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Histórico

• PL 5638, de 2020

• 3 de maio de 2021 – publicação da Lei nº 14.148 - Instituição do Programa

• 3 de maio de 2021 – mensagem de veto do art. 4º da Lei nº 14.148 

• 21 de junho de 2021 – publicação da Portaria ME nº 7.163 – Definição dos CNAE que se 

consideram setor de eventos nos termos do disposto no § 1º do art. 2º da Lei nº 14.148, 

de 3 de maio de 2021.

• 2 de julho de 2021 – publicação da Portaria PGFN nº 7917 - Estabelece procedimentos, 

requisitos e condições necessárias à realização de transação relativa ao Perse

• 18 de março de 2022 – publicação da parte vetada da Lei nº 14.148 – reestabelece o 

texto vetado com o benefício fiscal da alíquota zero dos tributos federais



O PERSE

• Os dois eixos tributários do programa:

• Transação tributária (PGFN) – não foi objeto de veto

• Benefício fiscal da alíquota zero



O PERSE – ALÍQUOTA ZERO

• Inicialmente foi objeto de veto, o veto foi rejeitado pelo Congresso e a parte 

anteriormente vetada é publicada em 18 de março de 2022

• Consiste em concessão de benefício fiscal de alíquota zero para os tributos:

• Contribuição para os Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio 

do Servidor Público (Contribuição PIS/Pasep);

• Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins);

• Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL); e

• Imposto sobre a Renda das Pessoas Juridicas (IRPJ).” 



O PERSE – ALÍQUOTA ZERO

• O prazo do benefício fiscal é de 60 meses

• A contagem do prazo inicia em março de 2022, data da publicação da parte vetada

• O benefício de estende de março de 2022 até fevereiro de 2027



O PERSE – ALÍQUOTA ZERO

• O benefício é dirigido às pessoa jurídicas que:

• Apurem o IRPJ pela sistemática do lucro real, presumido ou arbitrado;

• Simples não é admitido por força da LC123

• Exerça as atividades listadas na Portaria ME nº7.163, de 2021

• Essa atividade esteja ligada à (§1º do art. 2º da Lei nº 14.148. de 2021:
• realização ou comercialização de congressos, feiras, eventos esportivos, sociais, promocionais ou 

culturais, feiras de negócios, shows, festas, festivais, simpósios ou espetáculos em geral, casas de 

eventos, buffets sociais e infantis, casas noturnas e casas de espetáculos;

• hotelaria em geral;

• administração de salas de exibição cinematográfica; e

• prestação de serviços turísticos, conforme o art. 21 da Lei nº 11.771, de 17 de setembro de 2008.O 

prazo do benefício fiscal de 60 meses



O PERSE – ALÍQUOTA ZERO

• Na apuração do IRPJ e da CSLL:

• Para o Lucro Real, utilizar o “lucro da exploração”, segregando o resultado da 

atividade beneficiada das demais

• Para o Lucro Presumido, segregar as receitas beneficiadas antes da aplicação do 

percentual de presunção

• Na apuração do Pis e da Cofins:

• Segregar as receitas beneficiadas das demais



PERSE
Coordenação-Geral de Tributação

Outubro /2022


	Slide1
	Slide14
	Slide10
	Slide12
	Slide 5
	Slide 6
	Slide 7
	Slide17

