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RESUMO 

 

O presente estudo possui como objetivo realizar um Planejamento Tributário para uma 

empresa que atua no ramo de Comércio de Combustível, apresentando um comparativo entre 

três regimes de tributação: Lucro Real, Lucro Presumido e Simples Nacional para apurar qual 

destes regimes apresentará menor carga tributária para a empresa em analise. Inicialmente 

conceituou-se o que é o Planejamento Tributário, analisando a legislação de cada um dos 

regimes evidenciando os impostos de cada um, posteriormente foram realizados os cálculos 

comparando-os e analisando qual destes regimes apresenta menor oneração à empresa. O 

estudo caracteriza-se como pesquisa teórica e aplicada, possuindo tratamento de dados 

qualitativo, para tanto realiza-se um estudo de caso caracterizado como exploratório e 

documental.. Realizam-se os cálculos de forma trimestral nos anos de 2015, 2016 e primeiro 

semestre de 2017. Se a empresa Beta optasse pelo Lucro Real o valor de imposto a recolher 

somando os três anos calculados seria de R$139.334,76, já se a empresa optasse pelo Lucro 

Presumido o valor apurado a recolher seria de R$170.141,84, mas se a empresa fosse optante 

pelo Simples Nacional o valor a pagar de imposto seria de R$958.811,25.  Este estudo atingiu 

os objetivos propostos, pois conseguiu identificar o regime tributário mais viável para a 

empresa Beta, sendo o Lucro Real o que apresentou menor carga tributária para os anos 

analisados e segue como melhor regime para os próximos exercícios. A opção pelo Lucro 

Real economizou o montante de R$30.807,08 ou 18,10% em relação ao Lucro Presumido, 

com relação ao Simples Nacional a economia é de R$819.476,49 ou 85,76%.  

 

 

Palavras-chave: Planejamento Tributário: Lucro Real; Lucro Presumido; Simples Nacional.   
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1 INTRODUÇÃO 

A contabilidade surgiu como ferramenta para administrar o patrimônio das empresas 

e das pessoas, sendo que a mesma tornou-se de suma importância para a tomada de decisões. 

  A contabilidade tem como propósito coletar, sistematizar e registrar fatos contábeis 

de uma entidade, tendo como finalidade o planejamento e o controle da situação patrimonial, 

econômica e financeira, sempre respeitando as normas e os princípios contábeis. 

Um ramo da contabilidade é a contabilidade tributária que visa escriturar os 

documentos fiscais, apurando e determinando o valor devido dos tributos a serem recolhidos. 

As empresas possuem dificuldade não somente com a elevada carga tributária, mas com a 

falta de conhecimento da legislação tributária. Muitos empresários não possuem 

conhecimento suficiente das suas responsabilidades fiscais e quando se deparam com este 

conhecimento perdem o controle dos gastos, gerando assim multas elevadas em consequência 

de não conseguir cumprir com as obrigações. 

É neste contexto que o planejamento tributário torna-se fundamental para uma 

empresa, e tem como finalidade avaliar as formas de tributação, adequando-as a melhor forma 

para cada empresa, sendo assim, devem-se avaliar as especialidades de cada uma, para que se 

possa ajustar ao sistema tributário mais benéfico para cada ramo de atividade. 

Pretende-se com este estudo ampliar o conhecimento sobre a Legislação Tributária, 

sobre Planejamento Tributário e as formas de tributação, sendo possível desta forma auxiliar a 

empresa do ramo de comércio de combustível a reduzir seus custos com a carga tributária. 

Através deste estudo serão realizados cálculos nos regimes de Lucro Real, Lucro Presumido e 

Simples Nacional para posterior análise com o objetivo de saber qual destes regimes será o 

mais econômico para a empresa.  

 

1.1 DEFINIÇÃO DO TEMA 

Entre os assuntos mais comentados pelos empresários no Brasil é a elevada carga 

tributária. A legislação, no que se refere aos impostos, é bastante extensa, com várias formas 

de tributação e prazos de recolhimentos diferenciados. Uma das formas de redução da carga 

tributária é elaborar um planejamento tributário.  

Em um mundo competitivo, o profissional contábil deve ser eficaz, procurando 

reduzir a carga tributária de forma lícita e permanecendo atualizado nas mudanças da 

legislação.  

A Legislação Fiscal brasileira vem sofrendo alterações constantes, isso faz com que a 

preocupação dos empresários aumente em relação à carga tributária, que consiste em uma 
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parcela elevada dos custos da empresa. Ressalta-se desta forma a importância do 

Planejamento Tributário, pois este possibilita a escolha correta do Regime de Tributação, 

consequentemente uma redução dos custos. 

 

1.2 DELIMITAÇÕES DO PROBLEMA 

Diante da situação econômica nacional a concorrência entre as empresas vem 

crescendo gradativamente. Para se manter no mercado e enfrentar a concorrência, as empresas 

devem buscar alternativas para reduzir os custos tributários e aumentar os lucros. 

A elevada carga tributária incidente sobre as empresas representa uma grande parcela 

dos custos. Diante deste fato é necessário que os empresários busquem um Planejamento 

Tributário a fim de definir qual o melhor regime de tributação adequa-se à realidade da 

empresa.  

Além da alta carga tributária os contribuintes enfrentam uma legislação tributária que 

apresentam normas complexas. Sendo assim, um Planejamento Tributário se torna 

fundamental para reduzir os pagamentos dos tributos e atender as constantes mudanças na 

legislação.  

Diante do exposto, esse estudo quer saber: Qual o melhor regime fiscal por meio do 

Planejamento Tributário pode contribuir com a redução da tributação paga por uma empresa 

do ramo de comércio de combustíveis? 

 

1.3 OBJETIVOS 

Os objetivos dividem-se em: geral e específicos. 

 

1.3.1 Objetivo Geral 

Identificar em que medida o planeamento tributário vai contribuir com a redução da 

tributação paga por uma empresa do ramo de comércio de combustíveis.  

 

1.3.2 Objetivos Específicos 

a) conceituar Planejamento Tributário; 

b) analisar a legislação Lucro Real, Lucro Presumido e Simples Nacional e evidenciar os 

impostos em cada regime de tributação; 

c) efetuar os cálculos da carga tributária de cada um dos regimes de tributação;  

d) comparar os cálculos e analisar  a forma mais econômica de tributação, destacando as 

vantagens e desvantagens; 
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e) evidenciar em percentual e monetariamente os valores envolvidos na adequação ao 

regime tributário após o planejamento; 

f) adequar a empresa conforme as normas legais da Lei no regime tributário que 

apresenta menor oneração a empresa; 

 

1.4 JUSTIFICATIVA 

Diante do cenário econômico brasileiro, onde o mercado de trabalho se torna cada 

vez mais competitivo, os empresários devem estar preparados para as constantes mudanças, 

principalmente no que diz respeito à legislação tributária. Sendo assim, a melhor alternativa é 

buscar o auxílio de um profissional habilitado.  

Por meio de um Planejamento Tributário, um profissional contábil pode auxiliar os 

empresários a reduzir os seus custos com os tributos, analisando as formas de tributação, 

dentro dos princípios contábeis e da atual legislação. O profissional contábil tem como função 

conhecer a legislação e certificar-se que esta sendo aplicada de forma lícita, procurando 

assim, fazer com que a empresa reduza os seus custos com tributos dentro das legalidades.  

O planejamento tributário permite ao contribuinte escolher o melhor regime de 

tributação para sua empresa, buscando maximizar os lucros e diminuir custos e despesas 

tributárias. Mas para que o planejamento tributário se torne eficiente é indispensável a escolha 

por um regime que melhor se enquadre na organização.  

Diante dos fatos, este trabalho tem se justificar porque estará contribuindo com a 

empresa ao apresentar a ela o planejamento tributário e, com ele, os benefícios já elencados 

que se resumem em reduzir os impostos pagos, diminuindo os custos do negócio e 

aumentando sua lucratividade. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

Este capítulo apresenta a revisão teórica que envolve conceitos e teorias que são 

necessários ao desenvolvimento desse estudo, dando suporte às análises que serão realizadas 

após os dados obtidos. Inicialmente será apresentado conceito sobre contabilidade e suas 

definições. Em seguida serão abordados os conceitos sobre planejamento tributário, regimes 

de tributação e os impostos correspondentes a cada um, finalizando com os cálculos e suas 

análises. 

 

2.1 CONTABILIDADE 

A contabilidade é uma das ciências mais antigas. As civilizações antigas registravam 

alguns esboços de técnicas contábeis, no entanto estas técnicas e as informações registradas 

nos chamados livros contábeis eram considerados sigilosos, o acesso era restrito ao dono do 

empreendimento (CREPALDI, 2003, p. 15).  

 

2.1.1 Conceito de Contabilidade 

A contabilidade é o instrumento que fornece as informações e orientações 

necessárias para a tomada de decisões de seus administradores. Todas as movimentações da 

empresa devem ser registradas na contabilidade, para que a partir destes registros sejam 

emitidos os relatórios dos quais evidenciem a real situação da empresa. Os registros contábeis 

devem obedecer às normas do Conselho Federal de Contabilidade e a Legislação Nacional 

vigente (FABRETTI, 2009).  

Crepaldi (2003, p. 16) define contabilidade como sendo “ciência que estuda e 

controla o patrimônio das entidades, mediante o registro, a demonstração expositiva e a 

interpretação dos fatos nele ocorridos”. Sendo assim, a contabilidade deve demostrar através 

do resultado do exercício à real situação patrimonial da empresa, de forma clara e precisa 

sempre obedecendo às normas de contabilidade. 

Segundo Fabretti (2009, p. 07), contabilidade “é a ciência que estuda, registra, e 

controla o patrimônio e as mutações que nele operam os atos e fatos administrativos, 

demonstrando no final de cada exercício social o resultado obtido e a situação econômica 

financeira da entidade”.  

Os fatos ocorridos em uma empresa não interessa somente a empresa, mas também é 

do interesse dos usuários internos e externos. Nesse sentido, a contabilidade divide-se em 

diversas áreas específicas para que possa atender os objetivos de cada usuário, mas todas as 
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áreas da contabilidade permanecem interligadas umas as outras para gerar as informações 

necessárias no processo de tomada de decisão na empresa.  

 

2.1.2 Objetivos e Finalidades da Contabilidade  

O objetivo da contabilidade é controlar o patrimônio das empresas. O patrimônio 

classifica-se como os bens, direitos e as obrigações de uma entidade econômico-

administrativa.  

A contabilidade tem como finalidade controlar as movimentações ocorridas no 

patrimônio de uma entidade, através dos registros, das classificações, das demonstrações, das 

análises e interpretações dos fatos ocorridos, a fim de obter as informações necessárias para a 

tomada de decisões (FRANCO, 2009).  

As informações contábeis não são somente de interesse dos administradores, mas 

também dos investidores, fornecedores, clientes, financeiras, bancos, etc. O governo através 

da Legislação Tributária possui interesse nas informações contábeis, é por meio deste que 

buscam a apuração da regularidade fiscal e de outras informações de cunho econômico 

(CREPALDI, 2003).   

 

2.2 CONTABILIDADE TRIBUTÁRIA  

A contabilidade tributária tem como função apurar os resultados tributáveis de um 

exercício fiscal, cuidando das emissões dos documentos fiscais, da escrituração e dos registros 

destes documentos, através destes procedimentos demonstra-se a real situação do patrimônio 

e o resultado do exercício de uma organização. Os processos para apuração destes resultados 

devem ser apresentados de forma clara e objetiva, sempre respeitando as normas e os 

princípios da contabilidade (FABRETTI, 2009).   

Segundo Fabretti (2009, p. 05) Contabilidade Tributária “é o ramo contabilidade que 

tem por objetivo aplicar na prática conceitos, princípios e normas básicas da contabilidade e 

da legislação tributária, de forma simultânea e adequada.” 

A contabilidade fiscal é a obrigação das empresas prestarem informações exigidas 

pelos órgãos governamentais, ou seja, a contabilidade fiscal operacionaliza a escrituração dos 

fatos geradores de obrigações tributárias. 
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2.3 SISTEMA TRIBUTÁRIO NACIONAL  

O Sistema Tributário Nacional é formado por um conjunto de leis, tratados e 

convenções internacionais, por decretos e por normas complementares que versem, no todo 

ou em parte, sobre tributos e relações jurídicas pertinentes, sendo que este tem por finalidade 

instituir e arrecadar tributos de competência da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios (OLIVEIRA et al, 2013, p. 04).  

Art. 7º- A competência tributária é indelegável, salvo atribuição das 

funções de arrecadar ou fiscalizar tributos, ou de executar leis, serviços, atos ou 

decisões administrativas em matéria tributária, conferida por uma pessoa jurídica de 

direito público a outra, nos termos do § 3º do artigo 18 da Constituição. 

§ 1º A atribuição compreende as garantias e os privilégios processuais 

que competem à pessoa jurídica de direito público que a conferir. 

§ 2º A atribuição pode ser revogada, a qualquer tempo, por ato unilateral 

da pessoa jurídica de direito público que a tenha conferido. 

§ 3º Não constitui delegação de competência o cometimento, a pessoas de 

direito privado, do encargo ou da função de arrecadar tributos. 

A Constituição Federal de 1988 trouxe grandes alterações no Sistema Tributário 

Nacional, não só com relação ao campo de incidência dos tributos, mas também em relação na 

repartição dos valores recolhidos entre a União, entre os Estados e Municípios. Estas 

alterações vêm comprometendo uma possível reforma tributária principalmente em 

decorrência de não haver acordo entre os governantes de como os valores recolhidos devem 

ser divididos (OLIVEIRA et al, 2013). 

