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Notícia no site da RFB sobre a publicação da IN (16/03/17):  
http://idg.receita.fazenda.gov.br/noticias/ascom/2017/marco/receita-federal-consolida-legislacao-de-irpj-e-csll 

“Foi publicada hoje no Diário Oficial da União a Instrução 
Normativa (IN) RFB nº 1.700 que dispõe sobre a 
determinação e o pagamento do Imposto sobre a Renda e 
da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) das 
pessoas jurídicas. 

A IN inova ao tratar conjuntamente os dois principais 
tributos incidentes sobre a renda da pessoa jurídica: o 
IRPJ e a CSLL. A similaridade da legislação tributária 
aplicável a esses dois tributos propicia que eles sejam 
disciplinados simultaneamente, entretanto, com destaque 
para eventuais diferenças de base de cálculo e alíquotas.” 
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“A IN RFB nº 1.700 é produto da consolidação de nove 
Instruções Normativas. Esta nova IN reproduz os 
dispositivos da Instrução Normativa RFB nº 1.515, de 24 
de novembro de 2014, e incorpora os dispositivos 
relacionadas à CSLL, devidamente atualizadas, que 
atualmente estavam na Instrução Normativa SRF nº 390, 
de 30 de janeiro de 2004.” 

12/05/2017 
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“A norma foi elaborada com o objetivo de concentrar ao 
máximo a regulamentação da matéria e, por 
consequência, tornar menos esparsas as normas 
infralegais relacionadas à tributação sobre a renda das 
pessoas jurídicas emitidas pela Receita Federal.” 

 

 



PwC 
(DC1) Uso Interno na PwC - Confidencial 

5 

“A edição de um único ato normativo dispondo sobre os 
dois tributos traz as seguintes vantagens: facilidade na 
pesquisa e aplicação da legislação tributária; 
transparência do entendimento da Administração 
Tributária; segurança jurídica na aplicação das regras 
do IRPJ e da CSLL; redução de litígios; e melhora da 
relação fisco-contribuinte.” 
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IN RFB n° 1.700, de 14 de março de 2017 

Revogações:  

a) IN SRF nº 46, de 8 de maio de 1989;  
Dispõe sobre a determinação da base de cálculo da contribuição social e 
do imposto de renda. (contratos de construção por empreitada ou de  
fornecimento, a preço predeterminado, de bens ou serviços, celebrados  
com pessoa jurídica de direito público, ou empresa sob seu controle,  
empresa pública, sociedade de economia mista ou sua subsidiária). 

b) IN SRF nº 152, de 16 de dezembro de 1998,  
Dispõe sobre a determinação da base de cálculo de tributos e  
contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal,  
relativamente às operações com veículos usados. 

c) IN SRF nº 162, de 31 de dezembro de 1998  
Fixa prazo de vida útil e taxa de depreciação dos bens que relaciona. 

d) IN SRF nº 31, de 29 de março de 2001  
Dispõe sobre a opção pelo lucro presumido das sociedades em conta de  
participação. 
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Revogações:  

e) IN SRF nº 257, de 11 de dezembro de 2002  
Dispõe sobre a tributação dos resultados da atividade rural na apuração  
do imposto de renda das pessoas jurídicas. 

f) IN SRF nº 390, de 30 de janeiro de 2004  
Dispõe sobre a apuração e o pagamento da CSLL. 

g) IN RFB nº 1.515, de 24 de novembro de 2014 
Dispõe sobre a determinação e o pagamento do imposto sobre a renda e  
da contribuição social sobre o lucro líquido das pessoas jurídicas,  
disciplina o tratamento tributário da Contribuição para o PIS/Pasep e  
da Cofins no que se refere às alterações introduzidas pela Lei no. 12.973, 
de 13 de maio de 2014, e dá outras providências. 

h) IN RFB nº 1.556, de 31 de março de 2015  
Altera a Instrução Normativa RFB no 1.515, de 24 de novembro de 2014 

i) IN RFB nº 1.575, de 27 de julho de 2015 
Altera a Instrução Normativa RFB no 1.515, de 24 de novembro de 2014 

Altera a Instrução Normativa RFB nº 1.515,  
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 Tratamento dos JCP quando registrados como 
dividendos;  
 

 Em relação à entidade que paga os JCP, a IN RFB 1.515 
já continha previsão para exclusão no § 6º do art. 75 
quando não despesados: 

 
“§ 6º O montante dos juros sobre o capital próprio 
passível de dedução nos termos deste artigo poderá ser 
excluído na Parte A do e-Lalur e do e-Lacs, desde que 
não registrado como despesa” 

Juros sobre o Capital Próprio 
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• Todavia, faltava previsão expressa para adição na 
empresa beneficiária dos JCP. Agora, a IN trouxe 
dispositivo específico: 
 
"Art. 76. Os juros sobre o capital próprio, inclusive quando imputados aos 
dividendos, auferidos por beneficiário pessoa jurídica submetida ao regime 
de tributação com base no lucro real e no resultado ajustado, serão 
registrados em conta de receita financeira, observado o regime de 
competência, e integrarão o lucro real e o resultado ajustado.  
 

