renda das
Pessoas Físicas e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
.......................................................................................................................................................
CAPÍTULO II
DA INCIDÊNCIA MENSAL DO IMPOSTO
.......................................................................................................................................................
Art. 4º Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto
de renda poderão ser deduzidas:
I - a soma dos valores referidos no art. 6º da Lei nº 8.134, de 27 de dezembro de
1990;
II - as importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do
Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a prestação de
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alimentos provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou de escritura pública a que se
refere o art. 1.124-A da Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil;
(Inciso com redação dada pela Lei nº 11.727, de 23/6/2008, produzindo efeitos a partir de
5/1/2007, de acordo com o inciso V do art. 41)
III - a quantia, por dependente, de: (“Caput” do inciso com redação dada pela Lei
nº 11.482, de 31/5/2007)
a) R$ 132,05 (cento e trinta e dois reais e cinco centavos), para o ano-calendário
de 2007; (Alínea acrescida pela Lei nº 11.482, de 31/5/2007)
b) R$ 137,99 (cento e trinta e sete reais e noventa e nove centavos), para o anocalendário de 2008; (Alínea acrescida pela Lei nº 11.482, de 31/5/2007)
c) R$ 144,20 (cento e quarenta e quatro reais e vinte centavos), para o anocalendário de 2009; (Alínea acrescida pela Lei nº 11.482, de 31/5/2007)
d) R$ 150,69 (cento e cinquenta reais e sessenta e nove centavos), para o anocalendário de 2010; (Alínea acrescida pela Lei nº 11.482, de 31/5/2007, com redação dada
pela Medida Provisória nº 528, de 25/3/2011, convertida na Lei nº 12.469, de 26/8/2011,
produzindo efeitos a partir de 1/4/2011)
e) R$ 157,47 (cento e cinquenta e sete reais e quarenta e sete centavos), para o
ano-calendário de 2011; (Alínea acrescida pela Medida Provisória nº 528, de 25/3/2011,
convertida na Lei nº 12.469, de 26/8/2011, produzindo efeitos a partir de 1/4/2011)
f) R$ 164,56 (cento e sessenta e quatro reais e cinquenta e seis centavos), para o
ano-calendário de 2012; (Alínea acrescida pela Medida Provisória nº 528, de 25/3/2011,
convertida na Lei nº 12.469, de 26/8/2011, produzindo efeitos a partir de 1/4/2011)
g) R$ 171,97 (cento e setenta e um reais e noventa e sete centavos), para o anocalendário de 2013; (Alínea acrescida pela Medida Provisória nº 528, de 25/3/2011,
convertida na Lei nº 12.469, de 26/8/2011, produzindo efeitos a partir de 1/4/2011)
h) R$ 179,71 (cento e setenta e nove reais e setenta e um centavos), para o anocalendário de 2014 e nos meses de janeiro a março do ano-calendário de 2015; e (Alínea
acrescida pela Medida Provisória nº 528, de 25/3/2011, convertida na Lei nº 12.469, de
26/8/2011, e com redação dada pela Medida Provisória nº 670, de 10/3/2015 , convertida na
Lei nº 13.149, de 21/7/2015)
i) R$ 189,59 (cento e oitenta e nove reais e cinquenta e nove centavos), a partir do
mês de abril do ano-calendário de 2015; (Alínea acrescida pela Medida Provisória nº 670, de
10/3/2015 , convertida na Lei nº 13.149, de 21/7/2015)
IV - as contribuições para a Previdência Social da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios;
V - as contribuições para as entidades de previdência privada domiciliadas no
País, cujo ônus tenha sido do contribuinte, destinadas a custear benefícios complementares
assemelhados aos da Previdência Social;
VI - a quantia, correspondente à parcela isenta dos rendimentos provenientes de
aposentadoria e pensão, transferência para a reserva remunerada ou reforma, pagos pela
Previdência Social da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, por qualquer
pessoa jurídica de direito público interno ou por entidade de previdência privada, a partir do
mês em que o contribuinte completar 65 (sessenta e cinco) anos de idade, de: (“Caput” do
inciso com redação dada pela Lei nº 11.482, de 31/5/2007)
a) R$ 1.313,69 (mil, trezentos e treze reais e sessenta e nove centavos), por mês,
para o ano-calendário de 2007; (Alínea acrescida pela Lei nº 11.482, de 31/5/2007)
b) R$ 1.372,81 (mil, trezentos e setenta e dois reais e oitenta e um centavos), por
mês, para o ano-calendário de 2008; (Alínea acrescida pela Lei nº 11.482, de 31/5/2007)
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c) R$ 1.434,59 (mil, quatrocentos e trinta e quatro reais e cinqüenta e nove
centavos), por mês, para o ano-calendário de 2009; (Alínea acrescida pela Lei nº 11.482, de
31/5/2007)
d) R$ 1.499,15 (mil, quatrocentos e noventa e nove reais e quinze centavos), por
mês, para o ano-calendário de 2010; (Alínea acrescida pela Lei nº 11.482, de 31/5/2007, com
redação dada pela Medida Provisória nº 528, de 25/3/2011, convertida na Lei nº 12.469, de
26/8/2011, produzindo efeitos a partir de 1/4/2011)
e) R$ 1.566,61 (mil, quinhentos e sessenta e seis reais e sessenta e um centavos),
por mês, para o ano-calendário de 2011; (Alínea acrescida pela Medida Provisória nº 528, de
25/3/2011, convertida na Lei nº 12.469, de 26/8/2011, produzindo efeitos a partir de
1/4/2011)
f) R$ 1.637,11 (mil, seiscentos e trinta e sete reais e onze centavos), por mês,
para o ano-calendário de 2012; (Alínea acrescida pela Medida Provisória nº 528, de
25/3/2011, convertida na Lei nº 12.469, de 26/8/2011, produzindo efeitos a partir de
1/4/2011)
g) R$ 1.710,78 (mil, setecentos e dez reais e setenta e oito centavos), por mês,
para o ano-calendário de 2013; (Alínea acrescida pela Medida Provisória nº 528, de
25/3/2011, convertida na Lei nº 12.469, de 26/8/2011, produzindo efeitos a partir de
1/4/2011)
h) R$ 1.787,77 (mil, setecentos e oitenta e sete reais e setenta e sete centavos),
por mês, para o ano-calendário de 2014 e nos meses de janeiro a março do ano-calendário de
2015; e (Alínea acrescida pela Medida Provisória nº 528, de 25/3/2011, convertida na Lei nº
12.469, de 26/8/2011, e com redação dada pela Medida Provisória nº 670, de 10/3/2015 ,
convertida na Lei nº 13.149, de 21/7/2015)
i) R$ 1.903,98 (mil, novecentos e três reais e noventa e oito centavos), por mês, a
partir do mês de abril do ano-calendário de 2015; (Alínea acrescida pela Medida Provisória
nº 670, de 10/3/2015 , convertida na Lei nº 13.149, de 21/7/2015)
VII - as contribuições para as entidades fechadas de previdência complementar de
natureza pública de que trata o § 15 do art. 40 da Constituição Federal, cujo ônus tenha sido
do contribuinte, destinadas a custear benefícios complementares assemelhados aos da
Previdência Social. (Inciso acrescido pela Lei nº 12.832, de 20/6/2013, com redação dada
pela Lei nº 13.043, de 13/11/2014, em vigor a partir de 1/1/2015)
Parágrafo único. A dedução permitida pelo inciso V aplica-se exclusivamente à
base de cálculo relativa aos seguintes rendimentos, assegurada, nos demais casos, a dedução
dos valores pagos a esse título, por ocasião da apuração da base de cálculo do imposto devido
no ano-calendário, conforme disposto na alínea e do inciso II do art. 8º desta Lei: (“Caput”
do parágrafo com redação dada pela Lei nº 13.202, de 8/12/2015)
I - do trabalho com vínculo empregatício ou de administradores; e (Inciso
acrescido pela Lei nº 13.202, de 8/12/2015)
II - proventos de aposentados e pensionistas, quando a fonte pagadora for
responsável pelo desconto e respectivo pagamento das contribuições previdenciárias. (Inciso
acrescido pela Lei nº 13.202, de 8/12/2015)
Art. 5º As pessoas físicas residentes ou domiciliadas no Brasil que recebam
rendimentos de trabalho assalariado, em moeda estrangeira, de autarquias ou repartições do
Governo brasileiro, situadas no exterior, estão sujeitas ao imposto de renda na fonte incidente
sobre a base de cálculo de que trata o art. 4º, mediante utilização da tabela progressiva de que
trata o art. 3º.
§ 1º Os rendimentos em moeda estrangeira serão convertidos em Reais, mediante
utilização do valor do dólar dos Estados Unidos da América fixado para compra pelo Banco
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Central do Brasil para o último dia útil da primeira quinzena do mês anterior ao do pagamento
do rendimento.
§ 2º As deduções de que tratam os incisos II, IV e V do art. 4º serão convertidas
em Reais, mediante utilização do valor do dólar dos Estados Unidos da América fixado para
venda pelo Banco Central do Brasil para o último dia útil da primeira quinzena do mês
anterior ao do pagamento do rendimento.
§ 3º As pessoas físicas computarão, na determinação da base de cálculo de que
trata o art. 4º e na declaração de rendimentos, 25% do total dos rendimentos do trabalho
assalariado recebidos nas condições referidas neste artigo.
.......................................................................................................................................................
CAPÍTULO III
DA DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS
.......................................................................................................................................................
