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RESUMO

O objetivo desse trabalho é comparar dois regimes de tributação do (IRPJ) Imposto
de Renda Pessoas Jurídicas sendo esses pelo Lucro Real e Lucro Presumido, com
a elevação neste últimos anos da carga tributária tem pressionado a competividade
das empresas, para auxiliar na busca de uma melhor alternativa dentro dos aspectos
legais a menor carga tributária, deve se analisar cuidadosamente as alternativas, pois
cada regime de tributação possui características próprias e bastante diferenciadas, e
para determinadas empresas o regime de tributação pode fazer a diferença reduzindo
uma boa parte de seus custos.
Palavras-chaves: Regime Tributário. Lucro Presumido. Lucro Real. Imposto de
Renda ´Pessoas Jurídicas.

ABSTRACT

The objective of this study is to compare two taxation regimes (IRPJ) Income Tax Legal
Entities being those by Real Profit and Presumed Profit, with the increase in recent
years of the tax burden has pressed the competitiveness of companies, to assist in the
search for a better alternative within the legal aspects the lower the tax burden, the
alternatives must be carefully analyzed, since each tax regime has its own
characteristics and quite different, and for certain companies the taxation system can
make the difference by reducing a good part of its costs.
Keywords: Tax Regime. Presumed profit. Real profit. Income Tax 'Legal Persons
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INTRODUÇÃO
Conforme Santos (2006), em acordo com art. 46 do Regulamento do imposto

de renda – RIR/99 (decreto nº 3000/99), afirma que são contribuintes do imposto e
terão lucros apurados as pessoas jurídicas e as empresas individuais, ou seja, os
próprios empresários. Além destes ainda são inclusos como contribuintes todas as
firmas e sociedades, registradas ou não; fundos de investimentos imobiliários;
empresas públicas e as sociedade de economia mista; entre outros.
Ainda de acordo com Santos (2006), para fins de imposto de renda em
legitimidade com o art.147 do RIR/99 consideram-se pessoas jurídicas:
 As pessoas jurídicas de direito privadas domiciliadas no País, independente
de qual for seus fins, nacionalidade ou participação no capital.
 Filiais, sucursais, agências ou representações no País de pessoas jurídicas
com sede no exterior.
 Os comitentes domiciliadas no exterior, quando os resultados das
operações realizados por seus mandatários ou comissionados no País.
No decorrer do trabalho será apresentado no primeiro momento um
embasamento teórico, após será realizado comparativo entre os dois regimes de
tributação, Lucro Real e Presumido através do mesmo será identificado a melhor
opção de tributação de uma determinada empresa fictícia no ramo do comércio.
A estruturação desse artigo iniciou se através de estudos bibliográficos,
analisando livros textos que tratam de IRPJ (Imposto de Renda Pessoa Jurídica) no
Lucro Presumido e Real e planejamento tributário para minimizar as cargas tributárias
nas empresas. Posteriormente foi realizado um levantamento de dados de uma
determinada empresa (fictícia) cuja atividade é no ramo de comércio, após realizado
os devidos cálculos em ambos os regimes de tributação Lucro Presumido e Real, foi
realizada a comparação dos valores encontrados nos dois casos, apurando também
a economia tributaria desta empresa e encontrando o melhor opção de regime para
tributação da mesma.

4

2

IRPJ – IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA
Conforme Bruni (2008) destaca que o IRPJ incidirá sobre faturamento ou lucro,

depende da forma que será escolhida para apuração pela empresa em determinado
período, que pode ser o Lucro Presumido ou Lucro Real, a alíquota aplicada é de
15%. E se o valor do lucro ultrapassar a R$ 20.000,00, multiplicado ao número de
meses da apuração, incidirá um adicional de 10%.
É um tributo federal pago pelas pessoas jurídicas e empresas individuais
domiciliadas no Brasil que possuem CNPJ, ou seja registradas e operantes, art. 43 do
CTN define que o imposto, sobre a renda proventos de qualquer natureza, tem como
fato gerador a disponibilidade econômica ou jurídica:
I – de renda, assim entendido o produto do capital, ou da