 

2.3.1 Conceito de Tributo  

O conceito de tributo resume-se em um pagamento compulsório em moeda corrente, 

independente da vontade do contribuinte. É devido a União, ao Estado e ao Município, seu 

pagamento é obrigatório instituído em Lei. 

O Código Tributário Nacional nos seus Art. 3º e 4º definem Tributo como: 

Art. 3º - Tributo como toda prestação pecuniária compulsória, em moeda 

cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sansão de ato ilícito, instituída 

em Lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada. 

Art. 4º - A natureza jurídica do tributo é determinada pelo fato gerador da 

respectiva obrigação, sendo irrelevantes para qualificação: I – a denominação e 

demais características formais adotadas pela lei; II – a destinação legal do produto 

da sua arrecadação.   

De acordo com Art. 5º do Código Tributário Nacional “tributo é o gênero, e suas 

espécies são: impostos, taxas e contribuição de melhoria”. 
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2.3.2 Espécies de Tributos  

No que se refere às espécies de Tributos, o Sistema Tributário Nacional esta 

estruturado de forma a permitir ao Estado a cobrança de impostos. Conforme Art. 145 

Constituição Federal. 

Art. 145. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão 

instituir os seguintes tributos: 

I - impostos; 

II - taxas, em razão do exercício do poder de polícia ou pela utilização, 

efetiva ou potencial, de serviços públicos específicos e divisíveis, prestados ao 

contribuinte ou postos a sua disposição;  

III - contribuição de melhoria, decorrente de obras públicas. 

Segundo Pêgas (2011), os tributos dividem-se em vinculados e não vinculados. Os 

tributos vinculados tem relação entre a arrecadação e o serviço prestado pelo estado, sendo as 

taxas e as contribuições. Os não vinculados não possuem nenhuma relação entre arrecadação 

e a destinação, neste caso os tributos são devido independente da atividade relacionada ao 

contribuinte, por exemplo, os impostos. 

 

2.3.2.1 Impostos  

Conforme Art. 16º do Código Tributário Nacional imposto é “o tributo cuja 

obrigação tem por fato gerador uma situação independente de qualquer atividade estatal 

específica, relativa ao contribuinte”.  

A Constituição Federal de 1988 determina que os impostos sejam de competência da 

União, dos Estados e dos Municípios. Os impostos Federais são aqueles designados ao 

governo federal como: IPI Imposto sobre Produtos Industrializados, IRPF Imposto de Renda 

Pessoa Física, IRPJ  Imposto de Renda Pessoa Jurídica, COFINS  Contribuição para o 

Financiamento da Seguridade Social. CSLL, Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, 

FGTS  Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, INSS Instituto Nacional do Seguro Social. 

PIS Programas de Integração Social. 

Os impostos estaduais são destinados ao governo do estado como: ICMS  Imposto 

sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, IPVA  Imposto sobre a Propriedade de Veículos 

Automotores. Os impostos municipais são os designados ao governo municipal como: 

IPTU  Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana e ISS  Imposto Sobre 

Serviços.  
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Para Fabretti (2008, p. 51) imposto define-se como “aquele que, uma vez instituído 

por lei, é devido, independentemente de qualquer atividade estatal em relação ao 

contribuinte”. 

Os impostos representam um instrumento permanente de captação de recursos 

financeiros do Poder Público. A obrigatoriedade ao pagamento dos impostos é de todas as 

pessoas físicas e jurídicas. Devem ser pagos em moeda corrente ao estado para que o mesmo 

possa assegurar a funcionalidade dos serviços públicos. 

 

2.3.2.2 Taxas  

Taxa é considerada um tributo vinculado, isto é, um tributo que só será devido pelo 

contribuinte se houver uma prestação de serviço, por parte do ente federativo que a instituiu, 

referenciada pelo contribuinte, ou seja, a cobrança das taxas só ocorrerá após à efetivação dos 

serviços (FABRETTI 2008, p. 109).  

O Art. 77/CTN conceitua o fato gerador das taxas como: 

 As taxas cobradas pela União, pelos Estados, pelo Distrito Federal ou 

pelos Municípios, no âmbito de suas respectivas atribuições, têm como fato gerador 

o exercício regular do poder de polícia, ou a utilização, efetiva ou potencial, de 

serviço público específico e divisível, prestado ao contribuinte ou posto à sua 

disposição.  

Em Nota: Parágrafo com redação determinada pelo Ato Complementar nº 34, de 30 

de janeiro de 1967, refere- se: Parágrafo único. “A taxa não pode ter base de cálculo ou fato 

gerador idênticos aos que correspondam a imposto nem ser calculada em função do capital 

das empresas”. 

Conforme determinado na Constituição todos os entes federativos podem fazer a 

cobranças das taxas, desde que a mesma esteja instituída em Lei, sendo que o fato gerador 

deve ser o exercício do poder de polícia ou os serviços prestados ou que estejam a disposição 

do contribuinte (FABRETTI, 2008, p. 109).  

Define- se taxas tendo como fato gerador o Estado e não o contribuinte, ou seja, o 

Estado exerce um tipo de atividade especifica e cobra a taxa das pessoas que aproveitarem 

desta atividade, sendo que o contribuinte sempre é o mais beneficiado.  

 

2.3.2.3 Contribuição de Melhoria  

Outra espécie de tributo é a Contribuição de Melhoria, esta é cobrada em virtude da 

realização de uma obra pública. É de competência comum e pode ser cobrada pelo ente 
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federativo que realizar a obra pública do qual resulte uma valorização imobiliária 

(FABRETTI, 2008, p. 113). 

Segundo o art. 81 da Constituição Tributária Nacional define Contribuição de 

Melhoria como sendo:  

 Art. 81. A contribuição de melhoria cobrada pela União, pelos 

Estados, pelo Distrito Federal ou pelos Municípios, no âmbito de suas respectivas 

atribuições, é instituída para fazer face ao custo de obras públicas de que decorra 

valorização imobiliária, tendo como limite total a despesa realizada e como limite 

individual o acréscimo de valor que da obra resultar para cada imóvel beneficiado. 

Ainda Fabretti (2008) ressalta que esta contribuição não tem base de cálculo nem 

alíquotas, em função da mesma se destinar a custear uma obra pública o total da despesa 

realizada é o seu limite. Os beneficiários da valorização imobiliária irão ratear o valor total 

das despesas, no limite individual do acréscimo de valor em que a obra resultar para seu 

imóvel.  

O art. 82 da Constituição Tributária Nacional, diz que é necessário tomar algumas 

providências, e destaca alguns requisitos mínimos: 

I - publicação prévia dos seguintes elementos: 

a) memorial descritivo do projeto; 

b) orçamento do custo da obra; 

c) determinação da parcela do custo da obra a ser financiada pela 

contribuição; 

d) delimitação da zona beneficiada; 

e) determinação do fator de absorção do benefício da valorização para 

toda a zona ou para cada uma das áreas diferenciadas, nela contidas; 

II - fixação de prazo não inferior a 30 (trinta) dias, para impugnação pelos 

interessados, de qualquer dos elementos referidos no inciso anterior; 

III - regulamentação do processo administrativo de instrução e julgamento 

da impugnação a que se refere o inciso anterior, sem prejuízo da sua apreciação 

judicial. 

§ 1º A contribuição relativa a cada imóvel será determinada pelo rateio da 

parcela do custo da obra a que se refere a alínea c, do inciso I, pelos imóveis 

situados na zona beneficiada em função dos respectivos fatores individuais de 

valorização. 

§ 2º Por ocasião do respectivo lançamento, cada contribuinte deverá ser 

notificado do montante da contribuição, da forma e dos prazos de seu pagamento e 

dos elementos que integram o respectivo cálculo. 

É importante lembrar que as imposições burocráticas esporadicamente são utilizadas, 

não havendo a cobrança no Brasil, nas poucas vezes que foi tentando efetuar a cobrança não 

foi possível atender as formalidades impostas pela Lei (PÊGAS, 2011). 
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2.4 ELEMENTOS FUNDAMENTAIS DOS TRIBUTOS  

Os tributos possuem elementos fundamentais como: a obrigação tributária, 

contribuinte, base de cálculo, alíquota, imunidade tributária e isenção tributária. 

 

2.4.1 Obrigações Tributárias 

As empresas têm como obrigação principal o pagamento de impostos aos cofres 

públicos, ou seja, a obrigação tributária é a relação de Direito Público onde o Estado com base 

exclusivamente na Legislação Tributária pode cobrar do contribuinte uma prestação nos 

termos descritos na Lei (OLIVEIRA et al, 2013, p. 7).  

O Código Tributário Nacional no seu Art. 113 destaca:  

 Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória. 

§ 1º A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem 

por objeto o pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e extingue-se 

juntamente com o crédito dela decorrente. 

§ 2º A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por 

objeto as prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da 

arrecadação ou da fiscalização dos tributos. 

§ 3º A obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, 

converte-se em obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária. 

Dentro das obrigações destacam-se três elementos básicos, sendo que o principal 

deles é a Lei pois é a que cria os tributos e determina as formas de cobrança. O objeto 

representa as obrigações que o contribuinte deve cumprir, seguindo as determinações legais e 

a obrigação principal. As prestações consistem no pagamento em dinheiro do valor referente 

ao tributo devido ou a uma obrigação assessoria, como por exemplo, a escrituração dos livros 

fiscais (OLIVEIRA et al, 2013).  

O fato gerador é a situação prevista por Lei que gera a obrigação tributária. O CTN 

define fato gerador nos Arts. 114 e 115 como:  

Art. 114. Fato gerador da obrigação principal é a situação definida em lei 

como necessária e suficiente à sua ocorrência. 

 Art. 115. Fato gerador da obrigação acessória é qualquer situação que, na 

forma da legislação aplicável, impõe a prática ou a abstenção de ato que não 

configure obrigação principal. 

A concretização do fato gerador pode fazer nascer uma obrigação principal, que é 

sempre a de natureza pecuniária, isto é, pagar um tributo ou uma obrigação acessória que é 

um dever administrativo (FABRETTI, 2009).  

 



23 

 

2.4.2. Contribuinte ou Responsável  

Contribuinte denomina-se como sujeito passivo da obrigação tributária que tem 

relação direta e pessoal com sujeito ativo, ou seja, com o fato gerador (Município, Estado ou 

União). Por exemplo, o proprietário de uma imóvel que tem obrigação de pagar o IPTU 

(Art.121º CTN; FABRETTI, 2009).  

Responsável é a pessoa que a lei escolher para responder a obrigação tributária, em 

substituição ao contribuinte de fato, ou seja, atua como um agente arrecadador do Fisco 

recolhendo as importâncias destacadas, nos prazos que a Lei determina, exemplo de 

responsável é o Imposto de Renda Retido na Fonte. (Art. 121 CTN; FABRETTI, 2009).  

 

2.4.3 Base de Cálculo 

Segundo Oliveira et al (2013, p. 8) base de cálculo é o valor pelo qual é aplicada a 

alíquota com a finalidade de apurar o montante de tributos a pagar. 

 Conforme a Constituição Federal a base de cálculo deve ser definida em lei 

complementar, sua alteração está sujeita aos princípios da legalidade, da anterioridade e da 

irretroatividade (FABRETTI, 2009, p.128).  

 

2.4.4 Alíquota  

É um percentual defino em lei que é aplicado sobre a base de cálculo resultando no 

montante de tributo a ser recolhido. A alteração na alíquota também esta sujeita aos princípios 

da legalidade, da anterioridade e da irretroatividade (OLIVEIRA et al, 2013, p. 8).  

 

2.4.5 Imunidade Tributária  

Imunidade é instituída pela Constituição Federal que veda a incidência da tributação 

sobre determinadas pessoas, determinados fatos, serviços ou entidades, ou seja, as pessoas ou 

entidades beneficiadas com a imunidade não sofrem tributação. 

Conforme Oliveira et al (2013, p. 8) diz que a imunidade é estabelecida pela 

Constituição Federal, abrange os seguintes aspectos:  

Vedação de entes estatais instituírem impostos sobre o patrimônio, a 

renda ou serviços, uns dos outros- não alcança as atividades econômicas reguladoras 

pelo direito público; - vedação de entes estatais instituírem impostos sobre o 

patrimônio, a renda ou serviços das entidades mantedoras de templos de qualquer 

culto; - vedação de entes estatais instituírem impostos sobre o patrimônio, a renda ou 

serviços das entidades representativas de partidos políticos, sindicatos dos 

trabalhadores, instituições de educação e de assistência sem fins lucrativos; - 
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vedações de entes estatais instituírem impostos sobre livros, jornais, periódicos e 

papel destinados à impressão destes.  

Fabretti (2009) destaca que a imunidade “é um mandamento constitucional que não 

atribui liberdade à pessoa política competente regular o tributo”. Cabe ressaltar que imunidade 

é somente para os impostos, sendo assim, as taxas e as contribuições são pagas normalmente. 

 

2.4.6 Isenção Tributária  

Isenção é a imunidade, a dispensa, a concessão atribuída a uma pessoa ou há alguma 

coisa, para que este deixe de pagar os encargos devidos, ou para que se livre de qualquer tipo 

de  obrigação (OLIVEIRA et al,  2013). 

A isenção pode ser concedida mediante lei. 

Exemplos de casos de isenção e imunidade: templos de qualquer culto, instituições 

de educação sem fins lucrativos, instituições de assistência social, partidos políticos, 

sindicatos de trabalhadores entre outros. 