Art. 8º A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença
entre as somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os
isentos, os não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas
com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas
e dentárias;
b) a pagamentos de despesas com instrução do contribuinte e de seus dependentes,
efetuados a estabelecimentos de ensino, relativamente à educação infantil, compreendendo as
creches e as pré-escolas; ao ensino fundamental; ao ensino médio; à educação superior,
compreendendo os cursos de graduação e de pós-graduação (mestrado, doutorado e
especialização); e à educação profissional, compreendendo o ensino técnico e o tecnológico,
até o limite anual individual de: (“Caput” da alínea com redação dada pela Lei nº 11.482, de
31/5/2007)
1. R$ 2.480,66 (dois mil, quatrocentos e oitenta reais e sessenta e seis centavos),
para o ano-calendário de 2007; (Item acrescido pela Lei nº 11.119, de 25/5/2005 e com nova
redação dada pela Lei nº 11.482, de 31/5/2007)
2. R$ 2.592,29 (dois mil, quinhentos e noventa e dois reais e vinte e nove
centavos), para o ano-calendário de 2008; (Item acrescido pela Lei nº 11.119, de 25/5/2005 e
com nova redação dada pela Lei nº 11.482, de 31/5/2007)
3. R$ 2.708,94 (dois mil, setecentos e oito reais e noventa e quatro centavos), para
o ano-calendário de 2009; (Item acrescido pela Lei nº 11.119, de 25/5/2005 e com nova
redação dada pela Lei nº 11.482, de 31/5/2007)
4. R$ 2.830,84 (dois mil, oitocentos e trinta reais e oitenta e quatro centavos) para
o ano-calendário de 2010; (Item acrescido pela Lei nº 11.119, de 25/5/2005 e com nova
redação dada pela Medida Provisória nº 528, de 25/3/2011, convertida na Lei nº 12.469, de
26/8/2011, produzindo efeitos a partir de 1/4/2011)
5. (Item acrescido pela Lei nº 11.119, de 25/5/2005 e revogado pela Lei nº
11.482, de 31/5/2007)
6. R$ 2.958,23 (dois mil, novecentos e cinquenta e oito reais e vinte e três
centavos) para o ano-calendário de 2011; (Item acrescido pela Medida Provisória nº 528, de
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25/3/2011, convertida na Lei nº 12.469, de 26/8/2011, produzindo efeitos a partir de
1/4/2011)
7. R$ 3.091,35 (três mil, noventa e um reais e trinta e cinco centavos) para o anocalendário de 2012; (Item acrescido pela Medida Provisória nº 528, de 25/3/2011, convertida
na Lei nº 12.469, de 26/8/2011, produzindo efeitos a partir de 1/4/2011)
8. R$ 3.230,46 (três mil, duzentos e trinta reais e quarenta e seis centavos) para o
ano-calendário de 2013; (Item acrescido pela Medida Provisória nº 528, de 25/3/2011,
convertida na Lei nº 12.469, de 26/8/2011, produzindo efeitos a partir de 1/4/2011)
9. R$ 3.375,83 (três mil, trezentos e setenta e cinco reais e oitenta e três centavos)
para o ano-calendário de 2014; e (Item acrescido pela Medida Provisória nº 528, de
25/3/2011, convertida na Lei nº 12.469, de 26/8/2011, e com redação dada pela Medida
Provisória nº 670, de 10/3/2015 , convertida na Lei nº 13.149, de 21/7/2015)
10. R$ 3.561,50 (três mil, quinhentos e sessenta e um reais e cinquenta centavos),
a partir do ano-calendário de 2015; (Item acrescido pela Medida Provisória nº 670, de
10/3/2015 , convertida na Lei nº 13.149, de 21/7/2015)
c) à quantia, por dependente, de: (“Caput” da alínea com redação dada pela Lei
nº 11.482, de 31/5/2007)
1. R$ 1.584,60 (mil, quinhentos e oitenta e quatro reais e sessenta centavos), para
o ano-calendário de 2007; (Item acrescido pela Lei nº 11.482, de 31/5/2007)
2. R$ 1.655,88 (mil, seiscentos e cinqüenta e cinco reais e oitenta e oito centavos),
para o ano-calendário de 2008; (Item acrescido pela Lei nº 11.482, de 31/5/2007)
3. R$ 1.730,40 (mil, setecentos e trinta reais e quarenta centavos), para o anocalendário de 2009; (Item acrescido pela Lei nº 11.482, de 31/5/2007)
4. R$ 1.808,28 (mil, oitocentos e oito reais e vinte e oito centavos) para o anocalendário de 2010; (Item acrescido pela Lei nº 11.482, de 31/5/2007, com nova redação
dada pela Medida Provisória nº 528, de 25/3/2011, convertida na Lei nº 12.469, de
26/8/2011, produzindo efeitos a partir de 1/4/2011)
5. R$ 1.889,64 (mil, oitocentos e oitenta e nove reais e sessenta e quatro centavos)
para o ano-calendário de 2011; (Item acrescido pela Medida Provisória nº 528, de 25/3/2011,
convertida na Lei nº 12.469, de 26/8/2011, produzindo efeitos a partir de 1/4/2011)
6. R$ 1.974,72 (mil, novecentos e setenta e quatro reais e setenta e dois centavos)
para o ano-calendário de 2012; (Item acrescido pela Medida Provisória nº 528, de 25/3/2011,
convertida na Lei nº 12.469, de 26/8/2011, produzindo efeitos a partir de 1/4/2011)
7. R$ 2.063,64 (dois mil, sessenta e três reais e sessenta e quatro centavos) para o
ano-calendário de 2013; (Item acrescido pela Medida Provisória nº 528, de 25/3/2011,
convertida na Lei nº 12.469, de 26/8/2011, produzindo efeitos a partir de 1/4/2011)
8. R$ 2.156,52 (dois mil, cento e cinquenta e seis reais e cinquenta e dois
centavos) para o ano-calendário de 2014; e (Item acrescido pela Medida Provisória nº 528, de
25/3/2011, convertida na Lei nº 12.469, de 26/8/2011, e com redação dada pela Medida
Provisória nº 670, de 10/3/2015 , convertida na Lei nº 13.149, de 21/7/2015)
9. R$ 2.275,08 (dois mil, duzentos e setenta e cinco reais e oito centavos), a partir
do ano-calendário de 2015; (Item acrescido pela Medida Provisória nº 670, de 10/3/2015 ,
convertida na Lei nº 13.149, de 21/7/2015)
d) às contribuições para a Previdência Social da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios;
e) às contribuições para as entidades de previdência privada domiciliadas no País,
cujo ônus tenha sido do contribuinte, destinadas a custear benefícios complementares
assemelhados aos da Previdência Social;
f) às importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do
Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a prestação de
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alimentos provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou de escritura pública a que se
refere o art. 1.124-A da Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil;
(Alínea com redação dada pela Lei nº 11.727, de 23/6/2008, produzindo efeitos a partir de
5/1/2007, de acordo com o inciso V do art. 41)
g) às despesas escrituradas no Livro Caixa, previstas nos incisos I a III do art. 6º
da Lei nº 8.134, de 27 de dezembro de 1990, no caso de trabalho não-assalariado, inclusive
dos leiloeiros e dos titulares de serviços notariais e de registro.
h) (VETADO na Lei nº 12.469, de 26/8/2011)
i) às contribuições para as entidades fechadas de previdência complementar de
natureza pública de que trata o § 15 do art. 40 da Constituição Federal, cujo ônus tenha sido
do contribuinte, destinadas a custear benefícios complementares assemelhados aos da
Previdência Social. (Alínea acrescida pela Lei nº 12.832, de 20/6/2013, com redação dada
pela Lei nº 13.043, de 13/11/2014, em vigor a partir de 1/1/2015)
j) (VETADO na Lei nº 13.149, de 21/7/2015)
§ 1º A quantia correspondente à parcela isenta dos rendimentos provenientes de
aposentadoria e pensão, transferência para a reserva remunerada ou reforma, pagos pela
Previdência Social da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, por qualquer
pessoa jurídica de direito público interno, ou por entidade de previdência privada,
representada pela soma dos valores mensais computados a partir do mês em que o
contribuinte completar sessenta e cinco anos de idade, não integrará a soma de que trata o
inciso I.
§ 2º O disposto na alínea a do inciso II:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem como a
entidade que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas da mesma
natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do
nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação, ser
feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento;
IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou
cobertas por contrato de seguro;
V - no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e
dentárias, exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome do
beneficiário.
§ 3º As despesas médicas e de educação dos alimentandos, quando realizadas pelo
alimentante em virtude de cumprimento de decisão judicial, de acordo homologado
judicialmente ou de escritura pública a que se refere o art. 1.124-A da Lei nº 5.869, de 11 de
janeiro de 1973 - Código de Processo Civil, poderão ser deduzidas pelo alimentante na
determinação da base de cálculo do imposto de renda na declaração, observado, no caso de
despesas de educação, o limite previsto na alínea b do inciso II do caput deste artigo.
(Parágrafo com redação dada pela Lei nº 11.727, de 23/6/2008, produzindo efeitos a partir
de 5/1/2007, de acordo com o inciso V do art. 41)
§ 4º (VETADO na Lei nº 12.469, de 26/8/2011)
Art. 9º O resultado da atividade rural, apurado na forma da Lei nº 8.023, de 12 de
abril de 1990, com as alterações posteriores, quando positivo, integrará a base de cálculo do
imposto definida no artigo anterior.
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Art. 10. O contribuinte poderá optar por desconto simplificado, que substituirá
todas as deduções admitidas na legislação, correspondente à dedução de 20% (vinte por
cento) do valor dos rendimentos tributáveis na Declaração de Ajuste Anual,
independentemente do montante desses rendimentos, dispensadas a comprovação da despesa
e a indicação de sua espécie, limitada a: (“Caput” do artigo com redação dada pela Lei nº
11.482, de 31/5/2007)
I - R$ 11.669,72 (onze mil, seiscentos e sessenta e nove reais e setenta e dois
centavos) para o ano-calendário de 2007; (Inciso acrescido pela Lei nº 11.482, de 31/5/2007)
II - R$ 12.194,86 (doze mil, cento e noventa e quatro reais e oitenta e seis
centavos) para o ano-calendário de 2008; (Inciso acrescido pela Lei nº 11.482, de 31/5/2007)
III - R$ 12.743,63 (doze mil, setecentos e quarenta e três reais e sessenta e três
centavos) para o ano-calendário de 2009; (Inciso acrescido pela Lei nº 11.482, de 31/5/2007)
IV - R$ 13.317,09 (treze mil, trezentos e dezessete reais e nove centavos) para o
ano-calendário de 2010; (Inciso acrescido pela Lei nº 11.482, de 31/5/2007, com nova
redação dada pela Medida Provisória nº 528, de 25/3/2011, convertida na Lei nº 12.469, de
26/8/2011, produzindo efeitos a partir de 1/4/2011)
V - R$ 13.916,36 (treze mil, novecentos e dezesseis reais e trinta e seis centavos)
para o ano-calendário de 2011; (Inciso acrescido pela Medida Provisória nº 528, de
25/3/2011, convertida na Lei nº 12.469, de 26/8/2011, produzindo efeitos a partir de
1/4/2011)
VI - R$ 14.542,60 (quatorze mil, quinhentos e quarenta e dois reais e sessenta
centavos) para o ano-calendário de 2012; (Inciso acrescido pela Medida Provisória nº 528, de
25/3/2011, convertida na Lei nº 12.469, de 26/8/2011, produzindo efeitos a partir de
1/4/2011)
VII - R$ 15.197,02 (quinze mil, cento e noventa e sete reais e dois centavos) para
o ano-calendário de 2013; (Inciso acrescido pela Medida Provisória nº 528, de 25/3/2011,
convertida na Lei nº 12.469, de 26/8/2011, produzindo efeitos a partir de 1/4/2011)
VIII - R$ 15.880,89 (quinze mil, oitocentos e oitenta reais e oitenta e nove
centavos) para o ano-calendário de 2014; e (Inciso acrescido pela Medida Provisória nº 528,
de 25/3/2011, convertida na Lei nº 12.469, de 26/8/2011, e com redação dada pela Medida
Provisória nº 670, de 10/3/2015 , convertida na Lei nº 13.149, de 21/7/2015)
IX – R$ 16.754,34 (dezesseis mil, setecentos e cinquenta e quatro reais e trinta e
quatro centavos), a partir do ano-calendário de 2015. (Inciso acrescido pela Medida
Provisória nº 670, de 10/3/2015 , convertida na Lei nº 13.149, de 21/7/2015)
Parágrafo único. O valor deduzido não poderá ser utilizado para comprovação de
acréscimo patrimonial, sendo considerado rendimento consumido.
Art. 11. O imposto de renda devido na declaração será calculado mediante
utilização da seguinte tabela:
BASE DE CÁLCULO EM R$
até 10.800,00
acima de 10.800,00 até 21.600,00
acima de 21.600,00

ALÍQUOTA%
15
25

PARCELA A DEDUZIR DO
IMPOSTO EM R$
1.620,00
3.780,00

.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
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LEI Nº 9.249 DE 26 DE DEZEMBRO DE 1995
Altera a Legislação do Imposto de Renda das
Pessoas Jurídicas, bem como da Contribuição
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. 10. Os lucros ou dividendos 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 arbitrado, não ficarão sujeitos à incidência do imposto de
renda na fonte, nem integrarão a base de cálculo do imposto de renda do beneficiário, pessoa
física ou jurídica, domiciliado no País ou no exterior.