combinação de

ambos;
II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos
patrimoniais não compreendidos no inciso anterior.
§ 1º A incidência do imposto independe da denominação da receita ou do
rendimento, da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da
origem e da forma de percepção.
§ 2º Na hipótese de receita ou de rendimento oriundo do exterior, a lei
estabelecerá as condições e o momento em que se dará sua disponibilidade,
para fins de incidência do imposto referido neste artigo.
Ainda conforme Bruni (2008), o art. 44, do CTN, dispõe que a base de cálculo
do imposto é o montante real, arbitrado ou presumido, da renda ou dos proventos
tributáveis.
Conforme Santos (2006), a base de cálculo do Imposto sobre a Renda Pessoa
Jurídica (IRPJ) é a do lucro contábil para apuração do Lucro Real, ou a soma da
receita bruta, que seria o produto da venda de bens nas operações de conta própria,
os valores das Prestações de Serviços e as demais receitas e ganhos de capital para
o regime de apuração do Lucro Presumido.
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2.1

ADICIONAL

Em determinados casos, é necessário que o contribuinte pague além do tributo
normalmente mais um adicional, esse vai incidir sobre base de cálculo prédeterminada pela lei. O adicional do IR é de 10%, suas instruções para cálculo estão
dispostas na Lei n. 3.000 de 26 de março de 1999, denominada Regulamento do
Imposto de Renda (RIR):
Art. 542. A parcela do lucro real, presumido ou arbitrado que exceder o valor
resultante da multiplicação de vinte mil reais pelo número de meses do
respectivo período de apuração, sujeita-se à incidência de adicional de
imposto à alíquota de dez por cento (Lei n. 9.249, de 1995, art. 3º, § 1º, e Lei
n. 9.430, de 1996, art. 4º). § 1º O disposto neste artigo aplica-se, inclusive,
nos casos de incorporação, fusão ou cisão e de extinção da pessoa jurídica
pelo encerramento da liquidação (Lei n. 9.249, de 1995, art. 3º, § 2º, e Lei n.
9.430, de 1996, art. 4º, § 2º). § 2º O disposto aplica-se, igualmente, à pessoa
jurídica que explore atividade rural de que trata a Lei n. 8.023, de 1990 (Lei
n. 9.249, de 1995, art. 3º, § 3º). § 3º Na hipótese do art. 222, a parcela da
base de cálculo, apurada mensalmente, que exceder a vinte mil reais, está
sujeita à incidência do adicional de que trata este artigo (Lei n. 9.430, de 1996,
art. 2º, § 2º). § 4º O adicional será pago juntamente com o imposto de que
trata o art. 541 (Decreto-Lei n. 1.967, de 1982, art. 24, § 3º). (RIR,1999)

Logo esse adicional significa um aumento na alíquota real do imposto, com a
diferença que ele incide sob o valor excedente de R$20.000,00 mês no respectivo
período (RIR, 1999).

2.2

LUCRO PRESUMIDO
O lucro presumido é um regime de tributação simplificado que utiliza apenas

as receitas da empresa para a apuração do resultado do Imposto de Renda da Pessoa
Jurídica- IRPJ. Dessa forma, esses tributos são calculados por um resultado
aproximado, encontrado por meio de percentuais definidos em lei, desde que a
empresa não esteja obrigada no ano calendário a se declarar pelo Lucro Real, de
acordo com o Decreto 3.000/1999, art. 516 (RIR/99).
“Lucro presumido é uma forma de tributação simplificada para determinação
da base de cálculo do imposto de renda e da contribuição social das pessoas
jurídicas que não estiveram obrigadas no ano-calendário, à apuração do lucro
real. A base de cálculo do imposto e da contribuição é apurada mediante a
aplicação de um determinado percentual sobre a receita bruta”.
(RODRIGUES 2007).
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Segundo Rodrigues (2007), um comentário bastante significativo deve ser feito,
mesmo dispensadas de tais obrigações, as empresas devem manter suas
escriturações contábeis. Pois é por meio destas que os administradores poderão
analisar a situação patrimonial da empresa e se basear para tomada de decisões
viáveis com o objetivo de maximizar os lucros.
Conforme descreve Filho (2006), a expressão lucro presumido serve para fazer
referência a um regime de tributação ao qual algumas pessoas pode aderir como
sujeitos passivos do Imposto de Renda, servem também para designar a base de
cálculo. Como sistemática de apuração de Imposto de Renda decorre da conjunção
de diversas normas do direito positivo que prescrevem as formas e as condições pelas
quais as pessoas jurídicas podem ingressar. No grosso modo, pela aplicação de um
percentual sobre o montante de receita bruta, decorrente das vendas de mercadorias
e de serviços acrescido de outras receitas e ganhos de capital, conforme a lei.