 

2.5 FORMAS DE TRIBUTAÇÃO PESSOA JURÍDICA  

No Brasil existem formas de tributação, destacam entre as principais: Simples 

Nacional, Lucro Real, Lucro Presumido e Lucro Arbitrado. Serão conceituadas e analisadas 

neste trabalho somente as formas de tributação de Lucro Real, Lucro Presumido e Simples 

Nacional. 

 

2.5.1 Lucro Real  

Lucro Real é o lucro líquido de um período apurado na escrituração contábil, onde 

demonstra a real situação da empresa, sendo este ajustado pelas adições, exclusões e 

compensações autorizadas pela Legislação do Imposto de Renda, sendo que, nem sempre dará 

o mesmo valor do lucro contábil da empresa, que servirá como base para apuração do IRRJ e 

CSLL (KRÜGER, 2014, p. 20; OLIVEIRA et al, 2013, p. 189).  

Segundo Oliveira et al (2013, p. 188) “Contabilmente falando, pode-se concluir que 

o Lucro Real é aquele que é realmente apurado pela contabilidade, com base na completa 

escrituração contábil fiscal, com a estrita e rigorosa observância dos princípios de 

contabilidade e demais normas fiscais e comerciais.”  

O Art. 246º do Regulamento do Imposto de Renda de 1999 definem as empresas que 

estão obrigadas à apuração do lucro real as pessoas jurídicas: Lei nº 9.718, de 1998, art. 14: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9718.htm#art14
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Art. 246 - Estão obrigadas à apuração do lucro real as pessoas jurídicas: 

I - cuja receita total, no ano-calendário anterior, seja superior ao limite de 

vinte e quatro milhões de reais, ou proporcional ao número de meses do período, 

quando inferior a doze meses; 

II - cujas atividades sejam de bancos comerciais, bancos de 

investimentos, bancos de desenvolvimento, caixas econômicas, sociedades de 

crédito, financiamento e investimento, sociedades de crédito imobiliário, sociedades 

corretoras de títulos, valores mobiliários e câmbio, distribuidoras de títulos e valores 

mobiliários, empresas de arrendamento mercantil, cooperativas de crédito, empresas 

de seguros privados e de capitalização e entidades de previdência privada aberta; 

III - que tiverem lucros, rendimentos ou ganhos de capital oriundo do 

exterior; 

IV – que, autorizadas pela legislação tributária, usufruam benefícios 

fiscais relativos à isenção ou redução do imposto; 

V – que, no decorrer do ano-calendário, tenham efetuado pagamento 

mensal pelo regime de estimativa, na forma do art. 222; 

VI - que explorem as atividades de prestação cumulativa e contínua de 

serviços de assessoria creditícia, mercadológica, gestão de crédito, seleção e riscos, 

administração de contas a pagar e a receber, compras de direitos creditórios 

resultante de vendas mercantis a prazo ou de prestação de serviços (factoring); 

Parágrafo único - As pessoas jurídicas não enquadradas nos incisos deste 

artigo poderão apurar seus resultados tributáveis com base nas disposições deste 

Subtítulo (Lei nº 9.718, de 1998, art. 14). 

O Lucro Real define sua opção pela forma de tributação através do pagamento da 

primeira quota, será realizada através de um DARF, ou seja, Documento de Arrecadação de 

Receitas Federais, não podendo mudar sua forma de opção dentro do mesmo exercício. 

 

2.5.1.1 Formas de Tributação 

As empresas do Lucro Real têm duas formas de enquadramento do lucro, podendo 

ser pelo Lucro Real Trimestral e pelo Lucro Real Anual ou estimativa. 

 

2.5.1.1.1 Lucro Real Trimestral  

O Lucro Real Trimestral é a tributação do lucro apurado a cada três meses, ou seja, 

em um exercício fiscal a empresa encerra quatro períodos. O recolhimento do IRRJ e a CSLL 

é obrigatório ao final de cada trimestre, havendo o pagamento quatro vezes no ano 

(BALBINOT, 2014, p. 30).  

Oliveira (2013, p. 189), ressalta que:  

 O resultado apurado deve ser feito mediante levantamento das 

demonstrações das demonstrações contábeis, com observância das normas 

estabelecidas na legislação comercial e fiscal, o qual será ajustado pelas adições, 

exclusões e compensações determinadas e autorizadas pela Legislação Tributária.  

 Para o cálculo do Imposto de Renda Trimestral (IRPJ) devem-se utilizar as alíquotas 

de 15%, sobre o total da base de cálculo, ou seja, sobre o lucro real. Utiliza-se também um 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9718.htm#art14
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alíquota adicional de 10%, sobre aquelas parcelas que ultrapassar o limite trimestral de 

R$60,000.00, ou seja, o limite trimestral será proporcional ao número de meses, sendo assim, 

o valor correspondente a cada mês que a empresa exerceu suas atividades de R$ 20,000.00  

(OLIVEIRA et al; 2013, p. 189; BALBINOT, 2014, p. 30).  

A Receita Federal do Brasil no seu Art. 5º da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 

1996 determina o prazo de pagamento do Imposto de Renda Trimestral: 

 Art. 5º O imposto de renda devido, apurado na forma do art. 1º, será pago 

em quota única, até o último dia útil do mês subsequente ao do encerramento do 

período de apuração. 

 § 1º À opção da pessoa jurídica, o imposto devido poderá ser pago em até 

três quotas mensais, iguais e sucessivas, vencíveis no último dia útil dos três meses 

subsequentes ao de encerramento do período de apuração a que corresponder. 

§ 2º Nenhuma quota poderá ter valor inferior a R$ 1.000,00 (mil reais) e o 

imposto de valor inferior a  R$ 2.000,00 (dois mil reais) será pago em quota única, 

até o último dia útil do mês subsequente ao do encerramento do período de 

apuração. 

§ 3º As quotas do imposto serão acrescidas de juros equivalentes à taxa 

referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, para títulos 

federais, acumulada mensalmente, calculados a partir do primeiro dia do segundo 

mês subsequente ao do encerramento do período de apuração até o último dia do 

mês anterior ao do pagamento e de um por cento no mês do pagamento. 

 § 4º Nos casos de incorporação, fusão ou cisão e de extinção da pessoa 

jurídica pelo encerramento da liquidação, o imposto devido deverá ser pago até o 

último dia útil do mês subsequente ao do evento, não se lhes aplicando a opção 

prevista no § 1º. 

Ainda segundo Oliveira et al (2013, p. 189), do valor do Imposto de Renda 

Trimestral poderá ser deduzido os incentivos fiscais conforme os limites e condições 

determinados pela legislação.  

As formas de apuração da Contribuição Social (CSLL), não diferem do Imposto de 

Renda, o que irá mudar são as alíquotas calculadas sobre lucro. Para calcular a Contribuição 

Social devem ser utilizadas as alíquotas de 9% sobre a base de cálculo da pessoa jurídica, e 

aplica-se 8% para as instituições financeiras, como por exemplo: bancos de investimentos, 

sociedades de créditos, sociedades fechadas, entre outros (OLIVEIRA et al, 2013, p. 207). 

Conforme Balbinot (2014, p. 31) et al Oliveira et al (2013), a Contribuição Social 

não depende do regime de tributação escolhido, deve ser calculada ao final do trimestre e de 

ser explanada nas demonstrações contábeis através do seu valor calculado.  
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2.5.1.1.2 Lucro Real Anual 

As empresas optantes pela opção do Lucro Real Anual recolhem seus impostos por 

estimativas mensais, possibilitando desta forma a redução ou suspensão do imposto com base 

nos seus balancetes mensais. 

Balbinot et al (2014) et al Oliveira et al (2013), comentam que a tributação pelo 

Lucro Real Anual compreende o período de primeiro de janeiro a trinta e um dezembro e 

estão obrigadas ao recolhimento mensal das parcelas do imposto que será devido como forma 

de antecipação apurando o Lucro Real anualmente e não podem mudar sua opção de 

tributação durante o exercício.  

Conforme Oliveira et al (2013, p. 189) destaca que um dos aspectos mais importantes 

desta forma de tributação é o imposto devido mensalmente, com bases estimadas, e deverá ser 

calculado mediante aplicação dos percentuais sobre a receita bruta auferida. O prazo de 

recolhimento do DARF é no último dia do mês subsequente. 

A alíquota aplicada ao Imposto Renda Anual continua sendo 15%, alíquota adicional 

também permanece inalterada em 10%. O pagamento do adicional deverá ser feito 

mensalmente sobre a parcela de lucro estimado que ultrapassar os R$ 20,000.00 (OLIVEIRA 

et al, 2013, p. 189). 

Oliveira et al (2013) afirma que os contribuintes devem apurar a base de cálculo 

aplicando os percentuais sobre a receita bruta de suas respectivas atividades. Conforme segue 

tabela abaixo.  

 

Atividades da pessoa jurídica geradora de receita bruta-base de estimativa 

para os pagamentos mensais dos tributos do Imposto de Renda  

Percentuais 

aplicáveis sobre a 

receita 

Revenda para consumo de combustíveis derivados de petróleo, álcool etílico, 

carburante e gás natural. 

1, 6% 

Venda de mercadorias ou produtos, exceto revenda de combustíveis para o 

consumo. 

8% 

Prestação de serviço de transporte de cargas 8% 

Prestação dos demais serviços de transportes  16% 

Prestação de demais serviços em geral, para ao quais não esteja previsto 

percentual específico.  

32,0% 

Prestação de serviço em geral por empresas com receita bruta anual não superior 

a R$ 12,000. 00, exceto serviços hospitalares, de transporte e de profissões 

regulamentadas. 

16% 

Instituições Financeiras e entidades a elas equiparadas 16% 

   Quadro 1: Percentuais Aplicáveis sobre a receita bruta mensal para obter a base de cálculo  

   Fonte: Manual da Contabilidade Tributária, Oliveira et al (2013, p. 190).  

 

Para encontrar o valor a ser recolhido, o contribuinte deverá aplicar o percentual de 

15%, sobre a base de cálculo encontrada.  
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A apuração do Lucro Real Anual da Contribuição Social, segundo Oliveira et al 

(2013, p. 209) destaca que a mesma pode ser alternativamente a cada trimestre, sendo assim, 

os recolhimentos dos tributos devem ser feitos pelas operações mensais, sendo que devem ser 

pagos até o último dia do mês subsequente.O percentual a ser aplicado sobre a base de cálculo 

é de 12% indiferente da atividade que o contribuinte exerce.  

 

2.5.1.2 Ajustes do Lucro Contábil para Apuração do Lucro Real  

A legislação fiscal vigente prevê que se façam ajustes para apuração do Lucro Real. 

Estes ajustes são chamados de adições, exclusões e compensações. 

 

2.5.1.2.1 Adições 

Existem dois tipos de adições para determinação do Lucro Real, as despesas 

contabilizadas e que não são aceitas pelo fisco, ou seja, são aquelas que estão na 

contabilidade, mas não podem ser deduzidas para fins fiscais e as receitas que são exigidas 

pelo fisco e não estão contabilizadas nas receitas, ou seja, são aquelas que não foram 

registradas na contabilidade, mas devem ser adicionas nas partes fiscais (CALDART, 2013, p. 

37 et al e PÊGAS, 2011).  

Conforme Art. 249 do Regulamento do Imposto de Renda:  

Na determinação do lucro real, serão adicionados ao lucro líquido do 

período de apuração: I - os custos, despesas, encargos, perdas, provisões, 

participações e quaisquer outros valores deduzidos na apuração do lucro líquido que, 

não sejam dedutíveis na determinação do lucro real; II - os resultados, rendimentos, 

receitas e quaisquer outros valores não incluídos na apuração do lucro líquido que, 

devam ser computados na determinação do lucro real. 

Segundo Krüger (2014, p. 25) et al Pêgas (2011), afirmam que as despesas que são 

contabilizadas e que não são aceitas pelo fisco, são registradas na contabilidade como 

despesas, mas a Legislação que regulamenta o Imposto de Renda não permite que estas 

despesas sejam deduzidas do lucro. Porém se estas despesas forem retiradas do resultado 

contábil, a mesma irá aumentar, consequentemente haverá uma adição ao lucro líquido.  

 

2.5.1.2.2 Exclusões 

As exclusões são valores que não compõem a base de cálculo, ou seja, são receitas 

contabilizadas em um período de apuração, porém o fisco considera as mesmas como não 

tributáveis (KRÜGER, 2014 et al Pêgas 2011). 

Art. 250º do Regulamento do Imposto de Renda define exclusão: 
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Na determinação do lucro real, poderão ser excluídos do lucro líquido do 

período de apuração: I - os valores cuja dedução seja autorizada e que não tenham 

sido computados na apuração do lucro líquido do período de apuração; II - os 

resultados, rendimentos, receitas e quaisquer outros valores incluídos na apuração do 

lucro líquido que, não sejam computados no lucro real; III - o prejuízo fiscal 

apurado em períodos de apuração anteriores.  

A finalidade das exclusões é diminuir a base de cálculo dos impostos, para as 

empresas enquadradas no Lucro Real.  

 

2.5.1.2.3 Compensações 

Segundo a Lei nº 8.981, de 20 de janeiro de 1995 e os Art. 249 e 250 do 

Regulamento do Imposto Renda conceituam compensação como sendo o prejuízo fiscal 

apurado em períodos anteriores, limitando a compensação em 30% do lucro líquido ajustado 

pelas adições e exclusões, sendo necessário que a empresa possua seus livros fiscais 

comprovando o prejuízo fiscal utilizado para compensação.  

