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IR/EMPRESAS 

JrnêJ>assina decreto 
eliminando a exigência5 

de declaração semestral 
por Thais Bastos 

de Brasília 

0 presidente José Sarney 
assinou ontem decreto-lei 
que elimina a exigência de 
declaração semestral para 
as empresas com lucro 
anual superior a 40 mil 
Obrigações do Tesouro Na
cional (OTN). Segundo o 
secretário da Receita Fe
deral, Antônio de Mesquita 
Neto, neste mês de setem
bro essas empresas já nfio 
terão de apresentar suas 
declarações referentes ao 
primeiro semestre do ano, 
mas, em seu lugar, fazer o 
pagamento da primeira 
parcela de antecipação 
com base no imposto devi
do em 31 de dezembro pas
sado. 

O imposto pago por essas 
empresas, que. responde 
por cerca de 80% da arre
cadação das pessoas jurídi
cas, deverá ser calculado 
sobre a OTN de dezembro 
passado. Nos quatro meses 
contados a partir de setem
bro deste ano, o calculo é 
feito sobre o imposto devi
do. De janeiro a março do 
ano que vem, as parcelas 
podem ser calculadas so
bre o imposto devido ou so
bre a estimativa do total 
para o ano em vigor. A par
tir de abril, no entanto, as 
parcelas já representarão 
percentuais do imposto 
apurado real, com as devi
das compensações do volu
me já antecipado. 

Segundo Mesquita, a al
teração não deverá repre
sentar aumento de arreca
dação. 

0 presidente da República, 
no uso da atribuição qué lhe 
confere o artigo 55, item II, da 
Constituição, 

DECRETA: 
Art. -1? — A partir do 

exercício financeiro de 1988, as 
pessoas jurídicas deverão 
apresentar declaração de ren
dimentos nos seguintes prazos: 

1 — as tributadas com base 
no lucro real, até o último dia 
útil do mês de abril; 

II — as tributadas com base 
no lucro presumido ou arbitra
do, até o último dia útil do mês 
de março; 

III — as demais pessoas 
jurídicas, até o último dia útil 
do mês de junho. 

Art. 2? — O imposto de renda 
das pessoas jurídicas será pa
go em parcelas mensais sob a 
forma de antecipações, duodé-
cimos ou quotas expressas em 
número de Obrigações do Te
souro Nacional — OTN 
(Decreto-lei n? 2.323, de 26 de 
fevereiro de 1987). 

§ 19 _ o valor em cruzados 
do imposto e de cada antecipa-

|ção, duodécimo ou quota será 
• determinado mediante a multi-
Iplicação de seu valor, expresso 
[em número de OTN, pelo valor 
I desta na data do seu pagamen
t o . 

§ 2? — A falta ou insuficiência 
. de pagamento do Imposto, an

tecipação, duodécimo ou quo
ta, nos prazos fixados, sujeita
rá o contribuinte às penalida-

I des previstas na legislação do 
V imposto de renda. 
' Art. 3? — As pessoas jurídi

cas que, na declaração de ren-
| dimentos do exercício financei

ro, estiveram sujeitas ao adi-
[ cional de que trata o artigo 25 
í da Lei n? 7.450, de 23 de dezem
bro de 1985, deverão pagar o 
imposto relativo ao exercício 

, financeiro subsequente em do-
í ze parcelas mensais, observa-
Ido o seguinte: 
1 I — nos meses de setembro a 
[dezembro que antecederem o 
L início do exercício financeiro, 
Ias parcelas do imposto serão 
•pagas sob a forma de antecipa-
Icão; 
m II — nos meses de janeiro a 
parco do exercício financeiro, 
• s parcelas do imposto serão 
•pagas sob a forma de duodéci-
•nos; 
1 III —o saldo do imposto devi-
•do, de acordo com a declaração 
Ide rendimentos, depois de de-
aduzidas as antecipações e os 
tduodécimos efetivamente pa

gos, será dividido em cinco 
quotas iguais a serem pagas a 
partir do mês de abril do 
exercício financeiro. 