2.2.1 Pessoas Jurídicas que podem optar pelo lucro presumido

Conforme Santos (2006), poderá optar pela tributação com base no lucro
presumido, nos termos do art. 13 na lei nº 10.637/02, a pessoa jurídica cuja receita
bruta total, no ano calendário anterior, tenha sido igual ou inferior a R$48.000.000,00,
ou a R$4.000.000,00 multiplicados pelo número de meses de atividade, quando
inferior a doze meses.
Além disso, também pode optar pelo lucro presumido, de acordo com o 3º do
art. 516 da RIR/99, a pessoa jurídica que não esteja obrigada a tributação pelo lucro
real (art. 246 do RIR/99).
A partir de 01-01-2014, art. 13. A pessoa jurídica cuja receita bruta total no ano
calendário anterior tenha sido igual ou inferior a R$ 78.000.000,00 (setenta e oito
milhões de reais) ou a R$ 6.500.000,00 (seis milhões e quinhentos mil reais)
multiplicado pelo número de meses de atividade do ano-calendário anterior, quando
inferior a 12 (doze) meses, poderá optar pelo regime de tributação com base no lucro
presumido (BRASIL, Lei 12.814/2013).
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2.2.2 Para fins de apuração, não integram a base de cálculo do IRPJ:

 As vendas canceladas e os descontos incondicionais concedidos;
 As reversões de provisões e recuperação de créditos baixados como perda,
que não representem ingresso de novas receitas, o resultado positivo de
avaliação de investimentos pelo valor do Patrimônio Líquido e os lucros e
dividendos derivados de investimentos avaliados pelo custo de aquisição, que
tenham sido computados como receita. (VEIGA, 2007)

2.2.3 Opção definitiva para o ano calendário

Segundo Santos (2006), a opção pela tributação com base no lucro presumido
será definitiva em relação a todo ano calendário, conforme dispõe 1º art. 13 da Lei nº
9.718/98. Assim, tendo em vista o planejamento tributário, a empresa deve verificar
qual a forma menos onerosa de tributação (lucro real ou presumido) antes de efetuar
o pagamento da primeira parcela ou da quota única que deverá ocorrer em geral, até
o último dia útil do mês de abril, haja vista que o período de apuração do lucro
presumido e trimestral.
O 5º do art. 516 do RIR/99 determina que o imposto com base no lucro
presumido será determinado por períodos de apuração trimestrais, encerrados nos
dias 31 de março, 30 de junho, 30 de setembro e 31 de dezembro de cada ano
calendário.
Segundo o artigo 518 do Regulamento de Imposto de Renda do - RIR/99, a
base de cálculo do imposto e do adicional do lucro presumido será determinado
mediante aplicação do percentual de 8% sobre a receita bruta de vendas de
mercadorias ou prestação de serviços, auferida no período de apuração. Já no artigo
519, do RIR/99, estes percentuais variam de acordo as atividades operacionais
desenvolvidas pela pessoa jurídica, em que Percentual de presunção vai de 1,6% até
32% sendo alíquota 15%. Conforme quadro 1 a seguir:
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Quadro 1: Percentuais de Presunção do Imposto de Renda.

Percentual Base Legal Atividade da Empresa
1,6%

8%

16%

RIR/99

Revenda, para consumo, de combustível derivado de
petróleo, álcool etílico carburante e gás natural;

RIR/99.