 

2.5.1.3 Contribuições para o PIS e a COFINS 

O PIS é definido como Programa de Integração Social e a COFINS definido como 

Contribuição de Financiamento da Seguridade Social, são duas contribuições que foram 

criadas em diferentes períodos, mas ambas possuem suas incidência sobre o faturamento.  

Segundo Fabretti et al (2009, p. 298) a Lei nº 10.637/02 do PIS e a Lei nº 10.833/03 

da COFINS definiram estes tributos como não-cumulativos, mas na verdade ambos são 

parcialmente não-cumulativos, pois as empresas que anteriormente possuíam sistema 

cumulativo a legislação permitiu que as mesmas continuassem tributando por este sistema.  

Sendo assim o PIS e a COFINS passaram a vigorar com o sistema cumulativo e não-

cumulativo.  

 

2.5.1.3.1 Programa de Integração Social (PIS) 

O PIS (Programa de Integração Social) foi instituído pela Lei Complementar nº 7/70. 

A contribuição do PIS para as empresas do Lucro Real é apurada e recolhida sobre o 

percentual de 1,65% para a incidência não-cumulativa e 0,65% para incidência cumulativa 

ambas possuem como base de cálculo o faturamento mensal, sendo que este abrange todas as 

receitas auferidas com vendas de bens e serviços.  
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Segundo Pinto (2011,) são contribuintes de PIS as pessoas jurídicas de direito 

privado, inclusive as empresas públicas e as sociedades de economia mistas, também as 

entidades sem fins lucrativos e as pessoas jurídicas de direito público interno.  

Conforme Fabretri et al (2009, p. 299) as receitas que não integram a base de cálculo 

determinada pelo § 3º, do art. 1º, da Lei nº10.833/03, são: 

I – isentas ou não alcançadas pela incidência da contribuição ou sujeitas á 

alíquota zero; 

II – não operacionais decorrentes da venda de ativo permanente; 

III – auferidas pela pessoa jurídica revendedora, na revenda de 

mercadorias em relação ás quais a contribuição seja exigida da empresa vendedora, 

na condição de substituta tributária. 

IV – vendas de produtos: a) derivados de petróleo e gás natural; b) de 

certos medicamentos, perfumes, cremes, escovas; c) de algumas máquinas e 

equipamentos; d) quaisquer outros bens submetidos a incidência monofásica. 

V – Referente a: a) vendas canceladas; b) reversões de provisões e 

recuperação de créditos baixados como perdas, que não representem ingresso de 

nova receita; o resultado positivo da avaliação de investimentos pelo valor do 

patrimônio líquido e os lucros e dividendos avaliados pelo custo de aquisição, que 

tenham sido computados como receita.  

A pessoa jurídica tributada pelo Lucro Real poderá deduzir créditos sobre o valor da 

contribuição do PIS, calculando sobre as compras de mercadorias, bens e serviços a alíquota 

de 1,65%.  

Fabretri et al (2009, p. 301 e 302) destaca sobre quais mercadorias, bens e serviços 

podem calcular créditos:  

I - Bens adquiridos para revenda, exceto aqueles em relação às 

mercadorias e aos produtos submetidos ao regime de substituição tributária. 

II -Bens e serviços utilizados como insumo na prestação de serviços e  na 

produção ou fabricação de produtos destinados á venda, inclusive combustíveis e 

lubrificantes. 

III – Energia elétrica consumida nos estabelecimentos de pessoa jurídica. 

IV - Aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos, pagos a pessoa 

jurídica, utilizados nas atividades de empresa; 

V - O valor da contraprestação de arrendamento mercantil de pessoa 

jurídica. 

VI – Máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo 

imobilizado, adquiridos para a utilização na produção de bens destinados a venda, 

ou na prestação de serviços. 

VII – Edificações e benfeitorias em imóveis próprios ou de terceiros 

utilizados nas atividades da empresa. 

VII – Bens recebidos em devolução, cuja receita de vendas tenha 

integrado faturamento do mês ou do mês anterior, e tributada conforme dispositivo 

nessas leis.  

IX – Armazenagem de mercadorias e frete na operação de venda, nos 

casos dos incisos I e II, quando o ônus for suportado pelo vendedor. 
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A contribuição do PIS não terá incidência sobre as receitas das operações de 

exportação e nem sobre a prestação de serviços para pessoa física ou jurídica que possuam 

domicílio no exterior (OLIVEIRA et al, 2013). 

 

2.5.1.3.2 Contribuição para Financiamento da Seguridade Social (COFINS)  

A COFINS (Contribuição de Financiamento da Seguridade Social), foi instituída pela 

Lei Complementar nº 70/91. A COFINS é um tributo que incide sobre o faturamento mensal 

das empresas tendo como alíquota não –cumulativa o percentual de 7,6% e para cumulativa o 

percentual de 3%. Ressaltando que o faturamento mensal como citado anteriormente abrange 

todas as receitas auferidas com a venda de mercadorias e prestação de serviços (BALBINOT, 

2014 et al OLIVEIRA et al, 2013).  

Oliveira et al (2013, p. 234), destaca o § 7º do art. 195 da Constituição Federal, que 

as entidades filantrópicas como os asilos e orfanatos são isentos da contribuição da COFINS. 

Pode-se destacar ainda como isentas da contribuição da COFINS as microempresas (ME) e as 

empresas de pequeno porte (EPP) tributadas pelo Simples Nacional, os sindicatos, as 

associações, as federações e as organizações reguladoras de atividades profissionais e as 

sociedades cooperativas, exceto as cooperativas de consumo, que são aquela que possuem 

como objetivo a compra e o fornecimento de bens aos consumidores.  

Conforme determinada pela Lei 10.833/03 no seu art. 1º, § 3º, as receitas que não 

integram a base de cálculo da COFINS são as mesmas que não integram a base de cálculo do 

PIS conforme já citado no tópico 2.5.1.3.1 Programa de Integração PIS. 

Também já citado anteriormente na contribuição do PIS, a pessoa jurídica tributada 

pelo Lucro Real poderá deduzir créditos sobre o valor da contribuição da COFINS, 

calculando sobre as compras de mercadorias, bens e serviços a alíquota de 7,60%.  

Oliveira et al (2013, p. 236), menciona que as empresas poderão descontar os 

créditos aplicando a alíquota de 7,60%, sobre os valores destacados no Art.3º do valor 

apurado na forma do Art. 2º a pessoa jurídica poderá descontar créditos calculados em relação 

a: 

 I - bens adquiridos para revenda, exceto em relação às mercadorias e aos 

produtos; 

II - bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na 

produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive 

combustíveis e lubrificantes, devido pelo fabricante ou importador, ao 

concessionário, pela intermediação ou entrega dos veículos; 

 III - energia elétrica e energia térmica, inclusive sob a forma de vapor, 

consumidas nos estabelecimentos da pessoa jurídica; 
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 IV - aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos, pagos a pessoa 

jurídica, utilizados nas atividades da empresa; 

V - valor das contraprestações de operações de arrendamento mercantil de 

pessoa jurídica, exceto de optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos 

e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte - SIMPLES; 

VI - máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo 

imobilizado, adquiridos ou fabricados para locação a terceiros, ou para utilização na 

produção de bens destinados à venda ou na prestação de serviços;  

VII - edificações e benfeitorias em imóveis próprios ou de terceiros, 

utilizados nas atividades da empresa; 

VIII - bens recebidos em devolução cuja receita de venda tenha integrado 

faturamento do mês ou de mês anterior, e tributada conforme o disposto nesta Lei; 

IX - armazenagem de mercadoria e frete na operação de venda, nos casos 

dos incisos I e II, quando o ônus for suportado pelo vendedor. 

Da mesma forma da contribuição do PIS, a contribuição da COFINS não terá 

incidência sobre as receitas das operações de exportação e nem sobre a prestação de serviços 

para pessoa física ou jurídica que possuam domicílio no exterior (OLIVEIRA et al, 2013). 

 

2.5.2 Lucro Presumido  

Lucro Presumido é uma forma de apuração simplificada do Imposto de Renda e da 

Contribuição Social, restringem-se aos contribuintes que não estão obrigados pelo regime de 

apuração do Lucro Real. As empresas optantes pelo Lucro Presumido não possuem a 

obrigação da escrituração contábil detalhada das suas receitas, despesas como é obrigatório no 

Lucro Real, necessitam apenas da escrituração do livro caixa, ressaltando que este livro 

necessita ser escriturado dentro das normas e dos princípios da legislação fiscal (OLIVEIRA 

et al, 2013, p.199). 

Segundo Fabretti et al (2009, p. 219), “o Lucro Presumido tem a finalidade de 

facilitar o pagamento do IR, sem ter que recorrer à complexa apuração do Lucro Real que 

pressupõe contabilidade eficaz, ou seja, capaz de apurar o resultado antes do último dia útil do 

mês subsequente ao encerramento do trimestre”. 

Para as empresas que se enquadram no Lucro Presumido o IRPJ e a CSLL são 

devidos de forma em que os rendimentos e os lucros sejam contabilizados. Após efetuar a 

opção pela tributação do Lucro Presumido a mesma terá duração de todo ano-calendário, não 

sendo permitindo a pessoa jurídica mudar a forma de tributação. 

 

2.5.2.1 Empresas Autorizadas a Tributação do Lucro Presumido 

A Lei 9.718 de dezembro de 1998 estabelece em seu Art. 13º as pessoas jurídicas que 

poderão optar pelo Lucro Presumido, são elas:  
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Art. 13.  A pessoa jurídica cuja receita bruta total no ano-calendário 

anterior tenha sido igual ou inferior a R$ 78.000.000,00 (setenta e oito milhões de 

reais) ou a R$ 6.500.000,00 (seis milhões e quinhentos mil reais) multiplicado pelo 

número de meses de atividade do ano-calendário anterior, quando inferior a 12 

(doze) meses, poderá optar pelo regime de tributação com base no lucro presumido.  

§ 1° A opção pela tributação com base no lucro presumido será definitiva 

em relação a todo o ano-calendário. 

§ 2° Relativamente aos limites estabelecidos neste artigo, a receita bruta 

auferida no ano anterior será considerada segundo o regime de competência ou de 

caixa, observado o critério adotado pela pessoa jurídica, caso tenha, naquele ano, 

optado pela tributação com base no lucro presumido. 

 
Segundo Higuchi (2014, p. 58), as pessoas jurídicas que não podem optar pelo 

regime do Lucro Presumido são aquelas que possuírem receita total no ano calendário 

superior R$ 78.000.000,00, aquelas que cujas atividades sejam instituições financeiras ou as 

empresas autorizadas pela legislação tributária que tenham algum tipo de beneficio fiscal com 

isenção ou redução de impostos.  

 

2.5.2.2 Apuração e Opção do Lucro Presumido 

O Lucro Presumido poderá ser apurado de forma trimestral, tendo como sua base de 

cálculo a receita bruta, mas também poderá optar pela forma de apuração mensal. Sendo que 

esta forma de apuração o contribuinte deverá recolher um DARF com o código 2089. É 

importante destacar que se a empresa optar pela apuração mensal deve-se ter muito cuidado 

para que nesse intervalo sejam ajustados os valores pelo efetivamente devido no último mês 

do trimestre (BALBINOT, 2014, p. 38; OLIVEIRA et al, 2013, p. 200). 

Oliveira et al (2013, p. 200) destaca que a opção pelo Lucro Presumido pode ser feita 

por empresas industriais, comerciais e prestadoras de serviços que no ano calendário anterior 

possuíram uma receita bruta inferior a R$ 48.000.000,00, mas se a empresa iniciou suas 

atividades no decorrer do ano o limite passa a ser R$ 4.000.000,00. 

A opção deverá ser feita através do pagamento da guia do Imposto de Renda que 

possui vencimento até o último dia útil do mês subsequente após o término do primeiro 

trimestre, sendo que esta será definida para o ano calendário corrente. 

 

2.5.2.3 Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ) 

As empresas tributadas pelo Lucro Presumido têm como objetivo o lucro, sendo 

assim elas devem presumir o lucro obtido no final de cada trimestre. Esta presunção é 

realizada através de percentuais fixados por Lei, que incidem sobre o valor total das vendas. 
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Atividades  Receita Bruta  Alíquota  Lucro 

Presumido  

Indústria e comércio em geral  1.000.000,00 8% 80.000,00 

Serviços em geral  1.000.000,00 32% 320.000,00 

Transporte de cargas 1.000.000,00 8% 80.000,00 

Serviços hospitalares 1.000.000,00 8% 80.000,00 

Serviços de transporte (exceto o de cargas) 1.000.000,00 16% 160.000,00 

Revenda combustível para consumo  1.000.000,00 1,6% 16.000,00 

      Quadro 2:  Percentual de presunção do lucro sobre a receita bruta 

      Fonte: Manual da Contabilidade Tributária, Oliveira et al (2013, p. 202). 
 

Conforme Oliveira et al (2013, p. 202), as empresas prestadoras de serviços exceto 

serviços hospitalares e de transportes, sociedades prestadoras serviços de profissões 

legalmente regulamentadas, que auferirem receita bruta até R$120.000,00 anual utilizarão o 

percentual de 16% sobre o faturamento mensal.  

Para efetuar o cálculo do Imposto de Renda, deve-se pegar o valor da receita e 

multiplicar pelo percentual de presunção, logo em seguida deve-se aplicar a alíquota de 15% 

sobre os ganhos de capital, e outras receitas, como a locação de imóvel, juros recebidos, 

descontos obtidos entre outras. Caso o faturamento trimestral ultrapassar o valor de 

R$60.000,00, estará sujeita á incidência da alíquota adicional de Imposto de Renda de 10% 

sobre o valor excedente (OLIVEIRA, et al, 2013). 

