
LUCRO PRESUMIDO 
OU LUCRO REAL
A MELHOR OPÇÃO DE REGIME TRIBUTÁRIO
PARA A MINHA EMPRESA PAGAR MENOS 
IMPOSTOS E CRESCER



 1. Lucro  Presumido: Quais as suas características.

Na tributação de empresas pelo Lucro Presumido, o cálculo do IRPJ - Imposto 
de renda e da CSLL – Contribuição social sobre o lucro, é feito com base em 
uma presunção de lucro, não importando o lucro efetivo apurado pela empresa. 
Para fins de cálculo do imposto de renda e da contribuição social, os custos e 
as despesas não são levados em consideração, uma vez que estes impostos são 
calculados sobre as receitas da empresa. Deduz-se que a empresa pode até 
apurar prejuízo contábil e ainda assim ser obrigada ao pagamento do IRPJ e da 
CSLL sobre o lucro presumido.

 2. Quando o Lucro Presumido é Vantajoso?

É preciso ser detalhista aqui. Regra geral, uma empresa comercial ou industrial, 
terá como base de cálculo o percentual de 8% sobre o faturamento, e então 
sobre este percentual, aplica-se a alíquota do IRPJ. Se, portanto, o lucro líquido 
da empresa é superior a 8%, deduz-que que o Lucro Presumido seja vantajoso, 
pois a empresa está tributando apenas 8% do faturamento para fins de base 
de cálculo. Se o lucro líquido é inferior a 8%, deduz-se que o Lucro Real seja 
vantajoso, pois no Lucro Presumido, a base de cálculo é de 8%.  

Mas há exceções:

Como no caso de a atividade ser a de prestação de serviços. Neste caso, a base 
de presunção passa de 8% para 32% e sobre este percentual, aplica-se a alíquota 
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LUCRO PRESUMIDO PODE SER 
APLICADO AO MEU NEGÓCIO?

Falar de Lucro Presumido ou Lucro Real é abordar um assunto tema fundamental 
para quem inicia uma empresa ou administra um negócio que passa por um 
processo de crescimento importante em seu faturamento. Pois trata do regime 
tributário a ser adotado pela empresa e que define os patamares de lucro, 
rentabilidade, e volume de tributos a serem pagos.

A forma de tributação do negócio também é fator que influencia diretamente 
os preços praticados e a competitividade junto ao mercado. 
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do IRPJ. Uma empresa poderá exercer a venda de mercadorias (8%) e prestação 
de serviços (32%). Sobre cada atividade deverá aplicar a base presumida própria 
estabelecida pela legislação. (ver item 4).

Por esta razão, como afirmado acima, precisamos ser detalhistas e levar todos 
os fatos a prova, ou, ao cálculo, para então ver qual é a melhor opção para uma 
empresa, naquele cenário, naquele momento, visto que cenários são voláteis e 
podem mudar rapidamente.

Às bases presumidas discorridas acima, devemos acrescentar diretamente a 
base do imposto: os ganhos de capital, as receitas financeiras, os descontos 
obtidos e demais receitas. 

A opção pelo Lucro Presumido se dá mediante o pagamento da DARF, código 
Lucro Presumido, sendo que durante o ano-calendário não pode alterar a opção 
para o Lucro Real (art.13, Lei 9.718/98).

IMPORTANTE: Mesmo que a empresa apure prejuízos, na opção pelo Lucro 
Presumido ficará obrigada ao pagamento do IRPJ e da CSSL nos quatro 
trimestres do ano. Os prejuízos contábeis apurados no Lucro Presumido, NÃO 
poderão ser compensados com Lucros de exercícios subsequentes caso a 
empresa faça a opção pelo Lucro Real.

 3. Empresas impedidas de optar pelo Lucro Presumido:

Não poderão optar pelo Lucro Presumido, por serem obrigadas a apurar o Lucro 
Real, conforme art. 14 da Lei 9.718/98:

I – Cuja receita total, no ano-calendário anterior seja superior ao limite de R$ 
78.000.000,00 (setenta e oito milhões de reais), ou proporcional ao número de 
meses do período, quando inferior a 12 (doze) meses;

II – 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;

III – que tiverem lucros, rendimentos ou ganhos de capital oriundos do exterior;

IV – Que, autorizadas pela legislação tributária, usufruam de benefícios fiscais 
relativos à isenção ou redução do imposto;

V – Que, no decorrer do ano-calendário, tenham efetuado pagamento mensal 
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pelo regime de estimativa, na forma do art. 2° da Lei 9.430 de 1996.

