
Imposto de Renda 
para Pessoas Jurídicas
Neste guia vamos tirar todas as suas dúvidas
sobre este tema tão importante.



Não há dúvidas de que ser empresário no Brasil não é uma
das atividades mais fáceis, pois a quantidade de exigência
para o empresariado ultrapassa a de qualquer lugar do
mundo. A começar pelo IRPJ, o famoso Imposto de Renda
para Pessoas Jurídicas, que em 2022, exercícios 2021,
encerraria seu prazo de entrega dia 27 de julho, mas foi
prorrogado para 31 de agosto, exceto o SN (Simples
Nacional) e MEI (Microempreendedor Individual) 

Imposto de Renda para Pessoa Jurídica (IRPJ) é o imposto
que incide sobre rendas e proventos de qualquer natureza
e que tem como fato gerador a aquisição da
disponibilidade jurídica, isto é, honorários, vendas, prestação
de serviços, lucros e investimentos, ou disponibilidade
econômica, aumento patrimonial.

O Empresário
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Se você é empresário, é importante ter em mente
que não há como fugir dessa obrigação e que omitir
informações com intuito de reter lucros pode ser
uma conduta reprovável, a qual pode comprometer
a seriedade do seu negócio.

Contudo, apesar de obrigatória, a declaração do IRPJ
varia de acordo com regime tributário usado pela
empresa, que podem ser:

Declaração do IRPJ 
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Entre esses regimes tributários, há também o
Lucro Arbitrado, em geral, é uma modalidade
adotada por iniciativa da Receita Federal
quando há falta de informação ou suspeita de
fraude.

Mas vale lembrar que todo empresário antes
de ser uma pessoa jurídica é também física,
então cabe ressaltar que é necessário fazer as
duas declarações, já que os impostos são
diferentes com tributos peculiares.

 Lucro Real;
 Lucro Presumido;
 Simples Nacional.
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Afinal, esta pessoa jurídica pode receber rendimentos pessoais,
e estes podem ser em três categorias principais: pró-labore
(Rendimentos Tributáveis Recebidos de Pessoa Jurídica),
lucros e dividendos (Rendimentos Isentos e Não-Tributáveis), e
juros sobre capital próprio (Rendimentos Tributados
Exclusivamente na Fonte).

Definitivamente o sistema tributário brasileiro gera um grande
desconforto nas pessoas que não são da área contábil, pois
uma parcela considerável dos empresários brasileiros não têm
conhecimento sobre as legislações que se aplicam às
burocracias de seus negócios. 

Um outro ponto inquestionável, bem como a maioria dos
tributos previstos no sistema tributário brasileiro, e o IRPJ não
é diferente, é alarga complexidade de entendimento e
apuração, o que produz inúmeras insatisfação por parte dos
contribuintes.

4



Outra crítica bastante comum é o fato de que muitos contribuintes questionam a alta carga tributária
envolvendo o IRPJ. Essa questão se agrava com o fato de que o IRPJ, diferente do Imposto de Renda sobre
a pessoa física, não possui progressividade. Assim, critica-se se a alíquota igual para todos não iria colocar
em desvantagens empresas com menor porte ou maiores dificuldades operacionais e de mercado.
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A Acel Assessoria Empresarial entende que essas
demandas podem gerar alto custo para as empresas,
por isso dispõe de serviços personalizados, desde a
escolha do regime mais adequado até a apuração
dos dados. Além disso, está sensível às necessidades
de seus clientes, orientando-os de modo claro e
simples, a fim de minimizar os custos operacionais.

Por isso, se você ainda tem dúvidas sobre qual
melhor regime tributável para sua empresa, quais
documentos e informações deve disponibilizar para
fazer seu IRPJ, consulte a Acel Assessoria
Empresarial, que oferece soluções inteligentes e
completas para otimizar a área contábil, fiscal,
pessoal, legal e tributária da sua empresa,
disponibilizando profissionais especializados e
atualizados que facilitarão sua vida e de seu negócio
no momento da declaração.

Conclusão
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acelnet.com.br @acelcontabilidade acelnet@acelnet.com.br (11) 97329-4722
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Você  que é um empresário e entendeu a importância de saber escolher um
bom regime tributável, procure-nos e teremos imensa satisfação em ajudá-

lo neste segmento. Afinal sua empresa precisa de cuidados quem nem
sempre você saberá decidir. 

 
Conte conosco!!

Acel Assessoria Empresarial pode ser uma grande aliada no seu negócio,
pois atua no segmento contábil por mais de 42 anos, conferindo

expertise e confiabilidade.


