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Impostos Federais 

IMPOSTO DE RENDA 

 HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA  
 Incidente sobre o acréscimo patrimonial, em razão da aquisição da 

disponibilidade econômica ou jurídica da renda decorrente do capital, 

do trabalho ou da combinação de ambos, além de proventos de 

qualquer natureza. Fundamento Legal: Art. 153, III, da CF; Art. 43-45, CTN e Decreto n. 3000/99 

 CARACTERÍSTICAS GERAIS 
 Possui natureza fiscal. É universal (todos pagam), geral (incide sobre 

todas as rendas e proventos) e progressivo. 

 Não incidência da anterioridade nonagesimal. 

 Modalidade do Lançamento: Homologação 

 SUJEITO PASSIVO/CONTRIBUINTE 
 É a pessoa física ou jurídica, titular de renda ou provento de qualquer natureza. 
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IMPOSTO DE RENDA 

 SUJEITO PASSIVO/CONTRIBUINTE 
 A legislação pode conferir a condição de responsável tributário a 

quem possui obrigação de reter o imposto na fonte. (Art. 45, §ún, CTN) 

 FATO GERADOR 
 É a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica de renda e de 

proventos de qualquer natureza 

 RENDA 
 Renda de capital: aluguel, “royalties”, recebimentos decorrentes de 

aplicações financeiras, lucros, participação nos lucros, bonificações, 

rendimentos de partes beneficiadas; 

 Renda do trabalho: salário, honorários, pró-labore, comissões; 

 Renda da combinação do capital e do trabalho: pró-labore, lucro 
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IMPOSTO DE RENDA 

 FATO GERADOR 
 É a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica de renda e de 

proventos de qualquer natureza 

 PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA 
 São os acréscimos patrimoniais não compreendidos no conceito de 

renda supramencionado – aposentadorias, pensões, ganhos em loterias, 

doações, entre outros; 

 ALGUMAS SITUAÇÕES QUE NÃO CONFIGURAM FATO GERADOR 

DO IR 

 Venda não lucrativa de um bem, cujo contribuinte apenas substituiu o 

patrimônio imobilizado por dinheiro 

 Verbas de natureza indenizatória 
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 FATO GERADOR 

 OBSERVAÇÕES COMPLEMENTARES 
 O IR tem como elemento central o acréscimo patrimonial. Isso não significa o 

acúmulo patrimonial, afinal a renda consumida é renda tributável. 

Acréscimo patrimonial, afinal é qualquer ingresso patrimonial que implique 

em riqueza nova, riqueza diferente das anteriores. 

 

 BASE DE CÁLCULO (art. 44, CTN) 

 É o montante, real, arbitrado ou presumido, da renda ou 

dos proventos tributáveis. 
 A definição desses elementos a serem considerados para base de 

cálculo variam de acordo com o perfil de contribuinte. 
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IMPOSTO DE RENDA 

 BASE DE CÁLCULO (art. 44, CTN) 

 Para pessoas físicas 

 Totalidade de receitas auferidas, descontadas algumas despesas 

autorizadas por lei, a exemplo, gastos com saúde e educação. 

 Para as pessoas jurídicas 

 Montante real: É o lucro real, entendido como o acréscimo real do 

patrimônio da empresa, em determinado período. (art. 6º, DL 1598/77) 

 Montante presumido: É o lucro presumido, determinado pela utilização 

de coeficientes legais, de acordo com o tipo de atividade, aplicados sobre 

a receita bruta. É modalidade opcional para pessoas jurídicas. 

 Montante arbitrado: É aquele estipulado pela fiscalização, em 

decorrência da inaptidão ou falta de documentação por parte do 

sujeito passivo. 
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 ALÍQUOTA 
 Para pessoas físicas 

 São progressivas em função da capacidade econômica do 

contribuinte: 0 / 7,5%/ 15%/ 22,5% e 27,5% 

 Para pessoas jurídicas 

 As alíquotas são proporcionais, variando de acordo com o modelo 

de apuração aplicável: lucro real, presumido ou arbitrado. 

 Em termos gerais pode partir da alíquota-base de 15%, com uma 

adicional decorrente do valor de faturamento até 10%. 

 CONSIDERAÇÕES ESPECIAIS 
 Dinamismo e complexidade do tributo no sistema tributário brasileiro 

 Acordos internacionais para tributação da renda – Brasil e China, 

Equador, Holanda 
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