Atividades em geral (comércio e indústria);

RIR/99

Transporte de carga;

RIR/99

Serviços Hospitalares

IN 93/97

Venda de imóveis das empresas com esse objeto

ADN nº18/00
SD COST n°
11/03

Gráficas em operações comerciais ou industriais;

RIR/99

Prestação de serviço de transporte (exceto cargas)
Prestação de serviços em geral de empresas com
receita bruta anual de até R$ 120.000,00, exceto
hospitalares, transportes e profissão regulamentada;
Prestação de serviços em geral, inclusive serviços de
profissões regulamentadas;

RIR/99
RIR/99
RIR/99

32%

RIR/99
ADN nº 18/00
ADN nº 16/00

Serviços médicos prestados por clinicas

Intermediação de negócios;
Administração, locação ou cessão de bens, imóveis,
móveis e direitos de qualquer natureza;
Gráficas em operações de prestação de serviços;
Exploração de rodovias mediante cobrança de preço
dos usuários;
Fonte: (SANTOS 2006, p.87)

Já Young (2008) alega que a base de cálculo do imposto de renda sobre o lucro
presumido é obtida através da receita bruta oriunda da atividade da pessoa jurídica
optante e do resultado das demais receitas e ganhos de capital. A base de cálculo do
lucro presumido está definida em lei que irá servir para quantificar o valor do imposto
e seu adicional.
Conforme Higuch (2013), a alíquota do imposto de renda das pessoas jurídicas
tributadas pelo lucro real, presumido ou arbitrado, e de 15% que será aplicada sobre
a base de cálculo. O 1º do art.3º da Lei nº 9.249/95, com nova redação dada pelo art.
4º da Lei nº 9.430/96, dispõe que a parcela do lucro real, presumido ou arbitrado, que
exceder o valor resultante da multiplicação de R$20.000,00 pelo número de meses do
respectivo período de apuração sujeita se a incidência de adicional do imposto renda
a alíquota de 10%. Comisso a partir de 01-01-98, as pessoas jurídicas tributadas com
base no lucro presumido terão que apurar o adicional em cada período trimestral e
efetuar o recolhimento. O adicional incidirá sobre a parcela do lucro que exceder ao
valor de R$60.000,00 no trimestre. Segue figuras com exemplos para um melhor
entendimento, no quadro 2 o cálculo sem o adicional já no quadro 3 com adicional.
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Quadro 2: Calculo Imposto de Renda, empresa comercial.

Fonte: (Adaptada Santos,2006)

Quadro 3: Cálculo Imposto de Renda com adicional.

Fonte: (Adaptada Santos,2006)

No quadro acima foi realizado o cálculo de IRPJ (Imposto de Renda Pessoa
Jurídica) com adicional, pois lucro passou de R$ 60.000,00 no trimestre, logo, a
diferença tem esse adicional de 10% conforme cálculo.

2.2.4 Contabilidade no Lucro Presumido

Segundo Higuchi (2013), art. 527 do RIR/99 dispõe que a pessoa jurídica
habilitada a opção pelo o regime de tributação com base no lucro presumido deverá
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manter a escrituração contábil nos termos da legislação comercial. O seu parágrafo
único dispensa a escrituração contábil desde que mantenha livro Caixa, no qual
deverá estar escriturado toda movimentação financeira, inclusive a bancária.
A dispensa de escrituração contábil e exclusivamente para os efeitos fiscais.
Isso porque o art. 1179 e seguintes do Código Civil obrigam o empresário e a
sociedade empresaria a manter e seguir um sistema de contabilidade, mecanizado ou
não com base na escrituração uniforme de seus livros, em correspondência com a
documentação respectiva, e a levantar anualmente o balanço patrimonial e o de
resultado econômico. A escrituração e dispensada para o empresário rural e ao
pequeno empresário definido por lei.
Ainda conforme Higuchi (2013), a falta de escrituração contábil nos casos
exigidos poderá causar problemas em eventual decretação de falência porque poderá
ser caraterizada como fraudulenta. A manutenção da escrituração contábil e
necessário para que os sócios da empresa se beneficiem da isenção do imposto de
renda sobre os lucros distribuídos.
O art. 258 do RIR/99 dispõe que é obrigatório o uso do livro Diário,
encadernados com folhas inumeradas seguidamente, em que serão lançadas, dia a
dia, diretamente ou por reprodução, os atos ou operações da atividade, ou que
modifiquem ou possam vir modificar a situação patrimonial da pessoa jurídica. O seu
§ 1º dispõe que admite se a escrituração resumida no Diário, por totais que não
excedam ao período um mês, relativamente as contas cujas operações sejam
numerosas ou realizadas fora da sede do estabelecimento, desde que utilizados livros
auxiliares para registro individuado e conservados os documentos que permitam sua
perfeita verificação (HIGUCHI, 2013).