Parágrafo único. Alternativamente, a pessoa jurídica 
poderá registrar os juros de que trata o caput em conta 
que não seja de receita financeira e, nessa hipótese, caso a 
conta não seja de receita, o montante dos juros sobre o 
capital próprio deverá ser adicionado na Parte A do e-
Lalur e do e-Lacs.” (grifamos) 

12/05/2017 
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Juros sobre o Capital Próprio 
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A nova IN trouxe 9 anexos, sendo 5 deles os mesmos já 
contidos na IN RFB 1.515:  
 
 Anexo V – Utilização de subcontas na adoção inicial, 

AVP e AVJ;  
 Anexo VI – Aquisição de participação societária em 

estágios;  
 Anexo VII – Contratos de concessão de serviços 

públicos, diferimento da tributação do lucro;  
 Anexo VIII – Utilização de subcontas na adoção inicial 

– Diferença na depreciação acumulada; e  
 Anexo IX – Adoção Inicial – Utilização de subcontas 

auxiliares  

12/05/2017 
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No Anexo VIII, que substituiu o Anexo IV da IN RFB 
1.515, a RFB passou a aceitar uma outra forma de adição 
das diferenças de depreciação acumulada controladas nas 
subcontas desde a adoção inicial (itens "m" dos exemplos 
1 e 3); 
  
Ressalte-se que a RFB não abandonou o entendimento 
anterior, mas passou a aceitar também a outra forma, que 
se baseia na neutralidade tributária dos efeitos advindos 
do RTT;  
 
Questão: como fica o RAS, nesses casos? 

12/05/2017 

Anexos da IN RFB n° 1.700 
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Os novos anexos são:  
 Anexo I – Tabela de Adições ao Lucro Líquido;  

 106 linhas, tabela não exaustiva; 

 Anexo II – Tabela de Exclusões do Lucro Líquido; 
 74 linhas, tabela não exaustiva;  

 Anexo III – Taxas Anuais de Depreciação;  
 A relação de itens depreciáveis e as respectivas taxas de 

depreciação no Anexo III não são diferentes dos Anexos I e II 
da IN SRF 162/1998.  

 Anexo IV – Ganho na AVJ Não Evidenciado por Meio 
de Subconta  
 Detalha os controles para os casos de AVJ sem subconta após 

a adoção inicial; 
Ponto: identificação desses casos, notadamente quando a 
empresa houver apurado prejuízo fiscal e BCCSLL no período; 

 

Anexos da IN RFB n° 1.700 
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“Art. 57. Aplicam-se à Contribuição Social sobre o Lucro as mesmas 
normas de apuração e de pagamento estabelecidas para o Imposto de 
Renda das pessoas jurídicas, mantidas a base de cálculo e as alíquotas 
previstas na legislação em vigor, com as alterações introduzidas por 
esta lei.” (Lei 8.981, de 1995, com redação dada  pela Lei nº 9.065, de 
1995) 
 
“As pessoas jurídicas sujeitas ao regime de tributação com base no 
lucro real, presumido ou arbitrado, conforme o caso, ficarão sujeitas ao 
mesmo critério para a determinação da base de cálculo da CSLL, 
mantidos os ajustes e as alíquotas previstos na legislação para cada 
tributo.” (parágrafo único do art. 28 da IN RFB 1.700/17) 
 
“A periodicidade de apuração e pagamento adotada pela pessoa 
jurídica para o IRPJ determina a periodicidade de apuração e 
pagamento da CSLL.”  (§ 7º do art. 31 da IN RFB 1.700/17) 
 
 

Lucro Real X Base de Cálculo da CSLL 
  

12/05/2017 
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Adições ao Lucro Real, agora determinadas pela IN RFB 
1.700, sem previsão legal específica, também para a base 
de cálculo da CSLL: 

35 - Cooperativas 

O valor dos juros sobre o capital integralizado pago pelas cooperativas 
a seus associados que exceder a 12% ao ano, no caso do IRPJ, e o valor 
total destes juros, no caso da CSLL. 
 

Art. 77 

43 - Despesas 
Necessárias 

 

As despesas que não sejam consideradas necessárias à atividade da 
empresa. 

Arts. 68 
e 69 

50 - Furto 

O valor correspondente aos prejuízos por desfalque, apropriação 
indébita e furto, por empregados ou terceiros, quando não houver 
inquérito instaurado nos termos da legislação trabalhista ou quando 
não apresentada queixa perante a autoridade policial, conforme 
disposto no § 3º do art. 47 da Lei nº 4.506, de 1964. 