VI – Que explorem as atividades de prestação cumulativa e contínua de serviços 
de assessoria creditícia, mercadológica, gestão de crédito, seleção e riscos, 
administração de contas a pagar e a receber, compras de direitos creditórios 
resultantes de vendas mercantis a prazo ou de prestação de serviços (factoring).

VII – que explorem as atividades de securitização de créditos imobiliários, 
financeiros e do agronegócio.

 4. Imposto Renda Pessoa Jurídica - IRPJ

A base de cálculo do Imposto de Renda das empresas tributadas pelo Lucro 
Presumido, em cada trimestre (31/mar. 30/jun., 30/set. e 31/dez.), será determinada 
mediante a aplicação dos percentuais fixados no art. 15 da Lei 9.249/95, de 
acordo com a atividade da pessoa jurídica, sobre a receita bruta auferida no 
trimestre, sendo o resultado acrescido de outras receitas, rendimentos e ganho 
de capital (art.25, Lei 9.430/96). O Imposto retido na fonte será considerado 
como antecipação do devido no trimestre.

Os coeficientes fixados pelo art.15, da Lei nº. 9.249/95 para a aplicação sobre a 
receita bruta da atividade são:

1. I) 8% na venda de mercadorias e produtos;
2. II) 1,6% na revenda, para consumo, de combustível derivado de petróleo, 
álcool etílico carburante e gás natural;
  III) 16% na prestação de serviços de transporte, exceto o de cargas que é 
8%;
120. IV) 16% Para atividades exclusivamente de prestação de serviços em 
geral pelas pessoas jurídicas com receita bruta anual até R$ 120.000,00, exceto 
serviços hospitalares, de transporte e de profissões regulamentadas (art. 40, Lei 
nº. 9.250/95);
121. V) 32% na prestação de serviços;
122. VI) 8% na venda de imóveis de empresas com esse objeto social (art.32, 
parágrafo 7º, da IN SRF 93/97).

Nota: As demais receitas (juros aplicações financeiras, descontos obtidos etc.) 
e ganhos de capital comporão a base de cálculo sem qualquer redução (100% 
do valor).

 5. Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido - CSLL

Foi instituída pela Lei nº 7.689/1988. Aplicam-se à CSLL as mesmas normas de 
apuração e de pagamento estabelecidas para o imposto de renda das pessoas 
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jurídicas, mantidas a base de cálculo e as alíquotas previstas na legislação em 
vigor (Lei nº 8.981, de 1995, art. 57). Desta forma, além do IRPJ, a pessoa jurídica 
optante pelo Lucro Real, presumido ou Arbitrado deverá recolher a Contribuição 
Social sobre o Lucro Presumido (CSLL), também pela forma escolhida. Não é 
possível, por exemplo, a empresa optar por recolher o IRPJ pelo Lucro Real e a 
CSLL pelo Lucro Presumido, devem ser a mesma forma de recolhimento.

A base de cálculo para Lucro Presumido a partir de 01.09.2003, por força do art. 
22 da Lei 10.684/2003, e para cálculo da CSLL, devida pelas pessoas jurídicas 
optantes pelo lucro presumido corresponderá a:

1. I) 12% da receita bruta nas atividades comerciais, industriais, serviços 
hospitalares e de transporte;
2. II) 32% para:
 – Prestação de serviços em geral, exceto a de serviços hospitalares e 
transporte;
 – Intermediação de negócios;
 – Administração, locação ou cessão de bens imóveis, móveis e direitos de 
qualquer natureza.

 6. Do Cálculo do PIS/Pasep e COFINS no LUCRO PRESUMIDO

No Lucro Presumido, a contribuição para o PIS/Pasep e para a COFINS, são 
calculados pelo regime de incidência cumulativa. 

A base de cálculo é a receita operacional bruta da pessoa jurídica, sem 
deduções em relação a custos, despesas e encargos. Nesse regime, as alíquotas 
da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS são de , respectivamente, 0,65% 
e de 3,00%.