2.3

LUCRO REAL

Lucro Real é pode ser conceituado como sendo o lucro líquido do período de
apuração ajustado pelas adições de despesas não dedutíveis, exclusões de receitas
não tributadas e compensações de prejuízo fiscais. Para determinar o lucro real, é
necessário que se registrem as operações da empresa e se apure o lucro líquido de
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cada período de apuração com observância das disposições das leis comerciais,
conforme prescreve o § 1º do art. 247 do RIR/99, (SANTOS,2007).
Lucro Real é o lucro líquido do período, apurado com observância das normas
das legislações comercial e societária, ajustado pelas adições, exclusões ou
compensações prescritas pela legislação do Imposto de Renda.” (SILVA,
2006, p.01).

O art. 247, do Decreto nº 3.000/1999 (RIR), define que Lucro Real é o lucro
líquido do período de apuração ajustado pelas adições, exclusões ou compensações
prescritas ou autorizadas pelo decreto (decreto – lei nº 1.598, de 1977 at. 6º). Já a
determinação do Lucro Real, será precedida da apuração do lucro líquido de cada
período de apuração com observância das disposições das leis comerciais. Os valores
que, por competirem a outro período de apuração, forem, para efeito de determinação
do Lucro Real, adicionados ao lucro líquido do período de apuração, ou dele excluídos,
serão, na determinação do Lucro Real do período de apuração competente, excluídos
do lucro líquido ou a ele adicionados, respectivamente, observado o disposto no
parágrafo seguinte. Já no art. 248, do Decreto nº 3.000/1999, determinou que lucro
líquido do período de apuração é a soma algébrica do lucro operacional, dos
resultados não operacionais e das participações, e deverá ser determinado com
observância dos preceitos da lei comercial.
Conforme Rodrigues, et al. (2009), o art. 246, do Decreto nº 3.000/1999 (RIR),
com nova redação dada pela Lei nº 10.637/2002, art. 46, dispõe quais empresas estão
obrigadas à apuração pelo regime do Lucro Real:
 Cuja receita total, no ano-calendário anterior, seja superior ao limite de R$
48.000.000,00 (quarenta e oito milhões de reais), ou proporcional ao número de
meses do período, quando inferior a doze meses;
 Cujas atividades sejam de bancos comerciais, bancos de investimentos,
bancos de desenvolvimento, caixas econômicas, sociedades de crédito,
financiamento e investimento, sociedades de crédito imobiliário, sociedades
corretoras de títulos, valores mobiliários e câmbio, distribuidoras de títulos e
valores mobiliários, empresas de arrendamento mercantil, cooperativas de
crédito, empresas de seguros privados e de capitalização e entidades de
previdência privada aberta;
 Que tiverem lucros, rendimentos ou ganhos de capital oriundos do exterior;
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 Que, autorizadas pela legislação tributária, usufruam de benefícios fiscais
relativos à isenção ou redução do imposto;
 Que, no decorrer do ano-calendário, tenham efetuado pagamento mensal pelo
regime de estimativa, na forma do art. 222;
 Que exerçam atividade de (factoring).
 A partir de 01-01-2014 estão obrigadas as empresas cuja receita total, no anocalendário anterior seja superior ao limite de R$ 78.000.000,00 (setenta e oito
milhões de reais) ou a R$ 6.500.000,00 (seis milhões e quinhentos mil reais)
multiplicado pelo número de meses de atividade do ano-calendário anterior,
quando inferior a 12 (doze) meses (limite estabelecido pela Lei 12.814/2013);
Ainda conforme Rodrigues et al. (2009) a tributação pelo lucro real permite que
as empresas determinem o lucro com base em balanço anual levantado no dia 31
dezembro ou mediante balancetes trimestrais na forma da Lei n. 9.430/96. Portanto,
a apuração pode ser de duas formas: lucro real trimestral ou lucro real anual. Desta
forma a base de Cálculo do IRPJ é apurada de acordo com escrituração contábil.
Utiliza-se, para a demonstração dos ajustes do resultado contábil pelas Exclusões,
Adições e compensações, o livro de apuração do Lucro Real (LALUR). Essa apuração
poderá ser feita trimestralmente ou anualmente.

