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SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 
 

INSTRUÇÃO NORMATIVA 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. 

 
 

O SECRETÁRIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, no uso da atribuição que lhe 
confere o inciso III do art. 280 do Regimento Interno da Secretaria da Receita Federal 
do Brasil, aprovado pela Portaria MF nº 203, de 14 de maio de 2012, e tendo em vista o 
disposto no § 1º do art. 76 da Lei nº 3.470, de 28 de novembro de 1958, na Lei nº 
4.506, de 30 de novembro de 1964, no Decreto- Lei nº 1.483, de 6 de outubro de 1976, 
na Lei nº 6.099, de 12 de setembro de 1974, na Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 
1976, Decreto-Lei nº 1.598, de 26 de dezembro de 1977, no Decreto-Lei nº 2.341, de 
29 de junho de 1987, na Lei nº 7.713, de 22 de dezembro de 1988, na Lei nº 8.981, de 
20 de janeiro de 1995, na Lei nº 9.065, de 20 de junho de 1995, na Lei nº 9.249, de 26 
de dezembro de 1995, na Lei nº 9.250, de 26 de dezembro de 1995, na Lei nº 9.316, de 
22 de novembro de 1996, na Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, na Lei nº 9.718, 
de 27 de novembro de 1998, no art. 5º da Lei nº 9.959, de 27 de janeiro de 2000, na 
Lei nº 10,637 de 30 de dezembro de 2002, na Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de 
2003, na Lei nº 10.865, de 30 de abril de 2004, na Lei nº 11.051, de 29 de dezembro de 
2004, na Lei nº 11.196, de 21 de novembro de 2005, na Lei nº 11.484, de 31 de maio 
de 2007, na Lei nº 11.941, de 25 de junho de 2009, no art. 22 da Lei nº 12.249, de 11 
de junho de 2010, nos arts. 48 e 70 da Lei nº 12.715, de 17 de setembro de 2012, nos 
arts. 1º, 2º, 4º a 75, 116, 117 e 119 da Lei nº 12.973, de 13 de maio de 2014, na Lei 
Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, no Decreto nº 5.730, de 20 de 
março de 2006, no Decreto nº 6.022, de 22 de janeiro de 2007, Parecer Normativo RFB 
nº 5, de 11 de abril de 2014, e no art. 2º da Medida Provisória nº 656, de 7 de outubro 
de 2014, resolve: 

Art. 1º Esta Instrução Normativa dispõe sobre a determinação e o pagamento do 
imposto sobre a renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das pessoas 
jurídicas, inclusive das equiparadas, e das sociedades cooperativas em relação aos 
resultados obtidos em operações ou atividades estranhas à sua finalidade. 



§ 1º Esta Instrução Normativa dispõe também sobre a Contribuição para o 
PIS/Pasep, a Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins) e a 
adoção inicial dos arts. 1º, 2º e 4º a 71 da Lei nº 12.973, de 13 de maio de 2014. 

§ 2º O disposto nesta Instrução Normativa não se aplica às microempresas e 
empresas de pequeno porte, optantes pelo Regime Especial Unificado de Arrecadação 
de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte 
(Simples Nacional) de que trata a Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 
2006. 
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