O vencimento do DARF do IRPJ é no último dia do mês subsequente da apuração, 

sendo que os prazos de recolhimento são trimestrais.   

 

2.5.2.4 Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) 

No regime de tributação do Lucro Presumido, a apuração da CSLL será a mesma  

adotada para apuração do IRPJ, sendo assim para determinar a base cálculo da CSLL busca-se 

o valor das vendas no final do trimestre, aplicando a alíquota de presunção de 12%. O 

resultado obtido soma-se com o valor das aplicações financeiras de renda fixa e os ganhos de 

capital sobre alienação de bens, pois estes não são parte do objeto da empresa, este resultado 

sendo ele positivo será acrescido no Lucro Presumido e tributados diretamente em 9% 

(BARTH, 2014, p. 50 e 51).  

Segundo Rodrigues et al (2013), a base de cálculo que é determinada para aplicação 

do percentual de 12% sobre o faturamento é para as empresas que tem como atividade 

principal a venda de produtos, mercadorias e a prestação de serviços.  

Ainda Rodrigues et al (2013), destacam as atividades em que são aplicadas o 

percentual de presunção de 32%: 
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a) prestação de serviços em geral, exceto a de serviços hospitalares e de 

transportes, inclusive de cargas; 

b) intermediação de negócios; 

c) administração, locação ou cessão de bens imóveis, moveis e direitos 

de qualquer natureza;  

d) prestação cumulativa e continua de serviços de assessoria creditícia, 

mercadológica, gestão de crédito, seleção de riscos, administração de 

contas a pagar e a receber, compra de direitos creditórios resultantes 

de vendas mercantis a prazo ou de prestação de serviços (factoring). 

(RODRIGUES et al, 2013, p. 343). 

Assim como o IRPJ a CSLL também tem seu prazos de recolhimento trimestral com 

vencimento do DARF no último dia do mês subsequente ao da apuração.  

 

2.5.2.5 Programa de Integração (PIS) 

Como já citado anteriormente o PIS (Programa de Integração Social) foi instituída 

pela Lei Complementar nº 7/70 e tem como finalidade financiar a Seguridade Social  

Conforme a Lei 9.715 de 25 de novembro de 1998, no seu art. 2º determina que “a 

contribuição do PIS será apurada mensalmente pelas pessoas jurídicas de direito privado e as 

que lhes são equiparadas pela legislação do imposto de renda, inclusive as empresas públicas 

e as sociedades de economia mista com base no faturamento do mês”. 

Para Pinto (2011, p. 24) a apuração do cálculo do PIS é realizada mensalmente sobre 

o faturamento, aplicando-se uma alíquota de 0,65%, para as pessoas jurídicas de direito 

privado. Os contribuintes que estejam enquadrados na Lei nº 9.532/97 no art. 12 como os 

templos de qualquer culto, partidos políticos, institucionais de educação e assistência social 

também são contribuintes do PIS, mas esta contribuição é sobre a folha de pagamento 

recolhendo-se a alíquota de 1%.  

O prazo de recolhimento da guia PIS é no dia 25 do mês seguinte ao da apuração. 

Ressalta-se que o PIS no regime de tributação do Lucro Presumido não pode se utilizar dos 

créditos, como ocorre no regime do Lucro Real.  

 

2.5.2.6 Contribuição para Financiamento da Seguridade Social (COFINS) 

A COFINS (Contribuição de Financiamento da Seguridade Social) foi instituída pela 

Lei Complementar nº 70/91. 

É importante ressaltar que o cálculo da COFINS na apuração pelo Lucro Presumido 

tem sua forma de apuração muito semelhante a do Lucro Real, pois é um tributo que também 

incide sobre o faturamento das empresas tendo sua forma de apuração mensal. A data limite 

para recolhimento da guia COFINS é no dia 25 do mês seguinte ao da apuração, alíquota a ser 
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aplicada é de 3% sobre o faturamento. É importante destacar que a COFINS no regime de 

tributação do Lucro Presumido não pode se utilizar dos créditos (Pinto 2011, p. 24 e 25). 

 

2.5.3 Simples Nacional  

O Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições para as 

Microempresas e Empresas de Pequeno Porte ou mais conhecido Simples Nacional entrou em 

vigor em julho de 2007 através da Lei Complementar 123 de 14 de dezembro de 2006 

(Oliveira et al,  2013). 

A Lei Complementar nº 123, de 14.12.2006: 

Estabelece normas gerais relativas às Microempresas e às Empresas de 

Pequeno Porte no âmbito dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e 

dos Municípios, abrangendo, não só o regime tributário diferenciado (Simples 

Nacional), como também aspectos relativos às licitações públicas, às relações de 

trabalho, ao estímulo ao crédito, à capitalização e à inovação, ao acesso à justiça, 

dentre outros. 

Conforme a Lei Complementar nº 123 de 14.12.2006, o  Simples Nacional é 

recolhido mensalmente através de uma única guia de arrecadação unificando os seguintes 

tributos:  

- Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ); 

- Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI); 

- Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL); 

- Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS); 

- Contribuição para o PIS/Pasep; 

- Contribuição para a Seguridade Social (cota patronal); 

- Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e Sobre 

- Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de  

Comunicação (ICMS); 

- Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS). 

Por meio da Lei Complementar nº 155, de 27 de outubro de 2016, a partir de 01 de 

janeiro de 2018 haverá alterações no regime de recolhimento do Simples Nacional e dentre as 

principais mudanças está o novo limite de enquadramento que passa dos atuais 

R$3.600.000,00 para R$4.800.000,00 como limite anual de receita tributada, a legislação 

também prevê novos percentuais de recolhimento e alteração de anexo de enquadramento do 

simples Nacional em algumas atividades. O papel do planejamento tributário é justamente 
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estar atualizado a estas mudanças que poderão prospectar soluções econômicas e tributarias as 

companhias. 

 

2.5.3.1 Empresas que podem ser Optantes pelo Simples Nacional  

As empresas que podem ser optantes pelo Simples Nacional são as Microempresas e 

as Empresas de Pequeno Porte. Conforme a Lei Complementar nº 139 no seu art. 3º que 

define as Microempresas e as Empresas de Pequeno Porte:  

Art. 3º Para os efeitos desta Lei Complementar, consideram-se 

microempresas ou empresas de pequeno porte a sociedade empresária, a sociedade 

simples, a empresa individual de responsabilidade limitada e o empresário a que se 

refere o art. 966 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil), 

devidamente registrados no Registro de Empresas Mercantis ou no Registro Civil de 

Pessoas Jurídicas, conforme o caso, desde que: 

I - no caso da microempresa aufira, em cada ano-calendário, receita bruta 

igual ou inferior a R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais); e  

II - no caso da empresa de pequeno porte, aufira, em cada ano-calendário, 

receita bruta superior a R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais), e igual ou 

inferior a R$ 3.600.000,00 (três milhões e seiscentos mil reais). (BRASIL, 2011). 

Segundo Oliveira et al (2012), para que as microempresas ou empresas de pequeno 

porte possam realizar sua opção pelo Simples Nacional é necessário que as mesmas realizem 

sua inscrição do CNPJ ( Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica), a inscrição estadual e 

municipal. Após a Receita Federal disponibilizar estes dados, a empresa tem um prazo de dez 

dias para fazer a opção pelo Simples Nacional, sendo que o mesmo é valido para todo o ano 

calendário.  

 

2.5.3.2 Empresas que não podem optar pelo Simples Nacional 

De acordo com o art. 3º, II, §§2º e 4º, e art. 17 da Lei Complementar nº 123/2006, 

não poderá optar pelo Simples Nacional a micro ou pequena empresa: 

- Que tenha auferido, no ano-calendário imediatamente anterior ou no 

ano-calendário em curso, receita bruta no mercado interno superior a R$ 

3.600.000,00 ou ao limite adicional de igual valor para exportação de mercadorias e 

serviços; 

- Que tenha auferido, no ano-calendário de início de atividade, receita 

bruta no mercado interno superior ao limite proporcional de R$ 300.000,00 

multiplicados pelo número de meses em funcionamento no período, inclusive as 

frações de meses, ou ao limite adicional de igual valor para exportação de 

mercadorias e serviços; 

- De cujo capital participe outra pessoa jurídica; que seja filial, sucursal, 

agência ou representação, no País, de pessoa jurídica com sede no exterior; 

- De cujo capital participe pessoa física que seja inscrita como empresário 

ou seja sócia de outra empresa que receba tratamento jurídico diferenciado nos 
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termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, desde que a receita bruta global 

ultrapasse o limite de R$ 3.600.000,00; 

- Cujo titular ou sócio participe com mais de 10% do capital de outra 

empresa não beneficiada pela Lei Complementar nº 123/2006, desde que a receita 

bruta global ultrapasse o limite de R$ 3.600.000,00; 

- Cujo sócio ou titular seja administrador ou equiparado de outra pessoa 

jurídica com fins lucrativos, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de 

R$ 3.600.000,00; 

- Constituída sob a forma de cooperativas, salvo as de consumo; 

- Que participe do capital de outra pessoa jurídica; 

- Que exerça atividade de banco comercial, de investimentos e de 

desenvolvimento, de caixa econômica, de sociedade de crédito, financiamento e 

investimento ou de crédito imobiliário, de corretora ou de distribuidora de títulos, 

valores mobiliários e câmbio, de empresa de arrendamento mercantil, de seguros 

privados e de capitalização ou de previdência complementar; 

- Resultante ou remanescente de cisão ou qualquer outra forma de 

desmembramento de pessoa jurídica que tenha ocorrido em um dos 5 anos-

calendário anteriores; 

- Constituída sob a forma de sociedade por ações; 

- Cujos titulares ou sócios guardem, cumulativamente, com o contratante 

do serviço, relação de pessoalidade, subordinação e habitualidade; 

- Que explore atividade de prestação cumulativa e contínua de serviços de 

assessoria creditícia, gestão de crédito, seleção e riscos, administração de contas a 

pagar e a receber, gerenciamento de ativos (asset management), compras de direitos 

creditórios resultantes de vendas mercantis a prazo ou de prestação de serviços 

(factoring); 

- Que tenha sócio domiciliado no exterior; 

- De cujo capital participe entidade da administração pública, direta ou 

indireta, federal, estadual ou municipal; 

- Que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), 

ou com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não 

esteja suspensa; 

- Que preste serviço de transporte intermunicipal e interestadual de 

passageiros, exceto quando na modalidade fluvial ou quando possuir características 

de transporte urbano ou metropolitano ou realizar-se sob fretamento contínuo em 

área metropolitana para o transporte de estudantes ou trabalhadores; 

- Que seja geradora, transmissora, distribuidora ou comercializadora de 

energia elétrica; 

- Que exerça atividade de importação ou fabricação de automóveis e 

motocicletas; 

- Que exerça atividade de importação de combustíveis; 

- Que exerça atividade de produção ou venda no atacado de: cigarros, 

cigarrilhas, charutos, filtros para cigarros, armas de fogo, munições e pólvoras, 

explosivos e detonantes, bebidas alcoólicas e cervejas sem álcool; 

- Que realize cessão ou locação de mão-de-obra; 

- Que se dedique ao loteamento e à incorporação de imóveis; 

- Que realize atividade de locação de imóveis próprios, exceto quando se 

referir a prestação de serviços tributados pelo ISS; 

- Com ausência de inscrição ou com irregularidade em cadastro fiscal 

federal, municipal ou estadual, quando exigível. 

2.5.3.3 Cálculo Simples Nacional  

A Lei Complementar nº 123, de 14.12.2006 em seu art.18 § 4º, para o cálculo 

Simples Nacional deverá ser considerado:  

I - as receitas decorrentes da revenda de mercadorias; 
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II - as receitas decorrentes da venda de mercadorias industrializadas pelo 

contribuinte;  

III - as receitas decorrentes da prestação de serviços, bem como a de 

locação de bens móveis; 

IV- as receitas decorrentes da venda de mercadorias sujeitas a 

substituição tributária e tributação concentrada e uma única etapa (monofásica), bem 

como, em relação ao ICMS, antecipação tributária com encerramento de tributação; 

V- as receitas decorrentes da exportação de mercadorias para o exterior, 

inclusive as vendas realizadas por meio de comercial exportadora ou da sociedade 

de propósito específico prevista no art. 56 desta Lei Complementar. 

O Simples Nacional é calculado mensalmente através de uma DAS (Documento de 

Arrecadação), com vencimento no dia vinte do mês subsequente, a alíquota aplicada para cada 

receita bruta esta prevista nos anexos da Lei Complementar nº 123, de 14.12.2006. 

 

2.6 PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO  

O Planejamento Tributário é extrema importância para a tomada de decisão na 

empresa, seu objetivo principal é reduzir a carga tributária. Para que uma empresa obtenha 

sucesso e consiga se manter no mercado nacional é preciso um bom planejamento tributário 

aliada a uma contabilidade bem feita (OLIVEIRA et al, 2004). 

Conforme Fabretti (2009, p. 08), o Planejamento Tributário é definido como: “O 

estudo feito preventivamente, ou seja, antes da Realização do fato administrativo, 

pesquisando-se seus efeitos jurídicos e econômicos e as alternativas legais menos onerosas”. 

Ainda segundo Fabretti (2009, p. 133), o Planejamento Tributário é a atividade que estuda os 

atos e os negócios jurídicos que a empresa deseja realizar, sendo assim a economia da carga 

tributária através da alternativa legal menos onerosa denomina-se Elisão Fiscal, ou seja, é a 

forma lícita, é realizada conforme determinada a Lei. Já Evasão Fiscal consiste na prática 

contrária a Lei, a redução da carga tributária é realizada após a ocorrência do fato gerador da 

obrigação tributária, esta por sua vez esta constituída como Crime Contra a Ordem Tributária.  