2.3.1 Lucro Real Trimestral

Conforme Higuchi (2001), diz que o lucro real trimestral não traz uma só
vantagem, porem também traz muitas desvantagens, como a da limitação na
compensação dos prejuízos fiscais e a possibilidade de cometer mais infrações
fiscais. Dessa forma, o lucro do trimestre anterior não pode ser compensado com o
prejuízo fiscal de trimestres seguintes, ainda que no mesmo ano calendário. O
prejuízo fiscal de um trimestre só poderá reduzir até o limite de 30% do lucro real dos
trimestres seguintes. Isso acontece porque no lucro real trimestral, o lucro apurado ao
final do trimestre é definitivo, sendo obrigatório a escrituração do livro de inventário ao
final de cada trimestre.
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Conforme Rodrigues (2013), o Lucro Real é uma forma completa e definitiva de
tributação, apurada com base no lucro líquido contábil ajustado pelas adições,
exclusões e compensações permitidas ou autorizadas pelo RIR/1999.

2.3.2 Lucro Real Anual

Segundo Higuchi (2009), as pessoas jurídicas que optarem pela forma de
apuração pelo Lucro Real Anual deverão recolher, de forma mensal e estimada, o
(IRPJ) Imposto de renda Pessoa Jurídica. Na apuração pela forma de estimativa, que
ocorre mês a mês, a alíquota de IRPJ corresponde ao percentual de 15% e adicional
de 10% sobre a parcela do lucro que exceder R$ 20.000,00, na mesma maneira que
ocorre na apuração pelo Lucro Presumido.
Conforme Rodrigues (2009), a base de cálculo do (IRPJ) Imposto de Renda
Pessoa Jurídica será calculada mediante a aplicação de percentuais sobre a receita
bruta mensal auferida nas atividades dos contribuintes, a seguir será apresentado
alguns dos percentuais:
 Revenda para consumo de combustíveis derivados de petróleo, álcool
etílico carburante e gás natural: 1,6%.
 Venda de mercadorias ou produtos, exceto revenda de combustíveis para
consumo, prestação de serviços de transporte de cargas, serviços
hospitalares, atividades imobiliárias 8%.
 Serviços de transporte (exceto o de cargas), empresas com receita bruta
anual inferior de R$ 120.000,00, exceto serviços hospitalares, de transporte
e profissões regulamentadas, e instituições financeiras e entidades
equiparadas: 16%.
 Serviços de administração de consórcios, factoring e hotelaria e
estacionamento 32%.
Para Rodrigues (2009), o resultado da aplicação dos percentuais de atividade,
sobre a receita bruta mensal provenientes das vendas de mercadorias ou produtos,
da prestação de serviços e de outras atividades compreendidas no objeto social da
empresa, acrescido dos ganhos de capital e outras receitas ou resultados auferidos
no mês, será a base de cálculo.
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2.3.3 Ajustes do Lucro Líquido

Santos (2007), descreve que segundo art. 249 e art. 250 do RIR/99 na
determinação do lucro real, serão adicionados e excluídos do lucro líquido do período
de apuração alguns itens:
 Adições: custos, despesas, encargos, perdas, provisões, participações e
quaisquer outros valores deduzidos na apuração do lucro líquido que não sejam
dedutíveis na determinação do lucro real.
 Despesas com alimentação de sócios, acionistas e administradores.
 Resultados, rendimentos, receitas e quaisquer outros valores não incluídos na
apuração do lucro líquido que devam ser computadas na determinação do lucro
real.
 Exclusões: rendimentos e ganhos de capital nas transferências de imóveis
desapropriados para fins de reforma agrária, quando auferidos pelo
desapropriado.
 Resultados de rendimentos, receitas e quaisquer outro valores incluídos na
apuração do lucro líquido que não sejam computados no lucro real.