Exceções:

Há casos, em que uma empresa optante do Lucro Real, deve recolher o PIS e 
a COFINS pelo regime de incidência cumulativa. O artigo 10 da Lei 10.833, de 
2003, elenca as atividades que são tributadas pelo Regime Cumulativo, mesmo 
que a empresa seja tributada pelo Lucro Real:

“A contribuição para o PIS/Pasep e da COFINS, sobre as receitas listadas nos 
incisos VII a XXX do art. 10 da Lei nº 10.833, de 2003, devem ser aplicadas as 
regras do regime de apuração cumulativa”.

Neste caso e sobre estas operações, a empresa deverá recolher a Contribuição 
para o PIS/Pasep e COFINS recolhendo os percentuais de 0,65% – PIS e 3,0% – 
COFINS. Nesta ocasião vamos abordar as questões que envolvem o Lucro Real 
contribuindo para elevar a compreensão deste assunto que é fundamental 
para quem vai abrir um negócio ou está passando pelo incremento no seu 
faturamento.
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LUCRO PRESUMIDO OU LUCRO REAL

 1.   Características do Lucro Real

Como o próprio nome sugere, o lucro apurado é o real, ou seja, a soma das 
receitas menos os custos e as despesas irão determinar o lucro. Dessa forma, 
a base de cálculo do IRPJ, Imposto de Renda da Pessoa Jurídica, e da CSLL, 
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, será o Lucro efetivamente apurado. 

Vale dizer que o IRPJ e a CSLL incidem nas mesmas alíquotas (15% de IRPJ, e 9% 
de CSLL) diretamente sobre o lucro real. Não havendo lucro, não há que se falar 
em incidência de IRPJ e CSLL.

 2. O Lucro Real por Estimativa

Tendo como base que esta é uma “variação” da tributação pelo Lucro Real, 
nesta modalidade, o contribuinte calcula o IRPJ e a CSLL pela presunção de 
lucros (como se pelo Lucro Presumido fosse).

A qualquer época do ano levanta um Balanço Patrimonial com cálculo do IRPJ 
e da CSLL nos moldes do Lucro Real (sem a presunção de lucro) e exerce o 
direito de reduzir ou suspender o pagamento destes dois impostos. Quer dizer 
que o IRPJ e a CSLL serão devidos apenas anualmente com o levantamento do 
Balanço Patrimonial em 31 de dezembro e os valores pagos durante o ano serão 
considerados como adiantamento do devido anualmente.

 3. A opção pelo Lucro Real

A opção pelo Lucro Real Anual ou Lucro Real Trimestral será manifestada pelo 
pagamento da 1ª quota de qualquer um dos regimes, mediante DARF, sendo 
que a legislação não permite mudar a forma de tributação durante o ano-
calendário (art.13, Lei 9.718/98). Por isso, é de extrema importância fazer uma 
análise detalhada de qual é a melhor forma de tributação, antes do pagamento 
da 1ª quota do Imposto, pois se a empresa optou pelo Lucro Real (anual ou 
trimestral) não poderá modificar no ano-calendário para o Lucro Presumido e 
vice-versa.

Lembrando que a opção feita para o Imposto de Renda deve ser a mesma para 
a Contribuição Social Sobre o Lucro.

O cálculo do PIS/Pasep e COFINS no Lucro Real.

No Lucro Real, a contribuição para o PIS/PASEP e para a COFINS tem incidência 
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não-cumulativa tendo sido instituídas pela Lei nº 10.637, de 30 de dezembro de 
2002, entrando em vigor a partir de 01 dezembro de 2002 e pela Lei nº 10.833, de 
29 de dezembro de 2003, entrando em vigor a partir de 1º de fevereiro de 2004.

No regime de incidência não cumulativa, os percentuais da Contribuição 
do PIS/PASEP e da COFINS são de 1,65% e 7,6% respectivamente. Esta 
alíquota é aplicada a débito sobre as receitas auferidas no mês pela pessoa 
jurídica, independentemente de sua denominação ou classificação contábil, 
descontados os créditos referentes a compra de mercadorias, insumos, matéria 
prima, e outros custos, despesas e encargos definidos pela legislação vigente. 

Sendo assim, a base de cálculo do PIS/Pasep e da COFINS será calculada da 
seguinte forma: 

 1. Receita bruta (débitos) X soma das alíquotas de 9,25%;
 2. Compras Matéria Prima, Mercadorias e Outros (créditos) X soma das 
alíquotas de 9,25%;
 3 Do resultado do primeiro passo é deduzido o resultado do segundo 
passo (1 – 2), encontrando-se o “Valor a recolher ou compensar”.

