
 

IRPJ CSLl - sobre o Lucro Líquido  
ATIVIDADE IMOBILIÁRIA VENDA DE 

IMÓVEIS IMOBILIZADO. 

 

Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Contribuição Social 

sobre o Lucro Líquido - CSLL - Contribuição para o Financiamento da 

Seguridade Social - Cofins - Contribuição para o PIS/Pasep 

Solução de Consulta SRRF06 nº 6.003, de 17.03.2021 - DOU de 
24.03.2021 
 
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ 
 

LUCRO PRESUMIDO. ATIVIDADE IMOBILIÁRIA. VENDA DE IMÓVEIS. IMOBILIZADO.  
INVESTIMENTO. RECEITA BRUTA. GANHO DE CAPITAL.  

 

Para fins de determinação da base de cálculo do IRPJ, a receita bruta auferida por 
meio da exploração de atividade imobiliária relativa à compra e venda de imóveis 

próprios submete-se ao percentual de presunção de 8% (oito por cento).  
 

Essa forma de tributação subsiste ainda que os imóveis vendidos tenham sido 

util izados anteriormente para locação a terceiros, se essa atividade constituir objeto 
da pessoa jurídica, hipótese em que as receitas dela decorrente compõem o 

resultado operacional e a receita bruta da pessoa jurídica.  
 

SOLUÇÃO DE CONSULTA VINCULADA à SoluçÃO de Consulta Cosit nº 7, de 4 de 

MARÇO de 2021 
 

Dispositivos Legais: Lei nº 6.404, de 1976, art. 179, IV ; Decreto-Lei nº 
1.598, de 1977, arts. 11 e 12 ; Lei nº 9.430, de 1996, art. 25 ; Instrução 

Normativa RFB nº 1.700, de 2017 , arts. 26 , 33, § 1º, II, 'c', e IV, 'c' , 
e 215, caput e § 14 . 

 

Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL 
 

RESULTADO PRESUMIDO. ATIVIDADE IMOBILIÁRIA. VENDA DE IMÓVEIS. 
IMOBILIZADO. INVESTIMENTO. RECEITA BRUTA. GANHO DE CAPITAL.  

 

Para fins de determinação da base de cálculo da CSLL, a receita bruta auferida por 
meio da exploração de atividade imobiliária relativa à compra e venda de imóveis 

próprios submete-se ao percentual de presunção de 12% (doze por cento).  
 

Essa forma de tributação subsiste ainda que os imóveis vendidos tenham sido 
util izados anteriormente para locação a terceiros se essa atividade constituir objeto 

da pessoa jurídica, hipótese em que as receitas dela decorrente compõem o 

resultado operacional e a receita bruta da pessoa jurídica.  
 

SOLUÇÃO DE CONSULTA VINCULADA à SoluçÃO de Consulta Cosit nº 7, de 
4 de MARÇO de 2021 

https://www.iobsimuladortributario.com.br/pages/st/stDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=LEI%206404-1976%20Art%20179#lei%206404-1976%20art%20179
https://www.iobsimuladortributario.com.br/pages/st/stDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=DL%201598-1977%20Art%2011#dl%201598-1977%20art%2011
https://www.iobsimuladortributario.com.br/pages/st/stDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=DL%201598-1977%20Art%2011#dl%201598-1977%20art%2011
https://www.iobsimuladortributario.com.br/pages/st/stDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=DL%201598-1977%20Art%2012#dl%201598-1977%20art%2012
https://www.iobsimuladortributario.com.br/pages/st/stDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=LEI%209430-1996%20Art%2025#lei%209430-1996%20art%2025
https://www.iobsimuladortributario.com.br/pages/st/stDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=IN%20RFB%201700-2017#in%20rfb%201700-2017
https://www.iobsimuladortributario.com.br/pages/st/stDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=IN%20RFB%201700-2017#in%20rfb%201700-2017
https://www.iobsimuladortributario.com.br/pages/st/stDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=IN%20RFB%201700-2017%20Art%2026#in%20rfb%201700-2017%20art%2026
https://www.iobsimuladortributario.com.br/pages/st/stDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=IN%20RFB%201700-2017%20Art%2033#in%20rfb%201700-2017%20art%2033
https://www.iobsimuladortributario.com.br/pages/st/stDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=IN%20RFB%201700-2017%20Art%20215#in%20rfb%201700-2017%20art%20215