- 

83 - Pagamentos 
sem Causa 

As importâncias declaradas como pagas ou creditadas a título de 
comissões, bonificações, gratificações ou semelhantes, quando não for 
indicada a operação ou a causa que deu origem ao rendimento e 
quando o comprovante do pagamento não individualizar o beneficiário 
do rendimento, conforme disposto no art. 2º da Lei nº 3.470, de 1958. 

- 

Anexos da IN RFB n° 1.700 
Anexo I 
  

IN RFB n° 1.700, de 14 de março de 2017 
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Algumas adições na CSLL, sem previsão legal específica, 
que já constavam na IN SRF 390/2004 e que se mantêm 
na IN RFB 1.700: 

53 - Impostos e 
Contribuições com 
Exigibilidade 
Suspensa 

O valor dos impostos e contribuições cuja exigibilidade esteja 
suspensa, nos termos dos incisos II a V do art. 151 da Lei nº 5.172, 
de 1966 - Código Tributário Nacional, haja ou não depósito judicial, 
caso esses impostos e contribuições tenham sido computados no 
resultado. (art. 41 da Lei nº 8.981/1995) 

Art. 131, 
§ 1º 

77 - Multas por 
Infrações Fiscais 

O valor das multas por infrações fiscais, salvo as de natureza 
compensatória e as impostas por infrações de que não resultem 
falta ou insuficiência de pagamento de tributo. (art. 41 da Lei nº 
8.981/1995) 

Art. 132 

Anexos da IN RFB n° 1.700 
Anexo I 
  

IN RFB n° 1.700, de 14 de março de 2017 
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Adições ao Lucro Real que não são feitas na base de 
cálculo da CSLL, nos termos da IN RFB 1.700: 

3 - Aluguéis 

O valor das despesas de aluguéis que não atenderem às condições do 
caput do art. 71 da Lei nº 4.506, de 1964, e a parcela que exceder ao 
preço ou valor de mercado dos aluguéis pagos a sócios ou dirigentes de 
empresas e a seus parentes ou dependentes. 

Art. 84 

16 - Arrendamento 
Mercantil – PJ 
Arrendatária - Perda 
na Alienação de Bem 

A perda apurada na alienação de bem que vier a ser tomado em 
arrendamento mercantil pela própria vendedora ou com pessoa 
jurídica a ela vinculada, conforme disposto no parágrafo único do art. 
9º da Lei nº 6.099, de 1974. 

- 

41 - Despesas com 
Propaganda 

O valor das despesas de propaganda que não atendam às condições 
previstas no art. 54 da Lei nº 4.506, de 1964. 

- 

Anexos da IN RFB n° 1.700 
Anexo I 
  

IN RFB n° 1.700, de 14 de março de 2017 
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Adições ao Lucro Real que não são feitas na base de 
cálculo da CSLL, nos termos da IN RFB 1.700: 
54 - Incentivo Fiscal - 
Amortização Acelerada 
Incentivada - Ativo 
Intangível Vinculado à 
Pesquisa Tecnológica e 
ao Desenvolvimento de 
Inovação Tecnológica 

O encargo de amortização constante da escrituração comercial de 
bens intangíveis, vinculados exclusivamente às atividades de 
pesquisa tecnológica e desenvolvimento de inovação tecnológica, 
objeto de amortização acelerada incentivada, a partir do período de 
apuração em que a amortização acumulada, incluindo a contábil e 
acelerada, atingir o custo de aquisição dos ativos nos termos dos §§ 
9º e 10 do art. 17 da Lei nº 11.196, de 2005. 

- 

 
58 - Incentivo Fiscal - 
Depreciação Acelerada 
Incentivada - SUDENE 
e SUDAM 

O encargo de depreciação constante da escrituração comercial de 
bens integrantes de projeto aprovado para instalação, ampliação, 
modernização ou diversificação enquadrado em setores da 
economia considerados prioritários para o desenvolvimento 
regional, em microrregiões menos desenvolvidas localizadas nas 
áreas de atuação da Superintendência do Desenvolvimento do 
Nordeste - SUDENE e da Superintendência de Desenvolvimento 
da Amazônia – SUDAM, a partir do período de apuração em que a 
depreciação acumulada, incluindo a contábil e a acelerada, atingir 
o custo de aquisição dos bens, conforme disposto nos §§ 5º e 6º do 
art. 31 da Lei nº 11.196, de 2005.de 1974. 