§ 1º No caso de quotas ou ações distribuídas em decorrência de aumento 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 à parcela do lucro ou
reserva capitalizado, que corresponder ao sócio ou acionista. (Parágrafo único transformado
em § 1º, com redação dada pela Lei nº 12.973, de 13/5/2014, em vigor a partir de 1/1/2015)
§ 2º A não incidência prevista no caput inclui os lucros ou dividendos pagos ou
creditados a beneficiários de todas as espécies de ações previstas no art. 15 da Lei nº 6.404, de
15 de dezembro de 1976, ainda que a ação seja classificada em conta de passivo ou que a
remuneração seja classificada como despesa financeira na escrituração comercial. (Parágrafo
acrescido pela Lei nº 12.973, de 13/5/2014, em vigor a partir de 1/1/2015)
§ 3º Não são dedutíveis na apuração do lucro real e da base de cálculo da CSLL os
lucros ou dividendos pagos ou creditados a beneficiários de qualquer espécie de ação prevista
no art. 15 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, ainda que classificados como despesa
financeira na escrituração comercial. (Parágrafo acrescido pela Lei nº 12.973, de 13/5/2014,
em vigor a partir de 1/1/2015)
Art. 11. Os rendimentos produzidos por aplicação financeira de renda fixa,
auferidos por qualquer beneficiário, inclusive pessoa jurídica isenta, sujeitam-se à incidência
do imposto de renda à alíquota de quinze por cento.
§ 1º Os rendimentos de que trata este artigo serão apropriados “pro rata tempore”
até 31 de dezembro de 1995 e tributados, no que se refere à parcela relativa a 1995, nos
termos da legislação então vigente.
§ 2º (Revogado pela Lei nº 9.430 de 27/12/1996)
§ 3º O disposto neste artigo não elide as regras previstas nos artigos 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:
"Art. 77. ..................................................................
.................................................................................
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III - nas operações de renda variável realizadas em bolsa, no mercado de
balcão organizado, autorizado pelo órgão competente, ou através de fundos
de investimento, para a carteira própria das entidades citadas no inciso I;
...................................................................................."
Art. 13. Para efeito de apuração do lucro real e da base de cálculo da contribuição
social sobre o lucro líquido, são vedadas as seguintes deduções, independentemente do
disposto no art. 47 da Lei nº 4.506, de 30 de novembro de 1964:
I - (Revogado pela Lei nº 9.430, de 27/12/1996)
II - das contraprestações de arrendamento mercantil e do aluguel de bens móveis
ou imóveis, exceto quando relacionados intrinsecamente com a produção ou comercialização
dos bens e serviços;
III - de despesas de depreciação, amortização, manutenção, reparo, conservação,
impostos, taxas, seguros e quaisquer outros gastos com bens móveis ou imóveis, exceto se
intrinsecamente relacionados com a produção ou comercialização dos bens e serviços;
IV - das despesas com alimentação de sócios, acionistas e administradores;
V - das contribuições não compulsórias, exceto as destinadas a custear seguros e
planos de saúde, e benefícios complementares assemelhados aos da previdência social,
instituídos em favor dos empregados e dirigentes da pessoa jurídica;
VI - das doações, exceto as referidas no § 2º;
VII - das despesas com brindes.
VIII - de despesas de depreciação, amortização e exaustão geradas por bem objeto
de arrendamento mercantil pela arrendatária, na hipótese em que esta reconheça
contabilmente o encargo. (Inciso acrescido pela Medida Provisória nº 627, de 11/11/2013,
convertida na Lei nº 12.973, de 13/5/2014, em vigor a partir de 1/1/2015)
§ 1º Admitir-se-ão como dedutíveis as despesas com alimentação fornecida pela
pessoa jurídica, indistintamente, a todos os seus empregados.
§ 2º Poderão ser deduzidas as seguintes doações:
I - as de que trata a Lei nº 8.313, de 23 de dezembro de 1991;
II - 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 II do art. 213, da
Constituição Federal, até o limite de um e meio por cento do lucro operacional, antes de
computada a sua dedução e a de que trata o inciso seguinte;
III - as doações, até o limite de dois por cento do lucro operacional da pessoa
jurídica, antes de computada a sua dedução, efetuadas a entidades civis, legalmente
constituídas no Brasil, sem fins lucrativos, que prestem serviços gratuitos em benefício 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 fiscalização,
declaração, segundo modelo aprovado pela Secretaria da Receita Federal, fornecida pela
entidade beneficiária, em que esta se compromete a aplicar integralmente os recursos
recebidos na realização de seus objetivos sociais, com identificação da pessoa física
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 beneficiária deverá ser organização da sociedade civil, conforme a
Lei nº 13.019, de 31 de julho de 2014, desde que cumpridos os requisitos previstos nos arts. 3º
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e 16 da Lei nº 9.790, de 23 de março de 1999, independentemente de certificação. (Inciso com
redação dada pela Lei nº 13.204, de 14/12/2015)
Art. 13-A. (VETADO na Lei nº 13.169, de 6/10/2015)
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 § 2º do art. 2º da Lei nº 6.264, de 18 de novembro de 1975, e o § 2º do art. 19 do
Decreto-lei nº 1.598, de 26 de dezembro de 1977, com a redação dada pelo Decreto-lei nº
1.730, de 17 de outubro de 1979.
Art. 15. A base de cálculo do imposto, em cada mês, será determinada mediante a
aplicação do percentual de 8% (oito por cento) sobre a receita bruta auferida mensalmente,
observado o disposto no art. 12 do Decreto-Lei nº 1.598, de 26 de dezembro de 1977,
deduzida das devoluções, vendas canceladas e dos descontos incondicionais concedidos, sem
prejuízo do disposto nos arts. 30, 32, 34 e 35 da Lei nº 8.981, de 20 de janeiro de 1995.
(“Caput” do artigo com redação dada pela Medida Provisória nº 627, de 11/11/2013,
convertida na Lei nº 12.973, de 13/5/2014, em vigor a partir de 1/1/2015)
§ 1º Nas seguintes atividades, o percentual de que trata este artigo será de:
I - um inteiro e seis décimos por cento, para a atividade de revenda, 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 III do art. 36 da Lei nº 8.981,
de 20 de janeiro de 1995, observado o disposto nos §§ 1º e 2º do art. 29 da referida Lei;
III - trinta e dois por cento, para as atividades de:
a) prestação de serviços em geral, exceto a de serviços hospitalares e de auxílio
diagnóstico e terapia, patologia clínica, imagenologia, anatomia patológica e citopatologia,
medicina nuclear e análises e patologias clínicas, desde que a prestadora destes serviços seja
organizada sob a forma de sociedade empresária e atenda às normas da Agência Nacional de
Vigilância Sanitária - Anvisa; (Alínea com redação dada pela Lei nº 11.727, de 23/6/2008,
publicada no DOU de 24/6/2008, produzindo efeitos a partir do primeiro dia do ano seguinte
ao da publicação)
b) intermediação de negócios;
c) administração, locação ou cessão de bens imóveis, móveis e direitos de
qualquer natureza;
d) prestação cumulativa e contínua de serviços de assessoria creditícia,
mercadológica, gestão de crédito, seleção de riscos, administração de contas a pagar e a
receber, compra de direitos creditórios resultantes de vendas mercantis a prazo ou de
prestação de serviços ("factoring").
e) prestação de serviços de construção, recuperação, reforma, ampliação ou
melhoramento de infraestrutura vinculados a contrato de concessão de serviço público.
(Alínea acrescida pela Medida Provisória nº 627, de 11/11/2013, convertida na Lei nº
12.973, de 13/5/2014, em vigor a partir de 1/1/2015)
§ 2º No caso de atividades diversificadas será aplicado o percentual
correspondente a cada atividade.
§ 3º As receitas provenientes de atividade incentivada não comporão a base de
cálculo do imposto, na proporção do benefício a que a pessoa jurídica, submetida ao regime
de tributação com base no lucro real, fizer jus.
Coordenação de Comissões Permanentes - DECOM - P_7159

CONFERE COM O ORIGINAL AUTENTICADO
PL 5205/2016

35

§ 4º O percentual de que trata este artigo também será aplicado sobre a receita
financeira da pessoa jurídica que explore atividades imobiliárias relativas a loteamento de
terrenos, incorporação imobiliária, construção de prédios destinados à venda, bem como a
venda de imóveis construídos ou adquiridos para a revenda, quando decorrente da
comercialização de imóveis e for apurada por meio de índices ou coeficientes previstos em
contrato. (Parágrafo acrescido pela Lei nº 11.196, de 21/11/2005)
Art. 16. O lucro arbitrado das pessoas jurídicas será determinado mediante a
aplicação, sobre a receita bruta, quando conhecida, dos percentuais fixados no art. 15,
acrescidos de vinte por cento.
Parágrafo único. No caso das instituições a que se refere o inciso III 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 capital, as pessoas físicas e as
pessoas jurídicas não tributadas com base no lucro real observarão 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 1º de janeiro de 1996, não se lhe aplicando
qualquer correção monetária a partir dessa data;
II - tratando-se de bens e direitos adquiridos após 31 de dezembro de 1995, ao
custo de aquisição dos bens e direitos não será atribuída qualquer correção monetária.
Art. 18. O ganho de capital auferido por residente ou domiciliado no exterior será
apurado e tributado de acordo com as regras aplicáveis aos residentes no País.
Art. 19. A partir de 1º de janeiro de 1996, a alíquota da contribuição social sobre o
lucro líquido, 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 não se aplica às instituições a que se
refere o § 1º 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.
Base de cálculo da CSLL - Estimativa e Presumido
(Acrescido pela Medida Provisória nº 627, de 11/11/2013,
convertida na Lei nº 12.973, de 13/5/2014, em vigor a partir de 1/1/2015)
Art. 20. A base de cálculo da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido devida
pelas pessoas jurídicas que efetuarem o pagamento mensal ou trimestral a que se referem os
arts. 2º, 25 e 27 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, corresponderá a 12% (doze por
cento) sobre a receita bruta definida pelo art. 12 do Decreto-Lei nº 1.598, de 26 de dezembro
de 1977, auferida no período, deduzida das devoluções, vendas canceladas e dos descontos
incondicionais concedidos, exceto para as pessoas jurídicas que exerçam as atividades a que
se refere o inciso III do § 1º do art. 15, cujo percentual corresponderá a 32% (trinta e dois por
cento). (“Caput” do artigo com redação dada pela Medida Provisória nº 627, de 11/11/2013,
convertida na Lei nº 12.973, de 13/5/2014, em vigor a partir de 1/1/2015)
§ 1º A pessoa jurídica submetida ao lucro presumido poderá, excepcionalmente,
em relação ao quarto trimestre-calendário de 2003, optar pelo lucro real, sendo definitiva a
tributação pelo lucro presumido relativa aos três primeiros trimestres. (Primitivo parágrafo
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único acrescido pela Lei nº 10.684, de 30/5/2003 e renumerado pela Lei nº 11.196, de
21/11/2005)
§ 2º O percentual de que trata o caput deste artigo também será aplicado sobre a
receita financeira de que trata o § 4º do art. 15 desta Lei. (Parágrafo acrescido pela Lei nº
11.196, de 21/11/2005)
Incorporação, Fusão e Cisão
(Acrescido pela Medida Provisória nº 627, de 11/11/2013,
convertida na Lei nº 12.973, de 13/5/2014, em vigor a partir de 1/1/2015)
Art. 21. A pessoa jurídica que tiver parte ou todo o seu patrimônio absorvido em
virtude de incorporação, fusão ou cisão deverá levantar balanço específico para esse fim,
observada a legislação comercial. (“Caput” do artigo com redação dada pela Medida
Provisória nº 627, de 11/11/2013, convertida na Lei nº 12.973, de 13/5/2014, em vigor a
partir de 1/1/2015)
§ 1º O balanço a que se refere este artigo deverá ser levantado até trinta dias antes
do evento.
