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EMPRESAS LUCRO PRESUMIDO 

 

As empresas que são tributadas pelo Lucro Presumido, pagam o IRPJ e a CSLL aplicando uma alíquota 

de presunção, definida por lei, sobre as suas receitas, e sobre esse valor é aplicado as aliquotas de 

IRPJ e CSLL (15% e 9% respectivamente). 

Ex.: 

Receita – 100.000,00 

Presunção (definida por lei) – 8% (para IRPJ) e 12% (para CSLL) 

Lucro presumido – 8.000,00/12.000,00 

IRPJ – 1.200,00 

CSLL – 1080,00 

Esse percentual de presunção varia conforme a atividade da empresa, conforme tabela abaixo. 

ESPÉCIES DE ATIVIDADES: Percentuais sobre a 

receita para 

presunção do IRPJ 

Percentuais sobre a 

receita para 

presunção do CSLL 

Revenda a varejo de combustíveis e gás natural 1,6% 12% 

      Venda de mercadorias ou produtos 

      Transporte de cargas 

      Atividades imobiliárias (compra, venda, loteamento, 

incorporação e construção de imóveis) 

      Serviços hospitalares 

      Atividade Rural 

      Industrialização com materiais fornecidos pelo 

encomendante 

      Outras atividades não especificadas (exceto prestação 

de serviços) 

8 % 12% 

      Serviços de transporte (exceto o de cargas) 

·      Exclusivamente Serviços gerais com receita bruta até 

R$ 120.000/ano – ver nota (1) 

16% 12% 

      Serviços profissionais (Sociedades Simples - SS, 

médicos, dentistas, advogados, contadores, auditores, 

engenheiros, consultores, economistas, etc.) 

      Intermediação de negócios 

      Administração, locação ou cessão de bens 

móveis/imóveis ou direitos 

      Serviços de construção civil, quando a prestadora não 

32% 32% 
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empregar materiais de sua propriedade nem se 

responsabilizar pela execução da obra (ADN Cosit 

6/97). 

      Serviços em geral, para os quais não haja previsão de 

percentual específico. 
Comercialização de veículos usados 8% sobre a 

diferença 

entre o valor da 

venda e valor de 

custo 

12% 

No caso de exploração de atividades diversificadas, será 

aplicado sobre a receita bruta de cada atividade o 

respectivo percentual 

1,6 a 32% 

  

 

Nota 1 – A receita de serviço, de um modo geral é presumida a 32%, porém, para as empresas que 

tem EXCLUSIVAMENTE prestação de serviços, e faturam até 120.000 por ano, a presunção pode ser 

reduzida para 16%. 

Se a empresa começar o ano, presumindo a 16% e um determinado mês, ultrapassar a receita de 

120.000,00 deverá recolher a diferença dos meses anteriores, com presunção de 32%. 

 

Geração do Arquivo 

Todas as empresas, independente do enquadramento tributário deverão gerar no arquivo os seguintes 

registros: 0000, 0001, 0010, 0020, 0030, 0930, 0990, c001, c990, e001, e990, j001, j990, k001, 

k990, l001, l990, m001, m990, n001, n990, p001, p990, t001, t990, u001, u990, x001, x990, y001, 

y990, que se referem aos dados da empresa, dos responsáveis e a abertura e fechamento de cada 

bloco. 

As empresas tributadas pelo lucro presumido possuem um bloco específico para a apuração do IRPJ e 

da CSLL, o bloco P. As empresas que tiverem a apuração por regime de competência irão gerar no 

mínimo os seguintes registros: 

P030 – Período de Apuração 

P100 – Balanço Patrimonial 

P150 – DRE 

P200 – Base de Cálculo IRPJ 

P300 – Cálculo IRPJ 

P400 – Base de Cálculo CSLL 

P500 – Cálculo IRPJ 

 

As empresas que tiverem apuração por regime de caixa não irão gerar os registros P100 e P150 que se 

referem ao balanço patrimonial e DRE. As empresas que tem apuração por regime de competência 

ainda devem gerar informações relativas ao Plano de contas (registros J050, J051, J053 e J100) e 
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relativos aos saldos contábeis (K030, K155, K355), além de registros específicos nos blocos X e Y 

condicionados a outras situações. 