Um dos pontos diferenciais do Lucro Real em relação ao Lucro Presumido, e que 
no regime tributário do Lucro Real a existência ou não do lucro é caracterizada, 
e consequentemente pode ocorrer ou não o pagamento de tributo sobre o 
lucro. Enquanto que no Lucro Presumido, como a palavra diz, presume-se que 
houve um lucro sobre o qual aplica-se o tributo, mesmo que na efetividade do 
negócio ele não tenha ocorrido.

Para consolidar a compreensão sobre os dois regimes tributários aplicáveis 
às empresas vamos examinar um estudo de caso hipotético, comparando de 
maneira exemplificada a utilização de ambos e apresentando conclusões que 
podem contribuir para uma melhor gestão do seu negócio.

ESTUDO DE CASO: QUAL O MELHOR 
REGIME TRIBUTÁRIO PARA A MINHA 
EMPRESA?

QUAL É O REGIME TRIBUTÁRIO MAIS VANTAJOSO?

Vamos simular o cálculo do IRPJ e da CSLL no Lucro Presumido e no Lucro Real 
e o cálculo da contribuição para o PIS/Pasep e da COFINS nos dois regimes. 

A empresa comercial apurou em Janeiro de 2021 os seguintes números:
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Receita Bruta no Mês: 550.000,00
Rendimentos de Aplicação Financeira: 15.000,00
Compras de Mercadorias: 270.000,00
Aluguel do Barracão: 9.500,00
Depreciação de Máquinas e Equipamentos: 2.200,00
Energia Elétrica: 8.300,00
Outras Despesas Administrativas: 18.500,00
Despesas Financeiras: 650,00

LUCRO PRESUMIDO OU LUCRO REAL

IMPOSTOS NO LUCRO PRESUMIDO

APURAÇÃO DO PIS E COFINS NO LUCRO PRESUMIDO

No lucro presumido, a contribuição para o PIS/Pasep e para a COFINS são 
calculados pelo regime de incidência cumulativa, aplicando sobre a receita os 
percentuais de 0,65% e 3,00% respectivamente. Portanto:

Faturamento Bruto: 550.000,00
PIS 0,65% x 550.000,00 = 3.575,00
COFINS    3,00% x 550.000,00 = 16.500,00

APURAÇÃO DO IRPJ E CSLL NO LUCRO PRESUMIDO 

A base de cálculo para apuração do IRPJ (Imposto de Renda da Pessoa Jurídica) 
é o valor resultante do percentual de lucro presumido sobre o faturamento. Em 
nosso caso, o percentual de lucro seria 8%. Assim:

Passo 1: Cálculo do Lucro Presumido: 550.000,00 (Faturamento Bruto) x 8% 
(Presunção de lucro do segmento de atuação) = Base de Cálculo: 44.000,00

Passo 2: Receitas Financeiras: À base de cálculo (Lucro Presumido), acrescenta-
se as receitas financeiras do período de apuração, da seguinte forma:

Receitas Financeiras:   15.000,00. 

Base tributável:   (44.000,00 + 15.000,00) = 59.000,00
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Sobre esta base tributável resultante, aplica-se a alíquota do IRPJ, no caso 15%:
     
     59.000,00 x 15% = 8.850,00.

Passo 3: Cálculo do Imposto Adicional: Sempre que o Lucro presumido ou real 
for superior a R$ 20.000,00, deverá ser diminuído da parcela de R$ 20.000,00 e 
sobre ela incidirá a alíquota de 10% de adicional de IRPJ.

Adicional de IRPJ (59.000,00 – 20.000,00 x 10%) = 3.900,00

Passo 4: Cálculo do CSLL – Contribuição Social sobre o Lucro Líquido.

Faturamento Bruto: 550.000,00 x 12% (Percentual de lucro líquido presumido 
para o segmento) = 66.000,00, que é a base de cálculo.

Acrescenta-se à base de cálculo as Receitas Financeiras de 15.000,00, chegando 
ao valor da Base Tributável:

Base tributável: 81.000,00 x 9% (Percentual da CSLL) = 7.290,00

Portanto, a soma dos impostos calculados pelo regime do LUCRO PRESUMIDO 
foi de R$ 40.115,00 conforme tabela abaixo:

PIS Presumido COFINS Presumido IRPJ Presumido CSLL Presumido
3.575,00 16.500,00 12.750,00 7.290,00

IMPOSTOS NO LUCRO REAL

APURAÇÃO DO PIS E COFINS NO LUCRO REAL

No lucro real, o PIS/Pasep e a COFINS são calculados pelo regime de incidência 
não cumulativa, aplicando sobre a base tributável os percentuais de 1,65% e 
7,6% respectivamente. 