§ 2º (Revogado pela Medida Provisória nº 627, de 11/11/2013, convertida na Lei
nº 12.973, de 13/5/2014, em vigor a partir de 1/1/2015)
§ 3º (Revogado pela Medida Provisória nº 627, de 11/11/2013, convertida na Lei
nº 12.973, de 13/5/2014, em vigor a partir de 1/1/2015)
§ 4º A pessoa jurídica incorporada, fusionada ou cindida deverá apresentar
declaração de rendimentos correspondente ao período transcorrido durante o ano-calendário,
em seu próprio nome, até o último dia útil do mês subseqüente ao do evento.
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

LEI COMPLEMENTAR Nº 123, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006
(Republicada no DOU de 6/3/2012 em atendimento ao disposto no art. 5º da
Lei Complementar nº 139, de 10 de novembro de 2011)

Institui o Estatuto Nacional da Microempresa e
da Empresa de Pequeno Porte; altera
dispositivos das Leis nº 8.212 e 8.213, ambas
de 24 de julho de 1991, da Consolidação das
Leis do Trabalho - CLT, aprovada pelo
Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943,
da Lei nº 10.189, de 14 de fevereiro de 2001,
da Lei Complementar nº 63, de 11 de janeiro
de 1990; e revoga as Leis nº 9.317, de 5 de
dezembro de 1996, e 9.841, de 5 de outubro de
1999.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA,
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei
Complementar:
.......................................................................................................................................................
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CAPÍTULO IV
DOS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES
.......................................................................................................................................................
Art. 14. Consideram-se isentos do imposto de renda, na fonte e na declaração de
ajuste do beneficiário, os valores efetivamente pagos ou distribuídos ao titular ou sócio da
microempresa ou empresa de pequeno porte optante pelo Simples Nacional, salvo os que
corresponderem a pró-labore, aluguéis ou serviços prestados.
§ 1º A isenção de que trata o caput deste artigo fica limitada ao 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 mensal, no caso de antecipação de fonte, ou da receita bruta total anual,
tratando-se de declaração de ajuste, subtraído do valor devido na forma do Simples Nacional
no período.
§ 2º O disposto no § 1º deste artigo não se aplica na hipótese de a pessoa jurídica
manter escrituração contábil e evidenciar lucro superior àquele limite.
Art. 15. (VETADO).
Art. 16. A opção pelo Simples Nacional da pessoa jurídica enquadrada na
condição de microempresa e empresa de pequeno porte dar-se-á na forma a ser estabelecida
em ato do Comitê Gestor, sendo irretratável para todo o ano-calendário.
§ 1º Para efeito de enquadramento no Simples Nacional, considerar-se-á
microempresa ou empresa de pequeno porte aquela cuja receita bruta no ano-calendário
anterior ao da opção esteja compreendida dentro dos limites previstos no art. 3º desta Lei
Complementar.
§ 1º-A. A opção pelo Simples Nacional implica aceitação de sistema de
comunicação eletrônica, destinado, dentre outras finalidades, a:
I - cientificar o sujeito passivo de quaisquer tipos de atos administrativos,
incluídos os relativos ao indeferimento de opção, à exclusão do regime e a ações fiscais;
II - encaminhar notificações e intimações; e
III - expedir avisos em geral.
§ 1º-B. O sistema de comunicação eletrônica de que trata o § 1º-A será
regulamentado pelo CGSN, observando-se o seguinte:
I - as comunicações serão feitas, por meio eletrônico, em portal próprio,
dispensando-se a sua publicação no Diário Oficial e o envio por via postal;
II - a comunicação feita na forma prevista no caput será considerada pessoal para
todos os efeitos legais;
III - a ciência por meio do sistema de que trata o § 1º-A com utilização de
certificação digital ou de código de acesso possuirá os requisitos de validade;
IV - considerar-se-á realizada a comunicação no dia em que o sujeito passivo
efetivar a consulta eletrônica ao teor da comunicação; e
V - na hipótese do inciso IV, nos casos em que a consulta se dê em dia não útil, a
comunicação será considerada como realizada no primeiro dia útil seguinte.
§ 1º-C. A consulta referida nos incisos IV e V do § 1º-B deverá ser feita em até 45
(quarenta e cinco) dias contados da data da disponibilização da comunicação no portal a que
se refere o inciso I do § 1º-B, ou em prazo superior estipulado pelo CGSN, sob pena de ser
considerada automaticamente realizada na data do término desse prazo.
§ 1º-D. Enquanto não editada a regulamentação de que trata o § 1º-B, os entes
federativos poderão utilizar sistemas de comunicação eletrônica, com regras próprias, para as
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finalidades previstas no § 1º-A, podendo a referida regulamentação prever a adoção desses
sistemas como meios complementares de comunicação.
§ 2º A opção de que trata o caput deste artigo deverá ser realizada no mês de
janeiro, até o seu último dia útil, produzindo efeitos a partir do primeiro dia do ano-calendário
da opção, ressalvado o disposto no § 3º deste artigo.
§ 3º A opção produzirá efeitos a partir da data do início de atividade, desde que
exercida nos termos, prazo e condições a serem estabelecidos no ato do Comitê Gestor a que
se refere o caput deste artigo.
§ 4º Serão consideradas inscritas no Simples Nacional, em 1º de julho de 2007, as
microempresas e empresas de pequeno porte regularmente optantes pelo regime tributário de
que trata a Lei nº 9.317, de 5 de dezembro de 1996, salvo as que estiverem impedidas de optar
por alguma vedação imposta por esta Lei Complementar.
§ 5º O Comitê Gestor regulamentará a opção automática prevista no § 4º deste
artigo.
§ 6º O indeferimento da opção pelo Simples Nacional será formalizado mediante
ato da Administração Tributária segundo regulamentação do Comitê Gestor.
......................................................................................................................................................
Seção V
Do Repasse do Produto da Arrecadação
Art. 22. O Comitê Gestor definirá o sistema de repasses do total arrecadado,
inclusive encargos legais, para o:
I - Município ou Distrito Federal, do valor correspondente ao ISS;
II - Estado ou Distrito Federal, do valor correspondente ao ICMS;
III - Instituto Nacional do Seguro Social, do valor correspondente à Contribuição
para manutenção da Seguridade Social.
Parágrafo único. Enquanto o Comitê Gestor não regulamentar o prazo para o
repasse previsto no inciso II do caput deste artigo, esse será efetuado nos prazos estabelecidos
nos convênios celebrados no âmbito do colegiado a que se refere a alínea g do inciso XII do §
2º do art. 155 da Constituição Federal.
Seção VI
Dos Créditos
Art. 23. As microempresas e as empresas de pequeno porte optantes pelo Simples
Nacional não farão jus à apropriação nem transferirão créditos relativos a impostos ou
contribuições abrangidos pelo Simples Nacional.
§ 1º As pessoas jurídicas e aquelas a elas equiparadas pela legislação tributária
não optantes pelo Simples Nacional terão direito a crédito correspondente ao ICMS incidente
sobre as suas aquisições de mercadorias de microempresa ou empresa de pequeno porte
optante pelo Simples Nacional, desde que destinadas à comercialização ou industrialização e
observado, como limite, o ICMS efetivamente devido pelas optantes pelo Simples Nacional
em relação a essas aquisições.
§ 2º A alíquota aplicável ao cálculo do crédito de que trata o § 1º deste artigo
deverá ser informada no documento fiscal e corresponderá ao percentual de ICMS previsto
nos Anexos I ou II desta Lei Complementar para a faixa de receita bruta a que a
microempresa ou a empresa de pequeno porte estiver sujeita no mês anterior ao da operação.
§ 3º Na hipótese de a operação ocorrer no mês de início de atividades da
microempresa ou empresa de pequeno porte optante pelo Simples Nacional, a alíquota
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aplicável ao cálculo do crédito de que trata o § 1º deste artigo corresponderá ao percentual de
ICMS referente à menor alíquota prevista nos Anexos I ou II desta Lei Complementar.
§ 4º Não se aplica o disposto nos §§ 1º a 3º deste artigo quando:
I - a microempresa ou empresa de pequeno porte estiver sujeita à tributação do
ICMS no Simples Nacional por valores fixos mensais;
II - a microempresa ou a empresa de pequeno porte não informar a alíquota de que
trata o § 2º deste artigo no documento fiscal;
III - houver isenção estabelecida pelo Estado ou Distrito Federal que abranja a
faixa de receita bruta a que a microempresa ou a empresa de pequeno porte estiver sujeita no
mês da operação;
IV - o remetente da operação ou prestação considerar, por opção, que a alíquota
determinada na forma do caput e dos §§ 1º e 2º do art. 18 desta Lei Complementar deverá
incidir sobre a receita recebida no mês.
§ 5º Mediante deliberação exclusiva e unilateral dos Estados e do Distrito Federal,
poderá ser concedido às pessoas jurídicas e àquelas a elas equiparadas pela legislação
tributária não optantes pelo Simples Nacional crédito correspondente ao ICMS incidente
sobre os insumos utilizados nas mercadorias adquiridas de indústria optante pelo Simples
Nacional, sendo vedado o estabelecimento de diferenciação no valor do crédito em razão da
procedência dessas mercadorias.
§ 6º O Comitê Gestor do Simples Nacional disciplinará o disposto neste artigo.
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

LEI Nº 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 DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
CAPÍTULO I
IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURÍDICA
.....................................................................................................................................................
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 26 de dezembro de 1995, sobre a receita bruta definida pelo art. 12 do Decreto-Lei
nº 1.598, de 26 de dezembro de 1977, auferida no período de apuração de que trata o art. 1º,
deduzida das devoluções e vendas canceladas e dos descontos incondicionais concedidos; e
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(Inciso com redação dada pela Medida Provisória nº 627, de 11/11/2013, convertida na Lei
nº 12.973, de 13/5/2014, em vigor a partir de 1/1/2015)
II - os ganhos de capital, os rendimentos e ganhos líquidos auferidos em
aplicações financeiras, as demais receitas, os resultados positivos decorrentes de receitas não
abrangidas pelo inciso I, com os respectivos valores decorrentes do ajuste a valor presente de
que trata o inciso VIII do caput do art. 183 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, e
demais valores determinados nesta Lei, auferidos naquele mesmo período. (Inciso com
redação dada pela Lei nº 12.973, de 13/5/2014, em vigor a partir de 1/1/2015)
§ 1º O ganho de capital nas alienações de investimentos, imobilizados e
intangíveis corresponderá à diferença positiva entre o valor da alienação e o respectivo valor
contábil. (Parágrafo acrescido pela Medida Provisória nº 627, de 11/11/2013, convertida na
Lei nº 12.973, de 13/5/2014, em vigor a partir de 1/1/2015)
§ 2º Para fins do disposto no § 1º, poderão ser considerados no valor contábil, e na
proporção deste, os respectivos valores decorrentes dos efeitos do ajuste a valor presente de
que trata o inciso III do caput do art. 184 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976.