Art. 4? — Cada parcela de 
que tratam os itens I e II do ar
tigo anterior será igual a 1/12 
(um doze avós) do imposto e 
adicional devidos pelo contri
buinte no exercício financeiro 
em que se deva iniciar o paga
mento das antecipações, ex
pressos em número de OTN. 

§ 12 — A pessoa jurídica po
derá: 

a) calcular as parcelas de 
que trata o item I do artigo an
terior à razão de 1/6 (um sex
to) do imposto e adicional inci
dentes sobre o resultado apura
do em balanço ou balancete le
vantado em 30 de junho do 
período-base em curso, expres
sos em número de OTN pelo va
lor desta neste mês; 

b) Calcular as parcelas rela
tivas aos meses de janeiro a 
março do exercício financeiro 
(art. 3?, item II) à razão de 1/8 
(um oitavo) do imposto e adi
cional incidentes sobre o lucro 
real do exercício, expressos em 
número de OTN, depois de di
minuídas as parcelas pagas a 
título de antecipação. 

§ 2? O balanço ou balancete a 
que se refere a alínea "a" do 
parágrafo anterior; que so
mente produzirá efeitos para o 
cálculo das antecipações, deve
rá ser levantado com obser
vância das leis comerciais e 
fiscais e será transcrito no Li
vro de Apuração do Lucro 
Real. 

Art. 5? O valor das antecipa
ções de que trata o item I do ar
tigo 3? será corrigido moneta-
riamente, a partir do mês do 
recolhimento, até o mês de en
cerramento do período-base e a 
variação correspondente será 
computada na determinação 
do lucro real. 

Art. 6? As pessoas jurídicas 
não enquadradas no artigo 3? 
deverão pagar o imposto em 
nove quotas mensais iguais, a 
partir do mês fixado para a en
trega da declaração de rendi» 
mentos. 

Art. 7? O pagamento de cada 
parcela relativa a antecipação, 
duodécimo ou quota deve ser 
efetuado até o último dia útil do 
mês correspondente ao seu 
vencimento, ressalvada a par
cela vencivel no mês de dezem
bro, que deverá ser paga até o 
último dia útil do segundo de-
cêndio desse mês. 

Art. 8? O caput do artigo 12 dó 
Decreto-lei n? 2.323, de 26 de fe
vereiro de 1987, passa a vigorar 
com a seguinte redação: 

"Art. 12?. As deduções do im
posto devido, de acordo com a 
declaração, relativas e inceti-
vos fiscais e as destinadas a 
aplicações específicas, serão 
calculadas sobre o valor em 
cruzados: 

I — das parcelas relativas a 
antecipações, duodéclmos ou 
qualquer outra forma de paga
mento antecipado, efetuado pe
la pessoa jurídica; 

II — do saldo do imposto de
vido, determinado com base no 
valor da OTN no mês fixado pa
ra a apresentação da declara
ção de rendimentos." 

Art. 9? O pagamento das par
celas do imposto relativo ao 
exercício de 1988 será efetuado 
a partir do mês de setembro de 
1987. 

§ 1? Cada parcela de anteci
pação e duodécimo será igual 
ao valor do imposto é adicional 
devidos pelo contribuinte, rela
tivo ao período-base encerrado 
em 31 de dezembro de 1986, ex
pressos em número de OTN, di
vidido pelo número de meses 
desse período-base. 

§ 2? A pessoa jurídica poderá 
optar pelo cálculo de cada par
cela de antecipação e duodéci
mo segundo o disposto nos 981? 
e 2? do artigo 4?. 

Art. 10?. O prejuízo fiscal 
apurado no período-base se
mestral encerrado em 30 de ju
nho de 1986 poderá ser compen
sado com o lucro real determi
nado até o período-base a ser 
encerrado em 31 de dezembro 
de 1990. 

Art. 11?. Este Decreto-lei en
tra em vigor na data de sua pu
blicação. 

Art. 12?. Revogam-se os arti
gos 17, 19, 26, 27 e 28 da lei n? 
7.450, de 23 de dezembro de 
1985, e demais disposições em 
contrário. 