Vamos calcular os débitos primeiro e depois os créditos para então apurarmos 
o saldo a recolher ou compensar. 

Passo 1: Calculando os DÉBITOS:

Faturamento Bruto: 550.000,00
PIS 1,65% * 550.000,00 = 9.075,00
COFINS 7,60% * 550.000,00 = 41.800,00 
Receitas Financeiras: 15.000,00
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PIS 0,65% * 15.000,00 = 97,50
COFINS 4,00% * 15.000,00 = 600,00
Total dos débitos de PIS E 
COFINS

51.572,50

Passo 2: Calculando os CRÉDITOS:

Compras de Mercadorias: 270.000,00
Aluguel do Barracão: 9.500,00
Depr. Máquinas e Equipamentos: 2.200,00
Energia Elétrica: 8.300,00
Soma total dos Créditos: 290.000,00

Passo 3: Sobre os créditos recebidos na empresa aplica-se os mesmos 
percentuais aplicados na apuração dos débitos:

PIS 1,65% * 290.000,00 =    4.785,00
COFINS 7,60% * 290.000,00 = 22.040,00
Total dos Créditos de PIS e COFINS 26.825,00

Portanto, o valor a recolher de PIS/COFINS pelo regime do Lucro Real é de 
24.747,00 (51.572,50 – 26.825,00) 

Comparando a apuração do PIS/COFINS em ambos os regimes tributários 
temos:

 Total do PIS/COFINS no Lucro Presumido:  20.075,00
 Total do PIS/COFINS no Lucro Real:   24.474,00

Nesta etapa a vantagem é claramente do regime LUCRO PRESUMIDO

APURAÇÃO DO IRPJ E CSLL NO LUCRO REAL

Como estudado, a base de cálculo do IRPJ e da CSLL é o Lucro Líquido apurado 
pela empresa no período. Portanto:

(+) Faturamento: 550.000,00
(+) Rendimentos Aplicação Financeira: 15.000,00

LUCRO PRESUMIDO OU LUCRO REAL
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(-) Compras de Mercadorias: 270.000,00
(-) Aluguel do Barracão: 9.500,00
(-) Depreciação de Máquinas e Equipamentos: 2.200,00
(-) Energia Elétrica: 8.300,00
(-) Outras Despesas Administrativas: 18.500,00
(-) Despesas Financeiras: 650,00

Passo 1: Apuração do lucro antes dos impostos:
Receitas Totais: 565.000,00
Despesas Totais: 309.150,00
Lucro antes dos Impostos 255.850,00

Passo 2: Apuração do Imposto de Renda devido pela Pessoa Jurídica:
Alíquota sobre o Lucro antes dos Im-
postos

   255.850,00 x 15% = 38.377,50

Adicional de 10% após a dedução de 
20.000,00

255.850,00 – 20.000,00 x 10% 
=23.585,00

Total do IRPJ devido: 61.962,50

Passo 3: Cálculo da CSLL:

Para cálculo da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido aplica-se a alíquota 
do tributo sobre o Lucro antes dos impostos, ou seja:

255.850,00 x 9% = 23.026,50

Passo 4: Totalização no Lucro Real

A soma dos impostos calculados pelo regime do LUCRO REAL foi de R$ 
109.466,50 conforme tabela abaixo:

PIS Real COFINS Real IRPJ Real CSLL Real

4.387,50 20.360,00 61.962,50 23.026,50
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CONCLUSÃO

Em nosso estudo de caso, fica evidente a vantagem pelo Lucro Presumido. 
Tanto para o PIS/Cofins quanto para o IRPJ e CSLL. A vantagem total a favor 
do Lucro Presumido foi de R$ 69.351,50

Notem que, em geral, para margens de lucro líquido superior a 8%, o Lucro 
Presumido tende a ser vantajoso. Neste exercício, a margem líquida antes dos 
impostos foi de 46%. Além disso, a alíquota resultante do PIS e da COFINS no 
Lucro Real foi de 4,38%. No Lucro presumido, as alíquotas totalizam 3,65%. 

LUCRO PRESUMIDO OU LUCRO REAL
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