
 

 

Tabela  IRPJCSL  Pagamento de 
quotas 

  

TEXTO NA ÍNTEGRA 

Em face da publicação da Taxa Selic aplicável no mês de outubro de 2021, este 

procedimento foi atualizado.  

Tabela - IRPJ/CSL - Pagamento de quotas 

Resumo: Este procedimento dispõe sobre os percentuais de juros a serem 

acrescidos nos pagamentos das quotas do imposto de renda e da contribuição 
social sobre o lucro apurados trimestralmente.  

 

1. 3º trimestre de 2021 - Pagamento da 1ª quota ou quota 
única, até 29.10.2021, sem acréscimo de juro  

1. 3º trimestre de 2021 - Pagamento da 1ª quota ou quota única, até 

29.10.2021, sem acréscimo de juro 

De acordo com a Lei nº 9.430/1996  (arts. 5º e 28 ), o Imposto de Renda 

Pessoa Jurídica e a Contribuição Social sobre o Lucro apurados com base nos 
resultados trimestrais efetivos (lucro real trimestral e lucro presumido ou arbitrado) 

devem ser pagos em quota única até o último dia úti l do mês subsequente ao do 

encerramento do período de apuração.  

Opcionalmente, a pessoa jurídica pode efetuar o pagamento desses tributos em 3 

quotas mensais, iguais e sucessivas, vencíveis no último dia úti l dos três meses 
subsequentes ao do encerramento do período de apuração a que corresponder 

(relativamente ao 3º trimestre de 2021, em 29.10, 30.11 e 30.12.2021).  Para esse 
efeito: 

 

a) nenhuma quota poderá ter valor inferior a R$ 1.000,00; o imposto (ou 
contribuição) de valor inferior a R$ 2.000,00 deverá ser pago em quota única até o 

último dia útil do mês subsequente ao do encerramento do período de apuração;  
 

b) as quotas devem ser acrescidas de juros equivalentes à taxa Selic, acumulada 

mensalmente, calculados a partir do 1º dia do segundo mês subsequente ao do 
encerramento do período de apuração, até o últ imo dia do mês anterior a o do 

pagamento e de 1% no mês do pagamento. 
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Portanto, a 1ª quota ou quota única do imposto e da contribuição devidos, relativa 

ao 3º trimestre de 2021, com vencimento em 29.10.2021, se paga no prazo, 

não terá incidência de juro. 

 Nota  
Nos casos de incorporação, fusão ou cisão e de extinção de pessoa jurídica pelo 

encerramento da l iquidação, o imposto e a contribuição devem ser pagos em quota 

única até o últ imo dia útil do mês subsequente ao do evento.  

Legislação Referenciada 

Lei nº 9.430/1996  
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