2.3.4 Prejuízos Fiscais

Conforme Filho (2006), prejuízo fiscal é associada a tributação com base no
lucro real. As regras do lucro presumido não preveem a possibilidade da
compensação de prejuízos fiscais durante o período em que as pessoas jurídicas
estiverem sendo submetidas a esse regime de tributação.
Já Rodrigues, et al. (2009), poderão ser compensadas de prejuízos fiscais
existentes em 31 de dezembro do ano calendário anterior, registrado na parte “B” do
LALUR, respeitados o limite de 30% do lucro real apurado. Lembramos que esse limite
de 30% não se aplica aos prejuízos fiscais decorrentes da exploração de atividades
rurais nem aos apurados pelas empresas titulares de Programas Especiais de
Exportação aprovados.
Ainda para Rodrigues et al. (2009), é oportuno observar que não cabe cogitar
de compensação de prejuízos fiscais do próprio ano calendário em curso, porque nos
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balanços ou balancetes levantados para fins de suspenção ou redução do Imposto de
Renda Pessoa Jurídica, apura se o resultado acumulado desde o mês de janeiro, de
modo que os prejuízos de um mês são automaticamente absorvidos por lucros do
outro.
O livro diário, o livro de inventário e o livro registro de compras deverão ser
autenticados e registrados pelas juntas comerciais ou cartórios de registro de títulos e
documentos, conforme art. 260 do RIR. (RIR/99)

2.3.5 Livro de Apuração do Lucro Real – LALUR

Conforme Santos (2007), no Livro de Apuração do Lucro Real (LALUR), de
acordo com o art. 262 do RIR/99, a pessoa jurídica deverá:
 Lançar os ajustes do lucro líquido do período de apuração.
 Transcrever a demonstração do lucro real.
 Manter os registros de controle de prejuízos fiscais a compensar em
períodos de apuração subsequentes, do lucro inflacionário a realizar, da
depreciação acelerada incentivada, da exaustão mineral, com base na
receita bruta, bem como dos demais valores que devam influenciar e
determinação do lucro real de períodos de apuração futuros e não constem
da escrituração comercial.
 Manter os registros de controle dos valores excedentes a serem utilizados
no cálculo das deduções nos períodos de apuração subsequentes, dos
dispêndios com programa de alimentação ao trabalhador, vale transporte e
outros previstos pela legislação fiscal.

3 ESTUDO COMPARATIVO
Neste estudo será analisado uma empresa no ramo do comércio, empresa está
fictícia, cuja receita bruta a ser comparada é R$ 1.741.959,00 anuais, para um melhor
entendimento no momento da escolha pelo qual regime de tributação optar.
Neste caso será analisado comparativo IRPJ (Imposto de Renda Pessoas
Jurídicas) entre o Lucro Presumido e Real.
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3.1

LUCRO PRESUMIDO - LOJAS DE CALÇADOS.
Segue as receitas brutas mensais de 2018 para os devidos cálculos de

tributação no Lucro Presumido, no quadro 4 abaixo.
Quadro 4: Dados lojas de calçados para cálculo Lucro Presumido

Fonte: (Elaborado pelo autor, 2018)

A seguir, no quadro 5 será iniciado o cálculo IRPJ No Regime Lucro Presumido.
Quadro 5: Calculo IRPJ com base no Lucro Presumido

Fonte: (Elaborado pelo autor, 2018)

Conforme cálculos acima a pessoa jurídica analisada pelo regime de tributação
Lucro Presumido o total de IRPJ a pagar no período foi R$34.963,00
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3.2

LUCRO REAL - LOJAS DE CALÇADOS

Abaixo nos quadro 6 e 7, são demonstrados os resultados contábeis apurados
mensalmente conforme a legislação societária para o regime de tributação Lucro Real
Anual.
Quadro 6: Dados lojas de calçados para cálculo Lucro Real de janeiro a junho.