O planejamento tributário busca formas de diminuir o pagamento de tributos, ou seja, 

a redução da carga tributária da empresa, porém não deve-se confundir com sonegação fiscal, 

pois esta utiliza-se de meios ilegais como fraudes, dissimulação etc., para deixar de recolher 

os tributos que lhe são devidos, enquanto o planejar é escolher entre duas ou mais formas de 

tributação lícitas a qual resulte no menor valor de tributos a recolher (OLIVEIRA et al, 2013, 

p. 23).  

Oliveira (2004, p. 38), conceitua Planejamento Tributário como:  

Uma forma licita de reduzir a carga fiscal, o que exige alta dose de 

conhecimento técnico e bom senso dos responsáveis pelas decisões estratégicas no 
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ambiente corporativo. Trata-se do estudo prévio á concretização dos fatos 

administrativos, dos efeitos jurídicos, fiscais e econômicos de determinada decisão 

gerencial, com o objetivo de encontrar a alternativa legal menos onerosa para o 

contribuinte.  

No Brasil existem alguns tipos de regimes tributários que são: Simples Nacional 

Lucro Arbitrado, Lucro Real e Lucro Presumido. Cada um deles possui uma legislação 

específica, sendo que esta legislação, após a opção pela forma do regime de tributação não 

permite a mudança dentro de um mesmo exercício.  

Conforme Andrade (2012, p.12), o Planejamento Tributário não é exclusividade das 

grandes empresas, as empresas de pequeno e médio porte também podem realizar um 

planejamento dos seus tributos. O que diferencia é a forma de execução do planejamento. O 

desenvolvimento do Planejamento Tributário envolve algumas atividades dentro da 

organização, iniciando pelo nível estratégico, onde estes definem o que fazer, seguindo pelo 

nível tático, estes definem como fazer, e finalizando com o nível operacional, onde estes 

executam as ações.  

Planejamento estratégico: é de responsabilidade dos diretores, sendo estes os 

responsáveis pelas decisões que afetam a empresa como um todo, analisando o ambiente 

externo e interno. Definem-se os objetivos organizacionais de longo prazo, ou seja, são os 

objetivos que pretendem alcançar num período de cinco a dez anos (ANDRADE, 2012, p.12).  

Planejamento Tático: é de responsabilidade dos gestores, estes são responsáveis pelas 

decisões que afetam cada departamento da empresa, são definidos os objetivos de médio 

prazo podendo ser o exercício fiscal ou anual da empresa. (ANDRADE, 2012, p.13).  

Planejamento Operacional: é de responsabilidade dos colaboradores, estes são 

responsáveis pela execução das tarefas, os objetivos do nível operacional são de curto prazo, 

ou seja, é focado nas operações rotineiras da empresa. (ANDRADE, 2012, p. 13).  

Segundo Chiavenato et al (2009, p. 228), no dia a dia das empresas, não há uma 

separação destes três níveis de planejamento. Contudo a nível estratégico funciona em um 

sistema aberto, interage com o ambiente externo, ou seja, lida com as ameaças e 

oportunidades. Já o nível tático desenvolve seu trabalho com articulador entre os níveis 

estratégicos e operacionais, os objetivos no focados na eficácia. No nível operacional se 

trabalha com sistema fechado, executa as atividades cotidianas, porém seus objetivos são 

focados na eficiência.   

Conclui-se que o Planejamento Tributário é uma forma de estudar as diversas 

alternativas dentro das normas jurídicas e legais antes de ocorrer o fato gerador do imposto 

em que o contribuinte possa optar pela forma de incidência com menor carga tributária. 
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3 METODOLOGIA 

A metodologia de pesquisa é delineada através de métodos e de técnicas científicas 

que tem como objetivo proporcionar respostas aos problemas apresentados.  

 Segundo Gil (2010, p. 1) define pesquisa como:  

 O procedimento racional e sistemático que tem como objetivo 

proporcionar respostas aos problemas que são propostos. A pesquisa é requerida 

quando não se dispõe de informações suficientes para responder ao problema, ou 

então quando a informação disponível se encontra em tal estado de desordem que 

não possa ser adequadamente relacionada ao problema.  

Para atender os objetivos e solucionar o problema proposto neste projeto, o capítulo a 

seguir descreverá sobre os procedimentos técnicos e apresentará as técnicas de pesquisa 

utilizadas. 

 

3.1 CARACTERIZAÇÃO DA PESQUISA 

Este projeto tem como finalidade planejar e analisar qual a melhor forma de 

tributação entre o Lucro Real, Lucro Presumido e Simples Nacional aplicando a uma empresa 

do ramo de Comércio de Combustíveis localizada em um município do interior do Rio 

Grande do Sul, definida neste projeto com o nome de Beta.  

Busca-se realizar um Planejamento Tributário na empresa Beta, pois esta possui uma 

carga tributária muito elevada. Tem-se por finalidade evidenciar entre os regimes de 

tributação de Lucro Real, Lucro Presumido e Simples Nacional qual destes possui maior 

compatibilidade com as atividades da empresa e quais destes regimes possuem menor custo 

tributário. Serão realizados cálculos e gráfico, sendo que através destes será analisada a 

Legislação Tributária e os regimes de tributação para que possa optar pelo melhor regime 

tributário. 

 

3.1.1 Do Ponto de Vista de sua Natureza  

Quanto à natureza da pesquisa esta se caracteriza como uma pesquisa teórica e 

aplicada. Pesquisa teórica, pois se busca o conhecimento através de teorias e conceitos. 

Pesquisa aplicada, pois ela objetiva gerar conhecimentos com vistas às aplicações práticas 

dirigidas à aplicação numa situação específica (GIL, 2010, p. 27).  

Classificou-se como pesquisa teórica, visto que se buscou conceituar sobre o Sistema 

Tributário Nacional e sobre as Formas de Tributação Pessoa Jurídica, tendo por finalidade 

aprofundar o conhecimento e compreender de forma clara o tema em estudo.  E a pesquisa 



42 

 

aplicada se dá pela busca do conhecimento no dia a dia da empresa, serão buscados dados e 

informações que ainda não foram analisados. 

 

3.1.2 Quanto ao Tratamento dos Dados 

Por sua vez, este estudo define-se como qualitativo, pois permite descrever a 

complexidade de um determinado problema e a influência de algumas variáveis, além de 

compreender e classificar as informações coletadas na empresa (GIL, 2010).  

Por meio desta pesquisa objetiva-se estudar o problema da empresa e verificar se a 

forma de tributação que a mesma esta enquadrada está sendo a mais viável. 

 

3.1.3 Quanto aos Objetivos 

Para se atingir os objetivos da pesquisa utilizou-se método de pesquisa exploratória, 

que consiste em aprofundar os conhecimentos sobre o tema escolhido, sendo que utilizará de 

pesquisa bibliográfica e documental. Segundo Gil (2010) a pesquisa bibliográfica é 

desenvolvida a partir de material já existente, como livros e artigos científicos e o estudo 

documental é realizada a partir dos documentos da empresa e serve para analisar a melhor 

forma de tributação a ser aplicada na empresa.  

Segundo Gil (2010, p 27):  

Tem como objetivo proporcionar maior familiaridade com o problema, 

com vistas a torná-lo mais explícito ou a construir hipóteses. Pode-se dizer que estas 

pesquisas têm como objetivo principal o aprimoramento de ideias ou a descoberta de 

intuições. Seu planejamento é, portanto, bastante flexível, de modo que possibilite a 

consideração dos mais variados aspectos relativos ao fato estudado. 

A pesquisa tem carácter exploratório, a mesma não tem como objetivo resultados 

numéricos, mas busca resultados através de análises documentais e bibliográficos para que se 

possa tomar a decisão correta sobre o problema proposto.  

A pesquisa bibliográfica auxiliará para fundamentar os conhecimentos descritos na 

Legislação Tributária, nos Decretos, livros e artigos que foram utilizados para o 

desenvolvimento teórico da pesquisa. Na pesquisa documental, serão utilizados os seguintes 

documentos fiscais e contábeis: notas fiscais de compra e venda, balanços patrimoniais, 

relatórios de faturamento entre outros demonstrativos, através destes será realizada uma 

análise detalhada que servirá de base para decidir qual o melhor regime de tributação para 

empresa em estudo. 
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3.1.4 Quanto aos procedimentos técnicos  

Em relação aos procedimentos técnicos este trabalho se classifica como um estudo de 

caso porque envolve um estudo profundo de um ou poucos objetos de maneira que se permita 

o amplo e detalhado conhecimento da empresa (GIL, 2010). 

Gil (2010, p.37) cita ainda:  

É caracterizado pelo estudo profundo e exaustivo de um ou de poucos 

objetos, de maneira que permita o seu amplo e detalhado conhecimento, tarefa 

praticamente impossível mediante os outros delineamentos considerados. A maior 

utilidade do estudo de caso é verificada nas pesquisas exploratórias. 

Este estudo busca compreender os processos organizacionais da empresa Beta 

esclarecimentos para que as decisões sejam tomadas de forma segura.  

 

3.2 COLETA DE DADOS 

Os dados serão coletados através de pesquisa bibliográfica, obtendo-se as 

informações através livros, artigos e da Legislação Tributária.  

O levantamento dos dados será através de documentos contábeis e fiscais fornecidos 

pela empresa, como notas fiscais de compra e venda balanços patrimoniais, balancete, 

relatórios de faturamento e demais demonstrativos contábeis e fiscais. 

 

3.3 ANÁLISE DE DADOS 

Os dados coletados junto à empresa serão organizados para que se possa analisar e 

interpretar as informações. Ao abordar o conteúdo para ser analisado busca-se fazer um 

comparativo da teoria estudada com os dados coletados. 

Serão efetuados cálculos da carga tributária de cada um dos regimes de tributação, 

comparando-os e analisando-os para definir qual a forma mais econômica de tributação 

destacando as vantagens e as desvantagens de cada regime de tributação. Os resultados serão 

apresentados através de gráficos e tabelas. Por fim, a análise a ser emitida terá como objetivo 

responder aos problemas proposto no início do projeto, destacando outros acontecimentos que 

serão obtidos no decorrer do projeto. 
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4 CARACTERIZAÇÃO DA EMPRESA 

A empresa onde será realizado o estudo será definida como Beta. A empresa atua no 

ramo de Comércio de Combustíveis sendo que possui sua matriz em uma cidade do interior 

do Rio Grande do Sul e uma filial na cidade vizinha. É constituída através de uma Sociedade 

Empresária Limitada, atualmente enquadrada no regime de Lucro Real. Em sua matriz a 

empresa possui sete funcionários, na filial são nove colaboradores.   

Teve suas atividades iniciadas em novembro de 1999, sua atividade principal 

Comércio Varejista de Combustíveis para Veículos Automotores e entre suas atividades 

secundárias possui serviços de lavagem, lubrificação e troca de óleo, comércio varejista de 

lubrificantes, comércio varejista de mercadorias em loja de conveniência entre outras 

atividades neste segmento.  
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5 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 

Neste capítulo serão apresentados os resultados do comparativo entre os regimes de 

tributação de Lucro Real, Lucro Presumido e Simples Nacional, verificando qual destes 

regimes apresenta menor carga tributária para a empresa em estudo. Visando a redução da 

carga tributária serão realizados cálculos para cada regime buscando identificar a forma de 

tributação mais econômica.  

A empresa em estudo definida como Beta atua no ramo de Comércio de 

Combustível, enquadrada atualmente no Lucro Real, o estudo consiste em fazer um 

comparativo dos entre três regimes de tributação citados anteriormente, as analises serão 

realizadas considerando os  exercícios de 2015, 2016 e primeiro semestre 2017. 

 

5.1 CRESCIMENTO DO FATURAMENTO EMPRESA BETA  

Os dados foram coletados através das Demonstrações Contábeis da empresa Beta, 

sendo apresentado o crescimento do faturamento de forma anual de competência aos 

exercícios de 2015, 2016 e 2017. O faturamento de venda de combustíveis e as vendas da 

conveniência são expostos separadamente.  

 

 

Gráfico 1: Faturamento da empresa Beta nos exercícios 2015, 2016 e 2017. 

Fonte: Demonstrações Contábeis da Empresa 

 

 

Conforme os dados apresentados no gráfico 1, destaca-se que a maior receita é com 

as vendas de combustíveis que é representado pela coluna em  azul, as vendas da 

conveniência se destacam-se na coluna vermelha onde esta  corresponde um baixo valor na 

receita. Em 2015 a total das vendas de combustíveis foi de R$2.118.595,22, já em 2016 esta 
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receita subiu para R$2.732.167,49 obtendo um acréscimo em decorrência da abertura de uma 

filial no final do ano, já em 2017 houve um grande evolução no faturamento, sendo que no 

final do segundo trimestre as vendas de combustíveis foram de R$4.940.111,90. As vendas de 

mercadorias da conveniência em 2015 eram de R$163.927,48 em 2016 aumentou para 

R$232.469,35 e ao final do segundo semestre de 2017 as receitas das mercadorias passaram  

para R$294.993,08. 

Analisando o gráfico 1, percebe-se que a empresa possuía um crescimento em seu 

faturamento nos últimos dois anos, porém em 2017 o faturamento teve uma grande evolução. 

Esta evolução se dá pelo fato da abertura de uma filial em outra cidade, sendo que esta possui 

maior porte estrutural.  