(Parágrafo acrescido pela Medida Provisória nº 627, de 11/11/2013, convertida na Lei nº
12.973, de 13/5/2014, em vigor a partir de 1/1/2015)
§ 3º Os ganhos decorrentes de avaliação de ativo ou passivo com base no valor
justo não integrarão a base de cálculo do imposto, no momento em que forem apurados.
(Parágrafo acrescido pela Medida Provisória nº 627, de 11/11/2013, convertida na Lei nº
12.973, de 13/5/2014, em vigor a partir de 1/1/2015)
§ 4º Para fins do disposto no inciso II do caput, os ganhos e perdas decorrentes de
avaliação do ativo com base em valor justo não serão considerados como parte integrante do
valor contábil. (Parágrafo acrescido pela Medida Provisória nº 627, de 11/11/2013,
convertida na Lei nº 12.973, de 13/5/2014, em vigor a partir de 1/1/2015)
§ 5º O disposto no § 4º não se aplica aos ganhos que tenham sido anteriormente
computados na base de cálculo do imposto. (Parágrafo acrescido pela Medida Provisória nº
627, de 11/11/2013, convertida na Lei nº 12.973, de 13/5/2014, em vigor a partir de
1/1/2015)
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.
§ 1º 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.
§ 2º 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.
§ 3º 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.
§ 4º 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 ofício relativo a qualquer dos períodos de apuração do
respectivo ano-calendário.
Seção VII
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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 26 de dezembro de 1995, sobre a receita bruta definida pelo art. 12 do Decreto-Lei
nº 1.598, de 26 de dezembro de 1977, auferida no período de apuração de que trata o art. 1º,
deduzida das devoluções e vendas canceladas e dos descontos incondicionais concedidos; e
(Inciso com redação dada pela Medida Provisória nº 627, de 11/11/2013, convertida na Lei
nº 12.973, de 13/5/2014, em vigor a partir de 1/1/2015)
II - os ganhos de capital, os rendimentos e ganhos líquidos auferidos em
aplicações financeiras, as demais receitas, os resultados positivos decorrentes de receitas não
abrangidas pelo inciso I do caput, com os respectivos valores decorrentes do ajuste a valor
presente de que trata o inciso VIII do caput do art. 183 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de
1976, e demais valores determinados nesta Lei, auferidos naquele mesmo período. (Inciso
com redação dada pela Medida Provisória nº 627, de 11/11/2013, convertida na Lei nº
12.973, de 13/5/2014, em vigor a partir de 1/1/2015)
§ 1º 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 nº 8.981, de 20 de janeiro de
1995, deverão ser multiplicados pelo número de meses do período de apuração.
§ 2º Na hipótese de utilização das alternativas de cálculo previstas nos incisos V a
VIII do art. 51 da Lei nº 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.
§ 3º O ganho de capital nas alienações de investimentos, imobilizados e
intangíveis corresponderá à diferença positiva entre o valor da alienação e o respectivo valor
contábil. (Parágrafo acrescido pela Medida Provisória nº 627, de 11/11/2013, convertida na
Lei nº 12.973, de 13/5/2014, em vigor a partir de 1/1/2015)
§ 4º Para fins do disposto no § 3º, poderão ser considerados no valor contábil, e na
proporção deste, os respectivos valores decorrentes dos efeitos do ajuste a valor presente de
que trata o inciso III do caput do art. 184 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976.
(Parágrafo acrescido pela Medida Provisória nº 627, de 11/11/2013, convertida na Lei nº
12.973, de 13/5/2014, em vigor a partir de 1/1/2015)
§ 5º Os ganhos decorrentes de avaliação de ativo ou passivo com base no valor
justo não integrarão a base de cálculo do imposto, no momento em que forem apurados.
(Parágrafo acrescido pela Medida Provisória nº 627, de 11/11/2013, convertida na Lei nº
12.973, de 13/5/2014, em vigor a partir de 1/1/2015)
§ 6º Para fins do disposto no inciso II do caput, os ganhos e perdas decorrentes de
avaliação do ativo com base em valor justo não serão considerados como parte integrante do
valor contábil. (Parágrafo acrescido pela Medida Provisória nº 627, de 11/11/2013,
convertida na Lei nº 12.973, de 13/5/2014, em vigor a partir de 1/1/2015)
§ 7º O disposto no § 6º não se aplica aos ganhos que tenham sido anteriormente
computados na base de cálculo do imposto. (Parágrafo acrescido pela Medida Provisória nº
627, de 11/11/2013, convertida na Lei nº 12.973, de 13/5/2014, em vigor a partir de
1/1/2015)
CAPÍTULO II
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
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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. 1º a
3º, 5º a 14, 17 a 24-B, 26, 55 e 71. (Artigo com redação dada pela Medida Provisória nº 563,
de 3/4/2012, convertida na Lei nº 12.715, de 17/9/2012)
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:
I - de que trata o art. 20 da Lei nº 9.249, de 26 de dezembro de 1995;
II - os ganhos de capital, os rendimentos e ganhos líquidos auferidos em
aplicações financeiras, as demais receitas, os resultados positivos decorrentes de receitas não
abrangidas pelo inciso I do caput, com os respectivos valores decorrentes do ajuste a valor
presente de que trata o inciso VIII do caput do art. 183 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de
1976, e demais valores determinados nesta Lei, auferidos naquele mesmo período. (Inciso
com redação dada pela Lei nº 12.973, de 13/5/2014, em vigor a partir de 1/1/2015)

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

LEI Nº 10.865, DE 30 DE ABRIL DE 2004
Dispõe sobre a Contribuição para os
Programas de Integração Social e de Formação
do Patrimônio do Servidor Público e a
Contribuição para o Financiamento da
Seguridade Social incidentes sobre a
importação de bens e serviços e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
.......................................................................................................................................................
CAPÍTULO V
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DAS ALÍQUOTAS
Art. 8º As contribuições serão calculadas mediante aplicação, sobre a base de
cálculo de que trata o art. 7º desta Lei, das alíquotas: (“Caput” do artigo com redação dada
pela Medida Provisória nº 668, de 30/1/2015, publicada no DOU de 30/1/2015, em vigor no
1º dia do 4º mês subsequente ao de sua publicação ,convertida na Lei nº 13.137, de
19/6/2015)
I - na hipótese do inciso I do caput do art. 3º, de: (Inciso com redação dada pela
Medida Provisória nº 668, de 30/1/2015, publicada no DOU de 30/1/2015, em vigor no 1º dia
do 4º mês subsequente ao de sua publicação ,convertida na Lei nº 13.137, de 19/6/2015)
a) 2,1% (dois inteiros e um décimo por cento), para a Contribuição para o
PIS/Pasep-Importação; e (Alínea acrescida pela Medida Provisória nº 668, de 30/1/2015,
publicada no DOU de 30/1/2015, em vigor no 1º dia do 4º mês subsequente ao de sua
publicação ,convertida na Lei nº 13.137, de 19/6/2015)
b) 9,65% (nove inteiros e sessenta e cinco centésimos por cento), para a CofinsImportação; e (Alínea acrescida pela Medida Provisória nº 668, de 30/1/2015, publicada no
DOU de 30/1/2015, em vigor no 1º dia do 4º mês subsequente ao de sua publicação
,convertida na Lei nº 13.137, de 19/6/2015)
II - na hipótese do inciso II do caput do art. 3º, de: (Inciso com redação dada pela
Medida Provisória nº 668, de 30/1/2015, publicada no DOU de 30/1/2015, em vigor no 1º dia
do 4º mês subsequente ao de sua publicação ,convertida na Lei nº 13.137, de 19/6/2015)
a) 1,65% (um inteiro e sessenta e cinco centésimos por cento), para a
Contribuição para o PIS/Pasep-Importação; e (Alínea acrescida pela Medida Provisória nº
668, de 30/1/2015, publicada no DOU de 30/1/2015, em vigor no 1º dia do 4º mês
subsequente ao de sua publicação ,convertida na Lei nº 13.137, de 19/6/2015)
b) 7,6% (sete inteiros e seis décimos por cento), para a Cofins-Importação.
(Alínea acrescida pela Medida Provisória nº 668, de 30/1/2015, publicada no DOU de
30/1/2015, em vigor no 1º dia do 4º mês subsequente ao de sua publicação ,convertida na Lei
nº 13.137, de 19/6/2015)
§ 1º As alíquotas, no caso de importação de produtos farmacêuticos, classificados
nas posições 30.01, 30.03, exceto no código 3003.90.56, 30.04, exceto no código 3004.90.46,
nos itens 3002.10.1, 3002.10.2, 3002.10.3, 3002.20.1, 3002.20.2, 3006.30.1 e 3006.30.2 e nos
códigos 3002.90.20, 3002.90.92, 3002.90.99, 3005.10.10, 3006.60.00, são de:
I - 2,76% (dois inteiros e setenta e seis centésimos por cento), para a Contribuição
para o PIS/Pasep-Importação; e (Inciso com redação dada pela Medida Provisória nº 668, de
30/1/2015, publicada no DOU de 30/1/2015, em vigor no 1º dia do 4º mês subsequente ao de
sua publicação ,convertida na Lei nº 13.137, de 19/6/2015)
II - 13,03% (treze inteiros e três centésimos por cento), para a Cofins-Importação.
(Inciso com redação dada pela Medida Provisória nº 668, de 30/1/2015, publicada no DOU
de 30/1/2015, em vigor no 1º dia do 4º mês subsequente ao de sua publicação ,convertida na
Lei nº 13.137, de 19/6/2015)
§ 2º As alíquotas, no caso de importação de produtos de perfumaria, de toucador
ou de higiene pessoal, classificados nas posições 3303.00 a 33.07, exceto na posição 33.06; e
nos códigos 3401.11.90, exceto 3401.11.90 Ex 01; 3401.20.10; e 9603.21.00; são de:
(“Caput” do parágrafo com redação dada pela Medida Provisória nº 609, de 8/3/2013,
convertida na Lei nº 12.839, de 9/7/2013)
I - 3,52% (três inteiros e cinquenta e dois centésimos por cento), para a
Contribuição para o PIS/Pasep-Importação; e (Inciso com redação dada pela Medida
Provisória nº 668, de 30/1/2015, publicada no DOU de 30/1/2015, em vigor no 1º dia do 4º
mês subsequente ao de sua publicação ,convertida na Lei nº 13.137, de 19/6/2015)
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II - 16,48% (dezesseis inteiros e quarenta e oito centésimos por cento), para a
Cofins-Importação. (Inciso com redação dada pela Medida Provisória nº 668, de 30/1/2015,
publicada no DOU de 30/1/2015, em vigor no 1º dia do 4º mês subsequente ao de sua
publicação ,convertida na Lei nº 13.137, de 19/6/2015)
§ 3º Na importação de máquinas e veículos, classificados nos códigos 84.29,
8432.40.00, 8432.80.00, 8433.20, 8433.30.00, 8433.40.00, 8433.5, 87.01, 87.02, 87.03, 87.04,
87.05 e 87.06, da Nomenclatura Comum do Mercosul - NCM, as alíquotas são de:
I - 2,62% (dois inteiros e sessenta e dois centésimos por cento), para a
Contribuição para o PIS/Pasep-Importação; e (Inciso com redação dada pela Medida
Provisória nº 668, de 30/1/2015, publicada no DOU de 30/1/2015, em vigor no 1º dia do 4º
mês subsequente ao de sua publicação ,convertida na Lei nº 13.137, de 19/6/2015)
II - 12,57% (doze inteiros e cinquenta e sete centésimos por cento), para a CofinsImportação. (Inciso com redação dada pela Medida Provisória nº 668, de 30/1/2015,
publicada no DOU de 30/1/2015, em vigor no 1º dia do 4º mês subsequente ao de sua
publicação ,convertida na Lei nº 13.137, de 19/6/2015)
§ 4º O disposto no § 3º deste artigo, relativamente aos produtos classificados no
Capítulo 84 da NCM, aplica-se, exclusivamente, aos produtos autopropulsados.