 

Dispositivos Legais: Lei nº 6.404, de 1976, art. 179, IV ; Decreto-Lei nº 

1.598, de 1977, arts. 11 e 12 ; Lei nº 9.430, de 1996, art. 29 ; Instrução 
Normativa RFB nº 1.700, de 2017 , arts. 26 , 34, caput e § 1º, III , e 215, 

§§ 1º e 14 . 
 

Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins 

 
REGIME CUMULATIVO. ATIVIDADE IMOBILIÁRIA. VENDA DE IMÓVEIS. RECEITA 

BRUTA. INCIDÊNCIA. 
 

A pessoa jurídica que tem como objeto a exploração da atividade imobil iária relativa 
à compra e venda de imóveis está sujeita à incidência cumulativa da Cofins, 

mediante a aplicação das alíquotas de 3% (três por cento), em relação à receita 

bruta auferida com a venda de imóveis próprios, mesmo na hipótese de os imóveis 
vendidos já terem sido uti lizados para locação a terceiros em período anterior à 

venda e, consequentemente, terem sido classificados no ativo investimentos 
naquele período. 

 

SOLUÇÃO DE CONSULTA VINCULADA à Solução de Consulta Cosit nº 7, de 4 de 
MARÇO de 2021 

 
Dispositivos Legais: Lei nº 9.718, de 1996 , arts. 2º e 3º , caput e § 2º, 

IV; Decreto-Lei nº 1.598, de 1977, art. 12 . 
 

HELDER GERALDO MIRANDA DE OLIVEIRA 

Chefe 

 

 
 

https://www.iobsimuladortributario.com.br/pages/st/stDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=LEI%206404-1976%20Art%20179#lei%206404-1976%20art%20179
https://www.iobsimuladortributario.com.br/pages/st/stDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=DL%201598-1977%20Art%2011#dl%201598-1977%20art%2011
https://www.iobsimuladortributario.com.br/pages/st/stDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=DL%201598-1977%20Art%2011#dl%201598-1977%20art%2011
https://www.iobsimuladortributario.com.br/pages/st/stDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=DL%201598-1977%20Art%2012#dl%201598-1977%20art%2012
https://www.iobsimuladortributario.com.br/pages/st/stDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=LEI%209430-1996%20Art%2029#lei%209430-1996%20art%2029
https://www.iobsimuladortributario.com.br/pages/st/stDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=IN%20RFB%201700-2017#in%20rfb%201700-2017
https://www.iobsimuladortributario.com.br/pages/st/stDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=IN%20RFB%201700-2017#in%20rfb%201700-2017
https://www.iobsimuladortributario.com.br/pages/st/stDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=IN%20RFB%201700-2017%20Art%2026#in%20rfb%201700-2017%20art%2026
https://www.iobsimuladortributario.com.br/pages/st/stDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=IN%20RFB%201700-2017%20Art%2034#in%20rfb%201700-2017%20art%2034
https://www.iobsimuladortributario.com.br/pages/st/stDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=IN%20RFB%201700-2017%20Art%20215#in%20rfb%201700-2017%20art%20215
https://www.iobsimuladortributario.com.br/pages/st/stDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=IN%20RFB%201700-2017%20Art%20215#in%20rfb%201700-2017%20art%20215
https://www.iobsimuladortributario.com.br/pages/st/stDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=LEI%209718-1996#lei%209718-1996
https://www.iobsimuladortributario.com.br/pages/st/stDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=LEI%209718-1998%20Art%202#lei%209718-1998%20art%202
https://www.iobsimuladortributario.com.br/pages/st/stDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=LEI%209718-1998%20Art%203#lei%209718-1998%20art%203
https://www.iobsimuladortributario.com.br/pages/st/stDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=DL%201598-1977%20Art%2012#dl%201598-1977%20art%2012

