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Avaliação Geral do PL 2337/2021 

• Tratamento simultâneo da tributação do Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ), 

Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) e Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) 

sobre retorno dos investimentos produtivos, do IRRF sobre aplicações financeiras e do 

Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF)

• Alteração do IRPJ/CSLL/IRRF na direção correta (divisão do momento de incidência entre 

lucro da empresa e distribuição aos sócios ou acionistas), porém com resultados adversos 

em função da calibragem das alíquotas, da revogação dos Juros sobre Capital Próprio 

(JCP) e outras alterações, como a incidência do IRRF sobre lucros e dividendos distribuídos 

a partir de 1º de janeiro de 2022, independente do ano de apuração do lucro.

• Desonerações do IRRF sobre aplicações financeiras com racionalidade econômica 

discutível

• Reversão parcial do aumento do IRPF pela não correção da tabela desde 2015
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Evolução dos principais tópicos ao longo da tramitação  

TÓPICOS
PL 2337/2021
(texto original)

1ª VERSÃO DO SUBSTITUTIVO
(13/07/21 - Preliminar)

ÚLTIMA VERSÃO DO 
SUBSTITUTIVO

(12/08/21)

Tributação sobre o lucro não 
distribuído (IRPJ/CSLL) 29%

(em 2023)
21,5%

(em 2023)

24% (a partir de 2022, se atingida 
a condição necessária p/ a queda 
de 1,5 p.p. na alíquota da CSLL –
revisão de renúncias de COFINS)

Tributação sobre o lucro 
distribuído (IRRF)

20% 20% 20%

Início da incidência

Incidência sobre lucros e 
dividendos distribuídos a partir de 
01/01/22, independentemente do 
período em que foram apurados

Incidência sobre lucros e 
dividendos distribuídos a partir de 
01/01/22, independentemente do 
período em que foram apurados

Incidência sobre lucros e 
dividendos distribuídos a partir de 
01/01/22, independentemente do 
período em que foram apurados

Incidência na 
distribuição entre 
empresas

Incidência na distribuição dentro 
do “grupo econômico” 
(controladas e coligadas)

Não incidência apenas na 
distribuição entre empresa 
controladora e controlada

Não incidência na distribuição 
dentro do “grupo econômico” 
(controladas e coligadas)

Isenções
Distribuição de até R$ 20 mil/mês, 
feita por empresas do Simples

Distribuição de até R$ 20 mil/mês, 
feita por empresas do Simples

Distribuição feita por empresas do 
Simples e do Lucro Presumido (c/ 
faturamento de até R$ 4,8 mi)

Tributação total do lucro         
(IRPJ/CSLL/IRRF)

43,2% 37,2% 39,2%
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Evolução dos principais tópicos ao longo da tramitação  

TÓPICOS
PL 2337/2021
(texto original)

1ª VERSÃO DO SUBSTITUTIVO
(13/07/21)

ÚLTIMA VERSÃO DO SUBSTITUTIVO
(12/08/21)

JCP Exclusão Exclusão Exclusão

IRPF Correção da tabela progressiva e 
fim do desconto simplificado para 
quem recebe mais que R$ 40 
mil/ano

Correção da tabela progressiva e fim do 
desconto simplificado para quem recebe 
mais que R$ 40 mil/ano

Correção da tabela progressiva e fim do 
desconto simplificado para quem recebe 
mais que R$ 40 mil/ano

Invest. 
financeiros

• Operações Day Trade na Bolsa 
de Valores: alíquota de 15%

• Renda fixa e variável: alíquota 
única de 15%

• Fundos abertos e fechados: 
alíquota única de 15% e fim do 
“come cotas” em maio (ocorre 
apenas em novembro)

• FII: fim da isenção sobre 
rendimentos distribuídos a 
pessoa física (alíquota de 15%)

• O regime geral dos fundos 
fechados não se aplica aos FIPs; 
que têm vantagens tributárias

• Operações Day Trade na Bolsa de 
Valores: alíquota de 15%

• Renda fixa e variável: mantida a 
alíquota escalonada (de 15% a 22,5%)

• Fundos abertos e fechados: mantida a 
alíquota escalonada (de 15% a 22,5%), 
com o fim do “come cotas” em maio 
(ocorre apenas em novembro)

• FII: mantida a isenção
• O regime geral dos fundos fechados 

não se aplica a: FIPs, FDIC, FIAGRO e 
outros. Assim, ficam mantidas 
vantagens tributárias a esses fundos 
especificos

• Operações Day Trade na Bolsa de 
Valores: alíquota de 15%

• Renda fixa e variável: mantida a 
alíquota escalonada (de 15% a 22,5%)

• Fundos abertos e fechados: mantida a 
alíquota escalonada (de 15% a 22,5%), 
com o fim do “come cotas” em maio 
(ocorre apenas em novembro

• FII: mantida a isenção
• O regime geral dos fundos fechados 

não se aplica a: FIPs, FDIC, FIAGRO e 
outros. Assim, ficam mantidas 
vantagens tributárias a esses fundos 
especificos