§ 5º Na importação dos produtos classificados nas posições 40.11 (pneus novos de
borracha) e 40.13 (câmaras-de-ar de borracha), da NCM, as alíquotas são de:
I - 2,68% (dois inteiros e sessenta e oito centésimos por cento), para a
Contribuição para o PIS/Pasep-Importação; e (Inciso com redação dada pela Lei nº 13.137,
de 19/6/2015)
II - 12,35% (doze inteiros e trinta e cinco centésimos por cento), para a CofinsImportação. (Inciso com redação dada pela Lei nº 13.137, de 19/6/2015)
§ 6º (Revogado pela Lei nº 13.097, de 19/1/2015, publicada no DOU de
20/1/2015, em vigor a partir do 1º ( primeiro) dia do 4º mês subsequente ao da publicação)
§ 6º-A (Parágrafo acrescido pela Lei nº 11.051, de 29/12/2004 e revogado pela
Lei nº 13.097, de 19/1/2015, publicada no DOU de 20/1/2015, em vigor a partir do 1º dia do
4º mês subsequente ao da publicação)
§ 7º (Revogado a partir de 1/1/2009, de acordo com a alínea "b" do inciso IV do
art. 42 da Lei nº 11.727, de 23/6/2008)
§ 8º A importação de gasolinas e suas correntes, exceto de aviação e óleo diesel e
suas correntes, gás liquefeito de petróleo (GLP) derivado de petróleo e gás natural e
querosene de aviação fica sujeita à incidência da contribuição para o PIS/PASEP e da
COFINS, fixadas por unidade de volume do produto, às alíquotas previstas no art. 23 desta
Lei, independentemente de o importador haver optado pelo regime especial de apuração e
pagamento ali referido.
§ 9º Na importação de autopeças, relacionadas nos Anexos I e II da Lei nº 10.485,
de 3 de julho de 2002, exceto quando efetuada pela pessoa jurídica fabricante de máquinas e
veículos relacionados no art. 1º da referida Lei, as alíquotas são de:
I - 2,62% (dois inteiros e sessenta e dois centésimos por cento), para a
Contribuição para o PIS/Pasep-Importação; e (Inciso com redação dada pela Medida
Provisória nº 668, de 30/1/2015, publicada no DOU de 30/1/2015, em vigor no 1º dia do 4º
mês subsequente ao de sua publicação , convertida na Lei nº 13.137, de 19/6/2015)
II - 12,57% (doze inteiros e cinquenta e sete centésimos por cento), para a CofinsImportação. (Inciso com redação dada pela Medida Provisória nº 668, de 30/1/2015,
publicada no DOU de 30/1/2015, em vigor no 1º dia do 4º mês subsequente ao de sua
publicação , convertida na Lei nº 13.137, de 19/6/2015)
§ 9º-A A partir de 1º de setembro de 2015, as alíquotas da Contribuição do
PIS/Pasep-Importação e da Cofins-Importação de que trata o § 9º serão de:
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I - 3,12% (três inteiros e doze centésimos por cento), para a Contribuição para o
PIS/Pasep-Importação; e
II - 14,37% (quatorze inteiros e trinta e sete centésimos por cento), para a CofinsImportação. (Parágrafo acrescido pela Lei nº 13.137, de 19/6/2015)
§ 10. Na importação de papel imune a impostos de que trata o art. 150, inciso VI,
alínea d, da Constituição Federal, ressalvados os referidos no inciso IV do § 12 deste artigo,
quando destinado à impressão de periódicos, as alíquotas são de:
I - 0,8% (oito décimos por cento), para a contribuição para o PIS/PasepImportação; e (Inciso com redação dada pela Lei nº 13.137, de 19/6/2015)
II - 3,2% (três inteiros e dois décimos por cento), para a Cofins-Importação.
(Inciso com redação dada pela Lei nº 13.137, de 19/6/2015)
§ 11. Fica o Poder Executivo autorizado a reduzir a 0 (zero) e a restabelecer as
alíquotas do PIS/PASEP-Importação e da COFINS-Importação, incidentes sobre:
I - produtos químicos e farmacêuticos classificados nos Capítulos 29 e 30 da
NCM;
II - produtos destinados ao uso em hospitais, clínicas e consultórios médicos e
odontológicos, campanhas de saúde realizadas pelo Poder Público e laboratórios de anatomia
patológica, citológica ou de análises clínicas, classificados nas posições 30.02, 30.06, 39.26,
40.15 e 90.18 da NCM. (Inciso com redação dada pela Lei nº 11.196, de 21/11/2005)
§ 12. Ficam reduzidas a 0 (zero) as alíquotas das contribuições, nas hipóteses de
importação de:
I - materiais e equipamentos, inclusive partes, peças e componentes, destinados ao
emprego na construção, conservação, modernização, conversão ou reparo de embarcações
registradas ou pré-registradas no Registro Especial Brasileiro; (Inciso com redação dada pela
Lei nº 11.774, de 17/9/2008)
II - embarcações construídas no Brasil e transferidas por matriz de empresa
brasileira de navegação para subsidiária integral no exterior, que retornem ao registro
brasileiro como propriedade da mesma empresa nacional de origem;
III - papel destinado à impressão de jornais, pelo prazo de 4 (quatro) anos a contar
da data de vigência desta Lei, ou até que a produção nacional atenda 80% (oitenta por cento)
do consumo interno; (Prazo prorrogado até 30/4/2016, de acordo com o art. 18 da Lei nº
11.727, de 23/6/2008, com redação dada pela Lei nº 12.649, de 17/5/2012, produzindo efeitos
a partir de 1/5/2012)
IV - papéis classificados nos códigos 4801.00.10, 4801.00.90, 4802.61.91,
4802.61.99, 4810.19.89 e 4810.22.90, todos da TIPI, destinados à impressão de periódicos
pelo prazo de 4 (quatro) anos a contar da data de vigência desta Lei ou até que a produção
nacional atenda 80% (oitenta por cento) do consumo interno; (Prazo prorrogado até
30/4/2016, de acordo com o art. 18 da Lei nº 11.727, de 23/6/2008, com redação dada pela
Lei nº 12.649, de 17/5/2012, produzindo efeitos a partir de 1/5/2012)
V - máquinas, equipamentos, aparelhos, instrumentos, suas partes e peças de
reposição, e películas cinematográficas virgens, sem similar nacional, destinados à indústria
cinematográfica e audiovisual, e de radiodifusão;
VI - aeronaves, classificadas na posição 88.02 da NCM; (Inciso com redação
dada pela Lei nº 10.925, de 23/7/2004)
VII - partes, peças, ferramentais, componentes, insumos, fluidos hidráulicos,
lubrificantes, tintas, anticorrosivos, equipamentos, serviços e matérias-primas a serem
empregados na manutenção, reparo, revisão, conservação, modernização, conversão e
industrialização das aeronaves de que trata o inciso VI deste parágrafo, de seus motores, suas
partes, peças, componentes, ferramentais e equipamentos; (Inciso com redação dada pela Lei
nº 11.727, de 23/6/2008)
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VIII - (Revogado pela Lei nº 11.196, de 21/11/2005)
IX - gás natural destinado ao consumo em unidades termelétricas integrantes do
Programa Prioritário de Termelétricas - PPT;
X - produtos hortícolas e frutas, classificados nos Capítulos 7 e 8, e ovos,
classificados na posição 04.07, todos da TIPI;
XI - semens e embriões da posição 05.11, da NCM; e
XII - livros, conforme definido no art. 2º da Lei nº 10.753, de 30 de outubro de
2003. (Inciso acrescido pela Lei nº 10.925, de 23/7/2004 e com nova redação dada pela Lei
nº 11.033, de 21/12/2004)
XIII - preparações compostas não-alcoólicas, classificadas no código 2106.90.10
Ex 01 da Tipi, destinadas à elaboração de bebidas pelas pessoas jurídicas industriais dos
produtos referidos no art. 58-A da Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003; . (Inciso
acrescido pela Lei nº 11.196, de 21/11/2005 e com nova redação dada pela Lei nº 11.727, de
23/6/2008, produzindo efeitos a partir de 1/1/2009)
XIV - material de emprego militar classificado nas posições 87.10.00.00 e
89.06.10.00 da Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados - Tipi;
(Inciso acrescido pela Lei nº 11.727, de 23/6/2008)
XV - partes, peças, componentes, ferramentais, insumos, equipamentos e
matérias-primas a serem empregados na industrialização, manutenção, modernização e
conversão do material de emprego militar de que trata o inciso XIV deste parágrafo; (Inciso
acrescido pela Lei nº 11.727, de 23/6/2008)
XVI - gás natural liquefeito - GNL. (Inciso acrescido pela Lei nº 11.727, de
23/6/2008)
XVII - produtos classificados no código 8402.19.00 da Nomenclatura Comum do
Mercosul-NCM, para utilização em Usinas Termonucleares - UTN geradoras de energia
elétrica para o Sistema Interligado Nacional. (Inciso acrescido pela Lei nº 11.774, de
17/9/2008)
XVIII - produtos classificados na posição 87.13 da Nomenclatura Comum do
Mercosul - NCM; (Inciso acrescido pela Lei nº 12.058, de 13/10/2009, com efeitos a partir de
1/1/2010)
XIX - artigos e aparelhos ortopédicos ou para fraturas classificados no código
90.21.10 da NCM; (Inciso acrescido pela Lei nº 12.058, de 13/10/2009, com efeitos a partir
de 1/1/2010)
XX - artigos e aparelhos de próteses classificados no código 90.21.3 da NCM;
(Inciso acrescido pela Lei nº 12.058, de 13/10/2009, com efeitos a partir de 1/1/2010)
XXI - almofadas antiescaras classificadas nos Capítulos 39, 40, 63 e 94 da NCM;
(Inciso acrescido pela Lei nº 12.058, de 13/10/2009, com efeitos a partir de 1/1/2010)
XXII - (Inciso acrescido pela Medida Provisória nº 491, de 23/6/2010, com prazo
de vigência encerrado em 3/11/2010, conforme Ato Declaratório do Presidente da Mesa do
Congresso Nacional nº 46, de 16/11/2010)
XXIII - projetores para exibição cinematográfica, classificados no código 9007.2
da NCM, e suas partes e acessórios, classificados no código 9007.9 da NCM; (Inciso
acrescido pela Medida Provisória nº 545, de 29/9/2011, convertida na Lei nº 12.599, de
23/3/2012)
XXIV - produtos classificados nos códigos 8443.32.22, 8469.00.39 Ex 01,
8714.20.00, 9021.40.00, 9021.90.82 e 9021.90.92, todos da Tipi, aprovada pelo Decreto nº
7.660, de 23 de dezembro de 2011; (Inciso acrescido pela Medida Provisória nº 549, de
17/11/2011, convertida na Lei nº 12.649, de 17/5/2012)
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XXV -calculadoras equipadas com sintetizador de voz classificadas no código
8470.10.00 Ex 01 da Tipi; (Inciso acrescido pela Medida Provisória nº 549, de 17/11/2011,
convertida na Lei nº 12.649, de 17/5/2012)
XXVI - teclados com adaptações específicas para uso por pessoas com
deficiência, classificados no código 8471.60.52 da Tipi; (Inciso acrescido pela Medida
Provisória nº 549, de 17/11/2011, convertida na Lei nº 12.649, de 17/5/2012)
XXVII -indicador ou apontador - mouse - com adaptações específicas para uso