Fonte: (Elaborado pelo autor, 2018)
Quadro 7: Dados lojas de calçados para cálculo Lucro Real de julho a dezembro.

Fonte: (Elaborado pelo autor, 2018)

A seguir no quadro 8, dados levantados dos balancetes e razões contábeis,
calcula se o IRPJ estimativa mensalmente com base na receita bruta, a alíquota desta
estimativa varia de acordo com atividade da empresa conforme já abordado na página
13, neste caso como é comercio usaremos a alíquota de 8%.
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Quadro 8: Cálculo IRPJ estimativa mensal

Fonte: (Elaborado pelo autor 2018)

Após calcular IRPJ estimativa, conforme será apresentado no quadro 9 a
seguir, é necessário no final do ano-calendário fazer o ajuste anual do IRPJ, nos
próprios livros ou seja no LALUR (Livro de Apuração do Lucro Real).
Quadro 9: Calculo IRPJ com base no lucro líquido.

Fonte: (Elaborado pelo autor, 2018)

Conforme cálculos acima a pessoa jurídica analisada pelo regime de tributação,
Lucro Real o total de IRPJ a pagar no período foi R$23.722,00.

3.3

CONTABILIZAÇÃO IRPJ (IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA)
Será realizada a contabilização do imposto apurado no período em ambos os

regimes de tributação, Lucro Presumido e Real, conforme quadro 10.
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Quadro 10: Contabilização IRPJ (Imposto de Renda Pessoa Jurídica)

Fonte: (Elaborado pelo autor, 2018)

3.4

COMPARANDO OS REGIMES
Para entender as diferenças de valores para cada um dos sistemas de

tributação simulado, é apresentado os valores encontrados para o imposto anual de
forma resumida conforme quadro 11 abaixo:
Quadro 11: Comparativo entre os regimes.

Fonte: (Elaborado pelo autor, 2018)

Como se pode observar após realizado o comparativo tanto no regime de
tributação no Lucro Real e Presumido, foi constatado que a melhor opção de
tributação para empresa de comércio de calçados, é o Lucro Real gerando uma
economia tributária de R$11.241,00 anuais.
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4

CONCLUSÃO

Em decorrência do nosso país possuir uma alta carga tributária, cada vez mais
se faz necessário as empresas se adaptarem a uma melhor opção de tributação
conforme (ramo, faturamento). Visando encontrar alternativas legais que venham
maximizar seus lucros, empresários e profissionais envolvidos necessitam
constantemente estar analisando a melhor alternativa para sua respectiva empresa.
Este artigo tinha como objetivo demonstrar duas maneiras de tributação, sendo
uma pelo Lucro Real e a outra pelo Lucro Presumido. Sendo que está demonstração
de tributação visava

demonstrar as vantagens e desvantagens por meio de

comparações de cada sistema para posterior verificação, de qual opção tributária seria
mais viável economicamente para as características da empresa em questão.
Durante o estudo comparativo comprovou-se que a grande vantagem do
regime de Lucro presumido se dá em decorrência da facilidade normativa que exige
na aplicação da base dos cálculos, uma vez que no regime de lucro real estas são
mais complexas.
Conclui-se a partir dos resultados que o lucro real apesar de pouco utilizado,
se mostrou a melhor alternativa na hora de se apurar os impostos. Além da viabilidade
em relação ao custo dos impostos a pagar, o lucro real também permite visualizar a
verdadeira situação em que encontra-se a empresa, pois sua escrituração contábil
apesar de complexa é muito mais exata.
Comprovou-se, através do estudo de caso da empresa de comércio de
calçados, que a melhor opção tributária foi a opção pelo Lucro Real, gerando uma
economia tributária de R$11.241,00 anuais.
Então pode se concluir que é de grande importância fazer essa análise entre
os regimes para que as empresas escolham a carga tributária menos onerosa,
possibilitando assim mais vantagens comerciais e financeiras, está vantagem
financeira pode ser cada vez mais importante num mercado cada vez mais competitivo
como o nosso, onde as margens em determinado produto ou serviço são baseados
diretamente no seu custo, muitas vezes seu preço de venda é congelado, seja via de
contrato, ou pela própria competição do mercado.
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