 

5.2 TRIBUÇAO PELO LUCRO REAL 

A empresa Beta, atualmente está enquadra no Regime de Lucro Real, com apuração 

de IRPJ E CSLL de forma trimestral, possui  PIS e COFINS não cumulativos, sendo possível 

aproveitar os créditos nas compras de mercadorias. A Instrução Normativa  SRF nº 247 de 21 

de novembro de 2002 no seu art. 59 diz que “as alíquotas do PIS e COFINS estão reduzidas a 

zero quando aplicáveis sobre a receita bruta decorrente: da venda de gasolinas óleo diesel e 

gás liquefeito de petróleo, por distribuidores e comerciantes varejistas”. 

 

5.2.1 Tributação Imposto de Renda Pessoa Jurídica e Contribuição Social sobre Lucro 

Líquido 

O IRPJ e a CSLL, são calculados da mesma forma, ambos possuem a mesma base de 

cálculo e as mesmas adições e exclusões, o que difere o IRPJ da CSLL são as alíquotas que 

para o Imposto de Renda é de 15% mais o adicional de 10%, este só é calculado se no 

trimestre o valor lucro líquido exceder a R$60.000,00, já Contribuição Social a alíquota 

aplicada é 9% sobre o Lucro Real.  Os cálculos de IRPJ e CSLL foram realizados de forma 

trimestral, e foram utilizados dados das demonstrações contábeis fornecidas pela empresa.  

As bases de cálculo do Imposto de Renda e da Contribuição Social correspondem ao 

Lucro Real da empresa, para se chegar a este lucro é preciso somar as receitas com vendas de 

combustíveis e vendas de mercadorias da conveniência, logo se devem diminuir as 

devoluções e as deduções. Encaixam-se como deduções o ICMS sobre vendas, PIS e o 

COFINS sobre o faturamento. 
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É necessário diminuir da receita liquida o CMV (Custo das Mercadorias Vendidas) e 

as despesas, e somar as receitas não operacionais chegando ao Lucro Antes do IRPJ. As 

despesas que devem ser deduzidas do cálculo são as despesas com pessoal, financeira, 

tributárias e as demais despesas como material expediente, material limpeza, entre outras. Nas 

receitas operacionais se enquadram as receitas financeiras, os descontos obtidos, entre outras. 

Ao se chegar no Lucro Antes do IRPJ se deve somar as adições que são as despesas 

indedutíveis, como multas de trânsito, doações ou brindes, e subtrair as exclusões que são os 

dividendos e os lucros recebidos, chegando-se ao Lucro Antes das Compensações deste 

diminui-se as compensações, ou seja, é a compensação do prejuízo fiscal de exercícios 

anteriores, ressalta-se que só pode ser compensado trinta por cento do prejuízo acumulado.  

Para encontrar o valor do Imposto de Renda Pessoa Jurídica a ser recolhido no 

trimestre aplica-se sobre o Lucro Real a alíquota de 15%, se o Lucro Real ultrapassar o limite 

R$ 60.000,00 no trimestre calcula-se 10% adicional sobre o excedente. 

O mesmo processo ocorre para encontrar o valor da Contribuição Social a ser 

recolhido, o que difere é que CSLL a alíquota aplicada é de 9% sobre o Lucro Real, este 

imposto não possui o acréscimo dos 10% sobre o valor que exceder ao R$ 60.000,00 no 

trimestre.  

É importante destacar que não foram realizados os cálculos de ICMS, pois a empresa 

Beta possui saldo credor de períodos anteriores e também não foram realizados os cálculos de 

INSS sendo que este a empresa não autorizou a utilização destes dados.  
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Tabela 1:  Tributação IRPJ e CSLL 2015 

Fonte: Demonstrações Contábeis da Empresa 

 

Observar-se na apuração do IRPJ e CSLL para  empresa em estudo a  mesma iniciou 

o primeiro trimestre de 2015 com Lucro Real de R$12.080,93 aplicando-se as alíquotas de 

15% e 9% respectivamente resultou em um IRPJ a recolher de R$1.812,14  significa dizer que 

este valor corresponde a 0,31% da receita bruta, a CSLL a recolher foi de  R$1.087,28 ou seja 

0,19% da receita bruta.. Já no segundo trimestre de 2015 o Lucro Real foi de R$17.284,00 

 1º Trim   2º Trim   3º Trim   4º Trim   TOTAL ANUAL  

Receitas Operacionais R$ 577.046,96 R$ 582.978,38 R$ 522.513,85 R$ 593.407,07 R$ 2.275.946,26

Venda Combustível R$ 535.798,68 R$ 540.806,12 R$ 487.483,94 R$ 547.930,04 R$ 2.112.018,78

Venda Mercadorias 

Convêniencia 
R$ 41.248,28 R$ 42.172,26 R$ 35.029,91 R$ 45.477,03 R$ 163.927,48

( - ) Devoluções R$ 0,00 -R$ 185,00 -R$ 135,00 -R$ 9.055,89 -R$ 9.375,89

( - ) Deduções 

Impostos s/ vendas
-R$ 3.109,81 -R$ 5.109,88 -R$ 4.415,64 -R$ 8.582,56 -R$ 21.217,89

( = ) Receita Líquida R$ 573.937,15 R$ 577.683,50 R$ 517.963,21 R$ 575.768,62 R$ 2.245.352,48

( - ) CMV -R$ 489.802,88 -R$ 491.694,22 -R$ 446.958,91 -R$ 489.650,33 -R$ 1.918.106,34

( = ) Lucro Bruto R$ 84.134,27 R$ 85.989,28 R$ 71.004,30 R$ 86.118,29 R$ 327.246,14

 ( - ) Despesas/ 

Receitas
-R$ 66.876,52 -R$ 67.874,30 -R$ 91.571,53 -R$ 78.092,22 -R$ 304.414,57

( = ) Resultado 

Operacional Líquido
R$ 17.257,75 R$ 18.114,98 -R$ 20.567,23 R$ 8.026,07 R$ 22.831,57

Receitas Não 

Operacionais 
R$ 0,34 R$ 0,00 R$ 33,24 R$ 0,00 R$ 33,58

Lucro Antes do IRPJ R$ 17.258,09 R$ 18.114,98 -R$ 20.533,99 R$ 8.026,07 R$ 22.865,15

Lucro/Prejuízo 

Contábil 
R$ 17.258,09 R$ 18.114,98 -R$ 20.533,99 R$ 8.026,07 R$ 22.865,15

( + ) Adições R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

( - ) Exclusões R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

( = ) Lucro Antes das 

Compensações 
R$ 17.258,09 R$ 18.114,98 -R$ 20.533,99 R$ 8.026,07 R$ 22.865,15

( - ) Compesações 

(30% prejuizo)
-R$ 5.177,16 -R$ 830,98 -R$ 2.408,54 -R$ 8.416,68

( = ) Lucro Real R$ 12.080,93 R$ 17.284,00 -R$ 20.533,99 R$ 5.617,53 R$ 14.448,47

IRPJ Devido (15%) R$ 1.812,14 R$ 2.592,60 R$ 0,00 R$ 842,63 R$ 5.247,37

IRPJ desc.60.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

Adicional 10% R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

( = ) Total devido 

acumulado 
R$ 1.812,14 R$ 2.592,60 R$ 0,00 R$ 842,63 R$ 5.247,37

1º Trim 2º Trim 3º Trim 4º Trim R$ 0,00

CSLL Devido (9%) R$ 1.087,28 R$ 1.555,56 R$ 0,00 R$ 505,58 R$ 3.148,42

( = ) Total devido 

acumulado 
R$ 1.087,28 R$ 1.555,56 R$ 0,00 R$ 505,58 R$ 3.148,42

TRIBUTAÇÃO IRPJ E CSLL 2015
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passando-se a recolher R$2.592,60 ou 0,44% de IR e R$1.555,56 ou 0,27% de CSLL, como 

consequência do lucro ter aumentado, aumenta também o valor dos impostos a recolher. No 

terceiro trimestre a empresa apresentou prejuízo de R$20.533,99, neste trimestre houve uma 

queda faturamento e um aumento relevante nas despesas, comparado com os trimestres 

anteriores, destaca-se um aumento nas despesas financeiras, onde foram pagos R$22.090,28 

de juros e despesas bancarias.  

Mas no quarto trimestre empresa Beta, recuperou a sua média de faturamento 

comparando aos dois primeiros trimestres do ano, porém o Lucro Real obtido diminuiu para 

R$5.617,53, recolhendo de IRPJ o valor de R$842,63 correspondendo a 0,14% da receita 

bruta e de CSLL recolheu-se R$505,58 isto corresponde a 0,09% da receita bruta. Esta queda 

no Lucro Real ocorreu pelo fato que a empresa estava em processo de instalação do sistema 

da nota fiscal de consumidor eletrônica, ocorrendo muitos erros na emissão dos mesmas, desta 

forma a empresa precisava fazer as devidas devoluções para que não houvesse alterações nos 

contadores das bombas de combustíveis, neste período o valor das devoluções foi de 

R$9.055,89.  
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Tabela 2:  Tributação IRPJ e CSLL 2016 

Fonte: Demonstrações Contábeis da Empresa 

 

Analisando os dados das demonstrações contábeis e apurando o Lucro Real, a 

empresa obteve resultados negativos nos três primeiros do ano. No primeiro trimestre do ano 

a empresa apurou um prejuízo de R$32.001,44, no segundo e no terceiro trimestre os 

resultados negativos se repetiram sendo apurado um prejuízo de R$69.492,41 e R$32.086,34 

respectivamente. Ressalta-se que estes três primeiros trimestres de 2016 a empresa passava 

por muitas transformações, como citado no quarto trimestre de 2015 a empresa estava 

 1º Trim   2º Trim   3º Trim   4º Trim   TOTAL ANUAL 

Receitas Operacionais R$ 788.627,03 R$ 625.501,50 R$ 554.079,57 R$ 996.428,74 R$ 2.964.636,84

Venda Combustível R$ 738.971,96 R$ 567.891,74 R$ 514.673,85 R$ 910.629,94 R$ 2.732.167,49

Venda Mercadorias 

Convêniencia 
R$ 49.655,07 R$ 57.609,76 R$ 39.405,72 R$ 85.798,80 R$ 232.469,35

( - ) Devoluções -R$ 1.700,00 -R$ 4.717,18 -R$ 454,84 R$ 0,00 -R$ 6.872,02

( - ) Deduções 

Impostos s/ vendas
-R$ 14.841,99 -R$ 9.957,28 -R$ 6.093,26 -R$ 6.747,38 -R$ 37.639,91

( = ) Receita Líquida R$ 772.085,04 R$ 610.827,04 R$ 547.531,47 R$ 989.681,36 R$ 2.920.124,91

( - ) CMV -R$ 731.027,30 -R$ 606.538,94 -R$ 470.154,83 -R$ 752.100,85 -R$ 2.559.821,92

( = ) Lucro Bruto R$ 41.057,74 R$ 4.288,10 R$ 77.376,64 R$ 237.580,51 R$ 360.302,99

 ( - ) Despesas/ 

Receitas
-R$ 73.059,18 -R$ 73.967,60 -R$ 109.543,74 -R$ 133.612,92 -R$ 390.183,44

( = ) Resultado 

Operacional Líquido
-R$ 32.001,44 -R$ 69.679,50 -R$ 32.167,10 R$ 103.967,59 -R$ 29.880,45

Receitas Não 

Operacionais 
R$ 187,09 R$ 80,76 R$ 0,10 R$ 267,95

Lucro Antes do IRPJ -R$ 32.001,44 -R$ 69.492,41 -R$ 32.086,34 R$ 103.967,69 -R$ 29.612,50

Lucro/Prejuízo 

Contábil 
-R$ 32.001,44 -R$ 69.492,41 -R$ 32.086,34 R$ 103.967,69 -R$ 29.612,50

( + ) Adições R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

( - ) Exclusões R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

( = ) Lucro Antes das 

Compensações 
-R$ 32.001,44 -R$ 69.492,41 -R$ 32.086,34 R$ 103.967,69 -R$ 29.612,50

( - ) Compesações R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 -R$ 31.190,31 -R$ 31.190,31

( = ) Lucro Real -R$ 32.001,44 -R$ 69.492,41 -R$ 32.086,34 R$ 72.777,38 -R$ 60.802,81

IRPJ Devido (15%) R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 10.916,61 R$ 10.916,61

IRPJ desc. 60.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 12.777,38 R$ 12.777,38

Adicional 10% R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.277,74 R$ 1.277,74

( = ) Total devido 

acumulado 
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 12.194,35 R$ 12.194,35

1º Trim 2º Trim 3º Trim 4º Trim R$ 0,00

CSLL Devido (9%) R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 6.549,96 R$ 6.549,96

( = ) Total devido 

acumulado 
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 6.549,96 R$ 6.549,96

TRIBUTAÇÃO IRPJ E CSLL 2016
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implantando o sistema da nota fiscal de consumidor eletrônica, porém o sistema que foi 

implantado não correspondeu as necessidades da empresa. Desta forma foi decidido pelos 

sócios da empresa que haveria uma mudança em todo o sistema operacional da empresa, com 

esta mudança as informações contidas no sistema antigo foram perdidas, iniciando 2016 

somente com os dados que a contabilidade possuía. Neste período ainda houve a transição 

para novo escritório contábil.  