por pessoas com deficiência, classificado no código 8471.60.53 da Tipi; Inciso acrescido pela
Medida Provisória nº 549, de 17/11/2011, convertida na Lei nº 12.649, de 17/5/2012)
XXVIII - linhas braile classificadas no código 8471.60.90 Ex. 01 da Tipi; Inciso
acrescido pela Medida Provisória nº 549, de 17/11/2011, convertida na Lei nº 12.649, de
17/5/2012)
XXIX - digitalizadores de imagens - scanners - equipados com sintetizador de
voz classificados no código 8471.90.14 Ex. 01 da Tipi; Inciso acrescido pela Medida
Provisória nº 549, de 17/11/2011, convertida na Lei nº 12.649, de 17/5/2012)
XXX - duplicadores braile classificados no código 8472.10.00 Ex. 01 da Tipi;
Inciso acrescido pela Medida Provisória nº 549, de 17/11/2011, convertida na Lei nº 12.649,
de 17/5/2012)
XXXI - acionadores de pressão classificados no código 8471.60.53 Ex. 02 da
Tipi; Inciso acrescido pela Medida Provisória nº 549, de 17/11/2011, convertida na Lei nº
12.649, de 17/5/2012)
XXXII - lupas eletrônicas do tipo utilizado por pessoas com deficiência visual
classificadas no código 8525.80.19 Ex. 01 da TIPI; Inciso acrescido pela Medida Provisória
nº 549, de 17/11/2011, convertida na Lei nº 12.649, de 17/5/2012)
XXXIII - implantes cocleares classificados no código 9021.40.00 da Tipi; Inciso
acrescido pela Medida Provisória nº 549, de 17/11/2011, convertida na Lei nº 12.649, de
17/5/2012)
XXXIV - próteses oculares classificadas no código 9021.39.80 da Tipi. (Inciso
acrescido pela Medida Provisória nº 549, de 17/11/2011, convertida na Lei nº 12.649, de
17/5/2012)
XXXV - programas - softwares - de leitores de tela que convertem texto em voz
sintetizada para auxílio de pessoas com deficiência visual; (Inciso acrescido pela Lei nº
12.649, de 17/5/2012)
XXXVI - aparelhos contendo programas - softwares - de leitores de tela que
convertem texto em caracteres braile, para utilização de surdos-cegos; (Inciso acrescido pela
Lei nº 12.649, de 17/5/2012)
XXXVII - (VETADO na Lei nº 12.649, de 17/5/2012); e
XXXVIII - neuroestimuladores para tremor essencial/Parkinson, classificados no
código 9021.90.19, e seus acessórios, classificados nos códigos 9018.90.99, 9021.90.91 e
9021.90.99, todos da Tipi; e (Inciso acrescido pela Lei nº 12.649, de 17/5/2012 e com
redação dada pela Medida Provisória nº 634, de 26/12/2013, convertida na Lei nº 12.995, de
18/6/2014)
XXXIX – (Revogado pela Lei nº 13.137, de 19/6/2015, publicada no DOU
Edição Extra de 22/6/2015, em vigor no primeiro dia do quarto mês subsequente a data da
publicação)
XL - produtos classificados no Ex 01 do código 8503.00.90 da Tipi, exceto pás
eólicas. (Inciso acrescido pela Medida Provisória nº 656, de 7/10/2014, convertida na Lei nº
13.097, de 19/1/2015, com redação dada pela Lei nº 13.169, de 6/10/2015, publicada no
DOU de 7/10/2015, produzindo efeitos a partir do primeiro dia do quarto mês subsequente
ao da publicação)
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§ 13. O Poder Executivo poderá regulamentar: (“Caput” do parágrafo com
redação dada pela Lei nº 12.058, de 13/10/2009, com efeitos a partir de 1/1/2010)
I - o disposto no § 10 deste artigo; e
II - a utilização do benefício da alíquota zero de que tratam os incisos I a VII,
XVIII a XXI, e XXIV a XXXIV do § 12. (Inciso com redação dada pela Lei nº 12.649, de
17/5/2012)
§ 14. Ficam reduzidas a 0 (zero) as alíquotas das contribuições incidentes sobre o
valor pago, creditado, entregue, empregado ou remetido à pessoa física ou jurídica residente
ou domiciliada no exterior, referente a aluguéis e contraprestações de arrendamento mercantil
de máquinas e equipamentos, embarcações e aeronaves utilizados na atividade da empresa.
(Parágrafo acrescido pela Lei nº 10.925, de 23/7/2004)
§ 15. Na importação de etano, propano e butano, destinados à produção de eteno e
propeno; de nafta petroquímica e de condensado destinado a centrais petroquímicas; bem
como na importação de eteno, propeno, buteno, butadieno, orto-xileno, benzeno, tolueno,
isopreno e paraxileno, quando efetuada por indústrias químicas, as alíquotas da Contribuição
para o PIS/Pasep- Importação e da Cofins-Importação são de, respectivamente: (“Caput” do
parágrafo com redação dada pela Lei nº 12.859, de 10/9/2013)
I - 0,18% (dezoito centésimos por cento) e 0,82% (oitenta e dois centésimos por
cento), para os fatos geradores ocorridos nos anos de 2013, 2014 e 2015; (Inciso acrescido
pela Lei nº 11.196, de 21/11/2005, com redação dada pela Medida Provisória nº 613, de
7/5/2013, convertida na Lei nº 12.859, de 10/9/2013)
II - 0,54% (cinquenta e quatro centésimos por cento) e 2,46% (dois inteiros e
quarenta e seis centésimos por cento), para os fatos geradores ocorridos no ano de 2016;
(Inciso acrescido pela Lei nº 11.196, de 21/11/2005, com redação dada pela Medida
Provisória nº 613, de 7/5/2013, convertida na Lei nº 12.859, de 10/9/2013)
III - 0,90% (noventa centésimos por cento) e 4,10% (quatro inteiros e dez
centésimos por cento), para os fatos geradores ocorridos no ano de 2017; e (Inciso acrescido
pela Medida Provisória nº 613, de 7/5/2013, convertida na Lei nº 12.859, de 10/9/2013)
IV - 1% (um por cento) e 4,6% (quatro inteiros e seis décimos por cento), para os
fatos geradores ocorridos a partir do ano de 2018. (Inciso acrescido pela Medida Provisória
nº 613, de 7/5/2013, com redação dada pela Lei nº 12.859, de 10/9/2013)
§ 16. Na hipótese da importação de etano, propano e butano de que trata o § 15
deste artigo, não se aplica o disposto no § 8° deste artigo. (Parágrafo acrescido pela Lei nº
11.488, de 15/6/2007)
§ 17. O disposto no § 14 deste artigo não se aplica aos valores pagos, creditados,
entregues, empregados ou remetidos, por fonte situada no País, à pessoa física ou jurídica
residente ou domiciliada no exterior, em decorrência da prestação de serviços de frete,
afretamento, arrendamento ou aluguel de embarcações marítimas ou fluviais destinadas ao
transporte de pessoas para fins turísticos. (Parágrafo acrescido pela Lei nº 11.727, de
23/6/2008, publicada no DOU de 24/6/2008, produzindo efeitos a partir do primeiro dia do
quarto mês subsequente ao da publicação)
§ 18. O disposto no § 17 deste artigo aplicar-se-á também à hipótese de
contratação ou utilização da embarcação em atividade mista de transporte de cargas e de
pessoas para fins turísticos, independentemente da preponderância da atividade. (Parágrafo
acrescido pela Lei nº 11.727, de 23/6/2008, publicada no DOU de 24/6/2008, produzindo
efeitos a partir do primeiro dia do quarto mês subsequente ao da publicação)
§ 19. A importação de álcool, inclusive para fins carburantes, é sujeita à
incidência da Contribuição para o PIS/Pasep-Importação e da Cofins-Importação com
alíquotas de, respectivamente, 2,1% (dois inteiros e um décimo por cento) e 9,65% (nove
inteiros e sessenta e cinco centésimos por cento), independentemente de o importador haver
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optado pelo regime especial de apuração e pagamento referido no art. 5º da Lei no 9.718, de
27 de novembro de 1998. (Parágrafo acrescido pela Lei nº 11.727, de 23/6/2008, e com
redação dada pela Lei nº 13.137, de 19/6/2015, publicada no DOU Edição Extra de
22/6/2015, em vigor no primeiro dia do quarto mês subsequente a data da publicação)
§ 20. (Parágrafo acrescido pela Medida Provisória nº 491, de 23/6/2010, com
prazo de vigência encerrado em 3/11/2010, conforme Ato Declaratório do Presidente da
Mesa do Congresso Nacional nº 46, de 16/11/2010)
§ 21. As alíquotas da Cofins-Importação de que trata este artigo ficam acrescidas
de um ponto percentual na hipótese de importação dos bens classificados na Tipi, aprovada
pelo Decreto nº 7.660, de 23 de dezembro de 2011, relacionados no Anexo I da Lei nº 12.546,
de 14 de dezembro de 2011. (Parágrafo com redação dada pela Lei nº 12.844, de 19/7/2013,
em vigor a partir do primeiro dia do quarto mês subsequente ao da publicação da Medida
Provisória nº 612, de 4/4/2013, publicada na Edição Extra do DOU de 4/4/2013)
I - (Revogado pela Lei nº 12.715, de 17/9/2012, a partir do 1º (primeiro) dia do 4º
(quarto) mês subsequente à data de publicação da Medida Provisória nº 563, de 3/4/2012, ou
da data da regulamentação referida no § 2º do art. 78 da Lei nº 12.715, de 17/9/2012, o que
ocorrer depois)
II - (Revogado pela Lei nº 12.715, de 17/9/2012, a partir do 1º (primeiro) dia do
4º (quarto) mês subsequente à data de publicação da Medida Provisória nº 563, de 3/4/2012,
ou da data da regulamentação referida no § 2º do art. 78 da Lei nº 12.715, de 17/9/2012, o
que ocorrer depois)
III - (Revogado pela Lei nº 12.715, de 17/9/2012, a partir do 1º (primeiro) dia do
4º (quarto) mês subsequente à data de publicação da Medida Provisória nº 563, de 3/4/2012,
ou da data da regulamentação referida no § 2º do art. 78 da Lei nº 12.715, de 17/9/2012, o
que ocorrer depois)
IV - (Revogado pela Lei nº 12.715, de 17/9/2012, a partir do 1º (primeiro) dia do
4º (quarto) mês subsequente à data de publicação da Medida Provisória nº 563, de 3/4/2012,
ou da data da regulamentação referida no § 2º do art. 78 da Lei nº 12.715, de 17/9/2012, o
que ocorrer depois)
V - (Revogado pela Lei nº 12.715, de 17/9/2012, a partir do 1º (primeiro) dia do
4º (quarto) mês subsequente à data de publicação da Medida Provisória nº 563, de 3/4/2012,
ou da data da regulamentação referida no § 2º do art. 78 da Lei nº 12.715, de 17/9/2012, o
que ocorrer depois)
VI - (Revogado pela Lei nº 12.715, de 17/9/2012, a partir do 1º (primeiro) dia do
4º (quarto) mês subsequente à data de publicação da Medida Provisória nº 563, de 3/4/2012,
ou da data da regulamentação referida no § 2º do art. 78 da Lei nº 12.715, de 17/9/2012, o
que ocorrer depois)
§ 22. A utilização do benefício de alíquota zero de que tratam os incisos XIX a
XXXVIII do § 12 deste artigo cessará quando houver oferta de mercadorias produzidas no
Brasil em condições similares às das importadas quanto ao padrão de qualidade, conteúdo
técnico, preço ou capacidade produtiva, conforme regulamentação editada pelo Poder
Executivo. (Parágrafo acrescido pela Lei nº 12.649, de 17/5/2012).