 

Para fazer a geração do arquivo ECF no sistema Consisanet, devem ser feitas as seguintes 

configurações: 

1. Informar corretamente as informações na tela de enquadramento tributário da empresa: 

Enquadramento federal, Qualificação da Pessoa Jurídica, Regime IRPJ/CSLL. 

 

2. Definir quem são os responsáveis pela assinatura do ECF. O validador aceita apenas duas 

assinaturas, e uma obrigatoriamente deve ser do Contador. 
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Geral> Empresa > Administradores do Estabelecimento 

 
 

3. Ter informação de contas referenciais para o Plano de Contas utilizado pela empresa, na aba 

SPED ECD/ECF – a partir de 2014, na linha referente a empresas do Lucro Presumido, para 

TODAS as contas que tiveram saldo ou movimento no período.  

4.  

Contábil > Tabelas > Vincular contas ao Plano de Referência SPED 

 

5. Informar o código do Bloco P da ECF dentro da Incidência DARF. Esse código refere-se a qual 

alíquota de presunção será calculada naquela linha. 
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DARF > Tabelas > Incidência DARF. 

 
Nesse caso, vale ressaltar que o sistema apresentará os códigos referentes ao tributo que se 

está configurando, conforme seleção na primeira tela, ou seja, ao acessar a tela para 

configurar um DARF de IRPJ o sistema apresentará códigos referentes ao IRPJ, ao acessar a 

tela para configurar um DARF de CSLL o sistema apresentará códigos referentes à CSLL. 

 

É importante que sejam configuradas tanto as faixas de Mercadoria e Serviço, quanto as 

faixas de Retenção de IRRF e Retenção de Contribuição Social, se existirem. 

 

DARF > Tabelas > Incidência DARF. 
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6. Ter os DARFs de IRPJ e CSLL calculados em cada trimestre. 

 

DARF > Movimento > Geração/Impressão DARF. 

 
 

7. Realizar a gravação da apuração de IRPJ e CSLL, que será extraída do DARF, e poderá ser 

complementada pelo usuário. 

 

Contábil > Movimento > ECF – Escrituração Contábil Fiscal > Apuração CSLL/IRPJ 
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a. Escolher o período (trimestre) que terá a apuração gravada 

 

Contábil > Movimento > ECF – Escrituração Contábil Fiscal > Apuração CSLL/IRPJ 

 
 

b. Conferir os valores de Receita e presunção do IRPJ e da CSLL que vieram do DARF e 

Avançar, ou ainda configurar conta contábil ou informar valores para posterior cálculo do 

tributo. 

Contábil > Movimento > ECF – Escrituração Contábil Fiscal > Apuração CSLL/IRPJ 

 
 

c. Conferir os valores de Tributos calculados. Lembrando que os valores finais devem 

corresponder aos valores efetivamente pagos pela empresa em suas guias de tributos. 
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Contábil > Movimento > ECF – Escrituração Contábil Fiscal > Apuração CSLL/IRPJ 

 
 

8. Realizar o Zeramento das contas de resultado a cada fim de trimestre (março, junho, 

setembro) e o Zeramento com Encerramento no fim do ano (dezembro). 

 

Contábil > Movimento > Zeramento das Contas de Resultado/Encerramento do Exercício 
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9. Realizar a geração do arquivo 

 

Contábil > Movimento > Escrituração Contábil Fiscal – ECF > Geração do Arquivo 

 

TIPO DE ESCRITURAÇÃO: CONTABIL 

 
 

SE GERAR O ARQUIVO COM O TIPO DE ESCRITURAÇÃO LIVRO CAIXA 

 

TIPO DE ESCRITURAÇÃO: LIVRO CAIXA 
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PREENCHER O REGISTRO Y672 COM O VALOR DO CAPITAL SOCIAL para não dar 

advertência na validação do arquivo. 

 

 
 

Manual de Orientação do Leiaute da ECF Atualização: Abril de 2016. 

 

Registro 0010: Parâmetros de Tributação 

 

 
 

http://sped.rfb.gov.br/ 

 

http://sped.rfb.gov.br/