- 

Anexos da IN RFB n° 1.700 
Anexo I 
  

IN RFB n° 1.700, de 14 de março de 2017 
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Adições ao Lucro Real que não são feitas na base de 
cálculo da CSLL, nos termos da IN RFB 1.700: 
59 - Incentivo Fiscal - 
Depreciação Acelerada 
Incentivada - Veículos 
Automóveis para 
Transporte de 
Mercadorias e Vagões, 
Locomotivas, 
Locotratores e 
Tênderes 

O encargo de depreciação constante da escrituração comercial de 
veículos automóveis para transporte de mercadorias e de vagões, 
locomotivas, locotratores e tênderes, objeto de depreciação 
acelerada incentivada, a partir do período de apuração em que a 
depreciação acumulada, incluindo a contábil e a acelerada, atingir o 
custo de aquisição dos ativos, conforme disposto nos §§ 3º e 4º do 
art. 1º da Lei nº 12.788, de 2013. 

- 

 
60 - Incentivo Fiscal - 
Depreciação ou 
Amortização 
Acelerada Incentivada 
- Pesquisa e 
Desenvolvimento 
Tecnológico 

O encargo de depreciação ou amortização constante da escrituração 
comercial de instalações fixas e de aparelhos, máquinas e 
equipamentos, destinados à utilização em projetos de pesquisa e 
desenvolvimento tecnológico, metrologia, normalização técnica e 
avaliação da conformidade, aplicáveis a produtos, processos, 
sistemas e pessoal, procedimentos de autorização de registros, 
licenças, homologações e suas formas correlatas, bem como relativos 
a procedimentos de proteção de propriedade intelectual, que tenham 
sido objeto de depreciação ou amortização acelerada incentivada nos 
termos do art. 20 da Lei nº 11.196, de 2005. 

- 

Anexos da IN RFB n° 1.700 
Anexo I 
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Adições ao Lucro Real que não são feitas na base de 
cálculo da CSLL, nos termos da IN RFB 1.700: 

84 - Participações 
nos Resultados 

Os valores das participações nos lucros de debêntures e de empregados 
que não satisfaçam as condições de dedutibilidade previstas no art. 58 
do Decreto-Lei nº 1.598, de 1977, no § 1º do art. 3º da Lei nº 10.101, de 
2000, e no parágrafo único do art. 2º do Decreto-Lei nº 691, de 1969. 

- 

 
85 - Participações 
nos Resultados e 
Gratificações 

Os valores das gratificações atribuídas a administradores e dirigentes e 
das participações nos lucros de administradores e de partes 
beneficiárias, conforme previsto no § 3º do art. 45 da Lei nº 4.506, de 
1964, e parágrafo único do art. 58 do Decreto-Lei nº 1.598, de 1977. 

- 

Anexos da IN RFB n° 1.700 
Anexo I 
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Adições ao Lucro Real que não são feitas na base de 
cálculo da CSLL, nos termos da IN RFB 1.700: 

91 - Prejuízo na 
Alienação de 
Participações 

O valor dos prejuízos havidos na alienação de ações, títulos ou quotas 
de capital integrantes do ativo circulante ou do ativo realizável a longo 
prazo, com deságio superior a dez por cento dos respectivos valores de 
aquisição, caso a venda não tenha sido realizada em bolsa de valores 
ou, onde esta não existir, não tenha sido efetuada por meio de leilão 
público, com divulgação do respectivo edital, na forma da lei, durante 
três dias no período de um mês, na venda efetuada por pessoa jurídica 
que não seja sociedade de investimento fiscalizada pelo Banco Central 
do Brasil. 

- 

99 - Royalties e 
Assistência Técnica, 
Científica e 
Administrativa 

O valor dos royalties e das importâncias pagas a título de assistência 
técnica, científica, administrativa ou semelhante, que forem 
indedutíveis nos termos: (1) dos arts. 52 e 71, caput, alínea ‘a’, e 
parágrafo único, alíneas ‘c’ a ‘g’, da Lei nº 4.506, de 1964; (2) do art. 50 
da Lei nº 8.383, de 1991; (3) do art. 74, caput, da Lei nº 3.470, de 1958; 
(4) do art. 12 da Lei nº 4.131, de 1962; e (5) do art. 6º do Decreto-Lei 
nº 1.730, de 1979. 

- 

Anexos da IN RFB n° 1.700 
Anexo I 
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Adições ao Lucro Real que não são feitas na base de 
cálculo da CSLL, nos termos da IN RFB 1.700: 

102 - Sociedade 
Simples 

Os pagamentos efetuados a sociedade simples quando esta for 
controlada, direta ou indiretamente, por pessoas físicas que sejam 
diretores, gerentes ou controladores da pessoa jurídica que pagar ou 
creditar os rendimentos, bem como pelo cônjuge ou parente de 
primeiro grau das referidas pessoas. 

- 

Anexos da IN RFB n° 1.700 
Anexo I 
  

IN RFB n° 1.700, de 14 de março de 2017 
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