§ 23. Aplica-se ao condensado destinado a centrais petroquímicas o disposto nos
arts. 56 e 57 da Lei nº 11.196, de 21 de novembro de 2005. (Parágrafo acrescido pela Lei nº
12.715, de 17/9/2012)
§ 24. (VETADO na Lei nº 12.715, de 17/9/2012)
CAPÍTULO VI
DA ISENÇÃO
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Art. 9º São isentas das contribuições de que trata o art. 1º desta Lei:
I - as importações realizadas:
a) pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios, suas autarquias e fundações
instituídas e mantidas pelo poder público;
b) pelas Missões Diplomáticas e Repartições Consulares de caráter permanente e
pelos respectivos integrantes;
c) pelas representações de organismos internacionais de caráter permanente,
inclusive os de âmbito regional, dos quais o Brasil seja membro, e pelos respectivos
integrantes;
II - as hipóteses de:
a) amostras e remessas postais internacionais, sem valor comercial;
b) remessas postais e encomendas aéreas internacionais, destinadas a pessoa
física;
c) bagagem de viajantes procedentes do exterior e bens importados a que se
apliquem os regimes de tributação simplificada ou especial;
d) bens adquiridos em loja franca no País;
e) bens trazidos do exterior, no comércio característico das cidades situadas nas
fronteiras terrestres, destinados à subsistência da unidade familiar de residentes nas cidades
fronteiriças brasileiras;
f) bens importados sob o regime aduaneiro especial de drawback, na modalidade
de isenção;
g) objetos de arte, classificados nas posições 97.01, 97.02, 97.03 e 97.06 da NCM,
recebidos em doação, por museus instituídos e mantidos pelo poder público ou por outras
entidades culturais reconhecidas como de utilidade pública; e
h) máquinas, equipamentos, aparelhos e instrumentos, e suas partes e peças de
reposição, acessórios, matérias-primas e produtos intermediários, importados por instituições
científicas e tecnológicas e por cientistas e pesquisadores, conforme o disposto na Lei nº
8.010, de 29 de março de 1990.
III - (VETADO na Lei nº 10.925, de 23/7/2004)
§ 1º As isenções de que tratam os incisos I e II deste artigo somente serão
concedidas se satisfeitos os requisitos e condições exigidos para o reconhecimento de isenção
do Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI. (Parágrafo único transformado em § 1º
com nova redação dada pela Lei nº 10.925, de 23/7/2004)
§ 2º (VETADO na Lei nº 10.925, de 23/7/2004)
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

LEI Nº 11.196, DE 21 DE NOVEMBRO DE 2005
Institui o Regime Especial de Tributação para
a Plataforma de Exportação de Serviços de
Tecnologia da Informação - REPES, o Regime
Especial de Aquisição de Bens de Capital para
Empresas Exportadoras - RECAP e o
Programa de Inclusão Digital; dispõe sobre
incentivos fiscais para a inovação tecnológica;
altera o Decreto-Lei nº 288, de 28 de fevereiro
de 1967, o Decreto nº 70.235, de 6 de março
de 1972, o Decreto-Lei nº 2.287, de 23 de
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julho de 1986, as Leis nºs 4.502, de 30 de
novembro de 1964, 8.212, de 24 de julho de
1991, 8.245, de 18 de outubro de 1991, 8.387,
de 30 de dezembro de 1991, 8.666, de 21 de
junho de 1993, 8.981, de 20 de janeiro de
1995, 8.987, de 13 de fevereiro de 1995,
8.989, de 24 de fevereiro de 1995, 9.249, de 26
de dezembro de 1995, 9.250, de 26 de
dezembro de 1995, 9.311, de 24 de outubro de
1996, 9.317, de 5 de dezembro de 1996, 9.430,
de 27 de dezembro de 1996, 9.718, de 27 de
novembro de 1998, 10.336, de 19 de dezembro
de 2001, 10.438, de 26 de abril de 2002,
10.485, de 3 de julho de 2002, 10.637, de 30
de dezembro de 2002, 10.755, de 3 de
novembro de 2003, 10.833, de 29 de dezembro
de 2003, 10.865, de 30 de abril de 2004,
10.925, de 23 de julho de 2004, 10.931, de 2
de agosto de 2004, 11.033, de 21 de dezembro
de 2004, 11.051, de 29 de dezembro de 2004,
11.053, de 29 de dezembro de 2004, 11.101,
de 9 de fevereiro de 2005, 11.128, de 28 de
junho de 2005, e a Medida Provisória nº
2.199-14, de 24 de agosto de 2001; revoga a
Lei nº 8.661, de 2 de junho de 1993, e
dispositivos das Leis nºs 8.668, de 25 de junho
de 1993, 8.981, de 20 de janeiro de 1995,
10.637, de 30 de dezembro de 2002, 10.755,
de 3 de novembro de 2003, 10.865, de 30 de
abril de 2004, 10.931, de 2 de agosto de 2004,
e da Medida Provisória nº 2.158-35, de 24 de
agosto de 2001; e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
.......................................................................................................................................................
CAPÍTULO IX
DA CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP E DA COFINS
.......................................................................................................................................................
Art. 56. A Contribuição para o PIS/Pasep e a Cofins devidas pelo produtor ou
importador de nafta petroquímica, incidentes sobre a receita bruta decorrente da venda desse
produto às centrais petroquímicas, serão calculadas, respectivamente, com base nas alíquotas
de: (“Caput” do artigo com redação dada pela Medida Provisória nº 613, de 7/5/2013,
convertida na Lei nº 12.859, de 10/9/2013)
I - 0,18% (dezoito centésimos por cento) e 0,82% (oitenta e dois centésimos por
cento), para os fatos geradores ocorridos nos anos de 2013, 2014 e 2015; (Inciso acrescido
pela Medida Provisória nº 613, de 7/5/2013, convertida na Lei nº 12.859, de 10/9/2013)
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II - 0,54% (cinquenta e quatro centésimos por cento) e 2,46% (dois inteiros e
quarenta e seis centésimos por cento), para os fatos geradores ocorridos no ano de 2016;
(Inciso acrescido pela Medida Provisória nº 613, de 7/5/2013, convertida na Lei nº 12.859,
de 10/9/2013)
III - 0,90% (noventa centésimos por cento) e 4,10% (quatro inteiros e dez
centésimos por cento), para os fatos geradores ocorridos no ano de 2017; e (Inciso acrescido
pela Medida Provisória nº 613, de 7/5/2013, convertida na Lei nº 12.859, de 10/9/2013)
IV - 1% (um por cento) e 4,6% (quatro inteiros e seis décimos por cento), para os
fatos geradores ocorridos a partir do ano de 2018. (Inciso acrescido pela Medida Provisória
nº 613, de 7/5/2013, convertida na Lei nº 12.859, de 10/9/2013)
Parágrafo único. O disposto no caput aplica-se também: (Parágrafo único
acrescido pela Lei nº 11.488, de 15/6/2007, com redação dada pela Medida Provisória nº
613, de 7/5/2013, convertida na Lei nº 12.859, de 10/9/2013)
I - às vendas de etano, propano, butano, condensado e correntes gasosas de
refinaria - HLR - hidrocarbonetos leves de refino para centrais petroquímicas para serem
utilizados como insumo na produção de eteno, propeno, buteno, butadieno, ortoxileno,
benzeno, tolueno, isopreno e paraxileno; e (Inciso acrescido pela Medida Provisória nº 613,
de 7/5/2013, retificado no DOU de 16/5/2013 e convertida na Lei nº 12.859, de 10/9/2013)
II - às vendas de eteno, propeno, buteno, butadieno, ortoxileno, benzeno, tolueno,
isopreno e paraxileno para indústrias químicas para serem utilizados como insumo produtivo.
(Inciso acrescido pela Medida Provisória nº 613, de 7/5/2013, retificado no DOU de
16/5/2013 e convertida na Lei nº 12.859, de 10/9/2013)
III - (VETADO na Lei nº 13.043, de 13/11/2014)
Art. 57. Na apuração da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins no regime de
não-cumulatividade, a central petroquímica poderá descontar créditos calculados às alíquotas
de 1,65% (um inteiro e sessenta e cinco centésimos por cento) e 7,6% (sete inteiros e seis
décimos por cento), respectivamente, decorrentes de aquisição ou importação de nafta
petroquímica.
§ 1º Na hipótese de revenda dos produtos adquiridos na forma do art. 56 ou
importados na forma do § 15 do art. 8º da Lei nº 10.865, de 30 de abril de 2004, os créditos de
que trata o caput serão calculados mediante a aplicação das alíquotas estabelecidas nos incisos
do caput do art. 56. (Parágrafo com redação dada pela Lei nº 12.859, de 10/9/2013)
§ 2º (Parágrafo acrescido pela Lei nº 11.488, de 15/6/2007, e revogado pela
Medida Provisória nº 613, de 7/5/2013, convertida na Lei nº 12.859, de 10/9/2013)
Art. 57-A. O disposto no art. 57 aplica-se também às aquisições dos produtos
cujas vendas são referidas nos incisos do parágrafo único do art. 56.
§ 1º O saldo de créditos apurados pelas indústrias petroquímicas na forma do art.
3º da Lei nº 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e do art. 3º da Lei nº 10.833, de 29 de
dezembro de 2003, existente em 8 de maio de 2013, poderá, nos termos e prazos fixados em
regulamento:
I - ser compensado com débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a
tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, observada a legislação
específica aplicável à matéria; ou
II - ser ressarcido em dinheiro, observada a legislação específica aplicável à
matéria.
§ 2º O crédito previsto no art. 57 e neste artigo, decorrente da aquisição dos
produtos mencionados no caput e no parágrafo único do art. 56 que a pessoa jurídica não
conseguir utilizar até o final de cada trimestre-calendário poderá ser:
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I - compensado com débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a impostos
e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, observada a
legislação específica aplicável à matéria; ou
II - ressarcido em espécie, observada a legislação específica aplicável à matéria.
(Artigo acrescido pela Medida Provisória nº 613, de 7/5/2013, convertida na Lei nº 12.859,
de 10/9/2013)
Art. 57-B. É o Poder Executivo autorizado a conceder às centrais petroquímicas
sujeitas ao regime de apuração não cumulativa da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins
crédito presumido relativo à aquisição de etanol utilizado na produção de polietileno.
§ 1º O crédito presumido de que trata o caput será estabelecido com parâmetro
nas oscilações de preço do etanol no mercado.
§ 2º O montante do crédito presumido de que trata o caput será determinado
mediante aplicação de alíquota específica correspondente a, no máximo, R$ 80,00 (oitenta
reais) por metro cúbico de etanol.
§ 3º O crédito presumido de que trata o caput poderá ser utilizado conforme
estabelecido no § 2º do art. 57-A. (Artigo acrescido pela Medida Provisória nº 613, de
7/5/2013, convertida na Lei nº 12.859, de 10/9/2013)
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