Porém no final do quarto trimestre foi registrada a abertura de uma filial, esta fez 

com que a empresa recuperasse os prejuízos anteriores, sendo que neste período a empresa 

apurou um Lucro Real de R$72.777,38, resultando um Imposto de Renda a recolher no valor 

de R$12.194,35 ou 1,22% da receita bruta, neste valor de IR está incluso o valor do adicional 

dos 10% sobre o valor que excedeu os R$60.000,00 no trimestre. Já a Contribuição Social a 

recolher foi de R$6.549,96 correspondendo a 0,66% da receita bruta.  
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Tabela 3:  Tributação IRPJ e CSLL 2017 

Fonte: Demonstrações Contábeis da Empresa 

 

No ano de 2017, com a abertura da filial, a empresa Beta, faturou mais que nos dois 

últimos anos juntos. O Lucro Real apurado no primeiro trimestre de 2017 foi de 

R$211.013,74, resultando em um valor a pagar IRPJ de R$46.753,44 representando 5,65% da 

receita bruta, ressalta que neste valor está incluso o percentual dos 10% sobre o adicional dos 

R$60.000,00 que excedeu no trimestre, de CSLL foi recolhido R$18.991,24 representando 

2,12% da receita bruta.  

1º Trim 2º Trim TOTAL ANUAL 

Receitas Operacionais R$ 2.418.440,45 R$ 2.816.664,48 R$ 5.235.104,93

Venda Combustível R$ 2.254.225,72 R$ 2.685.886,13 R$ 4.940.111,85

Venda Mercadorias 

Convêniencia R$ 164.214,73 R$ 130.778,35 R$ 294.993,08

(-) Devoluções R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

( - ) Deduções Impostos 

s/ vendas -R$ 13.499,24 -R$ 11.518,32 -R$ 25.017,56

( = ) Receita Líquida R$ 2.404.941,21 R$ 2.805.146,16 R$ 5.210.087,37

( - ) CMV -R$ 1.923.862,79 -R$ 2.519.053,88 -R$ 4.442.916,67

( = ) Lucro Bruto R$ 481.078,42 R$ 286.092,28 R$ 767.170,70

 ( - ) Despesas/ 

Receitas -R$ 179.632,73 -R$ 211.486,31 -R$ 391.119,04

( = ) Resultado 

Operacional Líquido R$ 301.445,69 R$ 74.605,97 R$ 376.051,66

Receitas Não 

Operacionais R$ 2,50 R$ 523,26 R$ 525,76

Lucro Antes do IRPJ R$ 301.448,19 R$ 75.129,23 R$ 376.577,42

Lucro/Prejuízo 

Contábil R$ 301.448,19 R$ 75.129,23 R$ 376.577,42

( + ) Adições R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

( - ) Exclusões R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

( = ) Lucro Antes das 

Compensações R$ 301.448,19 R$ 75.129,23 R$ 376.577,42

( - ) Compesações -R$ 90.434,45 -R$ 22.538,77 -R$ 112.973,22

( = ) Lucro Real R$ 211.013,74 R$ 52.590,46 R$ 263.604,20

IRPJ Devido (15%) R$ 31.652,06 R$ 7.888,57 R$ 39.540,63

IRPJ desc. 60.000,00 R$ 151.013,74 R$ 0,00 R$ 151.013,74

Adicional 10% R$ 15.101,37 R$ 0,00 R$ 15.101,37

( = ) Total devido 

acumulado R$ 46.753,44 R$ 7.888,57 R$ 54.642,00

1º Trim 2º Trim R$ 0,00

CSLL Devido (9%) R$ 18.991,24 R$ 4.733,14 R$ 23.724,38

( = ) Total devido 

acumulado R$ 18.991,24 R$ 4.733,14 R$ 23.724,38

TRIBUTAÇÃO IRPJ E CSLL 2017
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Para o segundo trimestre o faturamento continuou crescendo, porém devido ao custo 

das mercadorias e as despesas possuírem um aumento, resultou em um Lucro Real de 

R$52.590,46 recolhendo-se de Imposto de Renda R$7.888,57 ou 2,53% da receita bruta, neste 

segundo trimestre a Contribuição Social representou da receita bruta 1,52% e valores 

monetários R$4.733,14. É importante destacar que no ano de 2017 foram realizados e 

analisados os cálculos somente os dois primeiros trimestres, por motivo que não se obtinha 

informações suficientes para realizar uma projeção, sendo que empresa Beta está registrando  

a abertura de mais uma filial. 

 

5.2.2 PIS e COFINS Não Cumulativos 

No regime de tributação pelo Lucro Real, a empresa pode aproveitar os créditos de 

PIS e COFINS, sendo realizados os cálculos pela forma não cumulativa, ou seja, calcula-se o 

valor dos créditos, diminuindo o valor dos débitos a diferença é o saldo a pagar ou o saldo a 

credor para o próximo período. As alíquotas não cumulativos são de 1,65% para PIS e 7,60% 

para COFINS. 

 

Tabela 4: PIS/COFINS Não Cumulativo 2015 

Fonte: Demonstrações Contábeis da Empresa 

 

 

Tabela 5: PIS/COFINS Não Cumulativo 2016 

Fonte: Demonstrações Contábeis da Empresa 

 

1º Trim. 2º Trim. 3º Trim. 4º Trim. Total Anual

Créditos s/ Compras R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

Débitos s/ Receitas R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

( = ) Base de Cálculo 

PIS/COFINS R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

PIS 1,65% R$ 293,75 R$ 245,43 R$ 146,54 R$ 340,70 R$ 1.026,42

COFISN 7,60% R$ 1.353,01 R$ 1.130,47 R$ 597,37 R$ 1.567,80 R$ 4.648,65

PIS/COFINS NÃO CUMULATIVO 2015

1º Trim. 2º Trim. 3º Trim. 4º Trim. Total Anual

Créditos s/ Compras R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 62.888,58 R$ 62.888,58

Débitos s/ Receitas R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 44.933,07 R$ 44.933,07

( = ) Base de Cálculo 

PIS/COFINS R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 17.955,51 R$ 17.955,51

PIS 1,65% R$ 1.675,76 R$ 972,05 R$ 234,58 R$ 296,27 R$ 3.178,66

COFISN 7,60% R$ 7.718,67 R$ 4.477,34 R$ 1.080,46 R$ 1.364,62 R$ 14.641,09

PIS/COFINS NÃO CUMULATIVO 2016
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Tabela 6: PIS/COFINS Cumulativo 2017 

Fonte: Demonstrações Contábeis da Empresa 

 

Para a realização dos cálculos de PIS e COFINS do Lucro Real, deparou-se com uma 

dificuldade em conseguir obter as bases de cálculos para aplicar o percentual, pois por opção 

da empresa em estudo, os cálculos são realizados na própria empresa, o escritório contábil 

somete faz a transmissão do Sped Contribuição. Ressalta que no ano de 2015 e os três 

primeiros trimestres de 2016 não foi possível identificar as bases de cálculo para os impostos 

de PIS e COFINS, sendo que com a troca do sistema operacional da empresa, foram perdidas 

estas informações, obtendo-se somente os recibos de entrega das transições dos Spdes, desta 

forma foram apresentados somente os valores recolhidos de PIS e COFINS.  

É importante destacar que o PIS e COFINS são calculados sobre as compras e 

vendas das mercadorias da conveniência, conforme determina a legislação, as vendas de óleo 

diesel, gasolina e gás liquefeito de petróleo não possuem incidência de PIS e COFINS.  

Observa-se que em 2015, no primeiro trimestre o valor recolhido de PIS foi de 

R$293,75 de COFINS R$1.353,01, no segundo trimestre recolheu-se R$245,43 de PIS e 

R$1.1130,47 de COFINS, manteve-se uma média nestes dois primeiros períodos. Já no 

terceiro trimestre os valores recolhidos diminuíram um pouco sendo pago de PIS R$146,54 e 

COFINS R$597,37, para último trimestre de 2015 com início da temporada de verão as 

vendas da conveniência cresceram um pouco sendo pago de PIS R$340,70 e COFINS 

R$1.567,80. Em 2016 iniciou-se o primeiro trimestre com um valor de imposto pago mais 

elevado sendo R$1.675,76 e R$7.718,67 de PIS e COFINS respectivamente, no segundo 

trimestre os valores recolhidos foram de R$972,05 de PIS e R$4.477,34 de COFINS, no 

terceiro trimestre uma redução considerável destes impostos, sendo feito o recolhimento de 

R$234.58 de PIS e R$1.080,46 de COFINS. Para o quarto trimestre de 2016 foi possível 

apurar os valores dos créditos sobre as compras e os débitos sobre as vendas resultando numa 

base de cálculo de R$17.955,51 aplicando-se a alíquota de 1,65% e 7,60% para PIS e 

1º Trim. 2º Trim. Total Anual
Base cálculo 

Créditos s/ Compras R$ 138.940,84 R$ 116.579,31 R$ 255.520,15Base Cáluclo 

Débitos s/ Receitas R$ 101.321,09 R$ 49.896,03 R$ 151.217,12

( = ) Base de Cálculo 

PIS/COFINS R$ 37.619,75 R$ 66.683,28 R$ 104.303,03

PIS 1,65% R$ 620,73 R$ 1.100,27 R$ 1.721,00

COFISN 7,60% R$ 2.859,10 R$ 5.067,93 R$ 7.927,03

PIS/COFINS NÃO CUMULATIVO 2017
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COFINS respectivamente o montante a recolher foi de R$296,27 de PIS e R$1.364,62 de 

COFINS.  

Em 2017, mesmo com filial em funcionamento os valores de PIS e COFINS não 

diferenciaram dos demais anos, no primeiro trimestre de 2017 a base de cálculo resultou em 

R$37.619,75 sendo recolhido de PIS R$620,73 e de COFINS R$2.859,10. Para o segundo 

trimestre a base de cálculo aumento sendo de R$66.683,28 apurando valores de PIS e 

COFINS de R$1.100,27 e R$5.067,93. Como já citado nos impostos anteriores para o ano 

2017 foram realizados os cálculos somente até segundo semestre, pois não se possuía as 

informações para os trimestres seguintes.  

Nota-se que os valores pagos de PIS e COFINS no Lucro Real, possuem grandes 

variações, isto se dá pelo fato que nem tudo o que se compra no mês é vendido no mesmo, por 

isso em determinados trimestre os valores a serem recolhidos são mais elevados que em 

outros. Ainda pode ocorrer que em um determinado trimestres a empresa fique com saldo 

credor para o próximo período, isto se dá pelo por naquele período os créditos serem maiores 

que os débitos. 

 

5.2.3 Carga Tributária para o Regime de Lucro Real 

Os gráficos a seguir apresentam um resumo da carga tributária se a empresa em 

análise estivesse enquadrada no Regime de Tributação do Lucro Real, ressalta-se que os 

cálculos foram efetuados de forma trimestral. 

 

 

Gráfico 2: Distribuição da Carga Tributária por Imposto Trimestral. 

Dados: Demonstrações Contábeis da Empresa 
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Gráfico 3: Distribuição da Carga Tributária por Imposto Anual 

Dados: Demonstrações Contábeis da Empresa 

 

Os gráficos 2 e 3, apresentam os impostos com maior representatividade. Em 2015 o 

imposto que possuiu maior representatividade foi o IPRJ apresentando valor a recolher de 

R$5.247,37, seguido do COFINS com saldo a recolher de R$4.648,65, em terceiro lugar 

apresenta-se a CSLL com valor a pagar de R$3.148,42 e o PIS com valor a recolher de 

R$1.026,42 foi o imposto que obteve menor representatividade neste ano. No ano 2016 a 

COFINS foi a que obteve maior valor a recolher de R$14.641,09, sendo IRPJ o próximo 

imposto com maior valor a recolher de R$12.194,38, a CSLL novamente foi o terceiro 

imposto que possuiu maior representatividade apurando saldo de R$6.549,96, e o PIS 

novamente foi o que possuiu menor carga tributária apurando saldo de R$3.178,66. Já em 

2017 o imposto que possuiu maior carga tributária foi o IRPJ apresentando o valor a recolher 

de R$54642,00, seguido da Contribuição Social que apurou saldo a pagar de R$23.724,38, o 

COFINS representou a terceira colocação com valor a recolher de R$14.641,09 e por fins o 

PIS apurou o valor de R$3.178,66 se apresenta com menor carga tributária.  

 

5.3 TRIBUÇAO PELO LUCRO PRESUMIDO  

No regime de tributação do Lucro Presumido os cálculos serão realizados por 

trimestre, as alíquotas de presunção serão aplicadas sobre o faturamento bruto da empresa. 

Neste regime os cálculos de PIS e COFINS são cumulativos, ou seja, a empresa não tem 

direito aos créditos sobre as compras.  
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Destaca-se que não serão realizados os cálculos de ICMS e INSS, sendo que o ICMS 

a empresa possui saldo credor e o INSS a empresa não autorizou a utilização das informações.  

 

5.3.1 Imposto de Renda Pessoa Jurídica e Contribuição Social sobre Lucro Líquido 

 Para apurar o Imposto de Renda e a Contribuição Social no Regime do Lucro 

Presumido, os cálculos foram efetuados de forma trimestral.  

Para efetuar o cálculo do valor do Imposto de Renda e Contribuição Social a recolher 

no trimestre, deve-se encontrar a base de cálculo do imposto, ou seja, o lucro presumido. Para 

a empresa em análise as receitas devem ser calculadas separadas, pois as receitas com as 

vendas de mercadorias e as vendas da loja de conveniência possuem alíquotas diferenciadas. 

Sendo assim, após obter o valor da receita bruta devem-se diminuir as devoluções resultando 

na receita bruta, este cálculo é realizado para as vendas de combustíveis como para as vendas 

de mercadorias da conveniência.  

 No cálculo do IPRJ sobre as vendas de combustíveis aplica-se sobre a receita bruta a 

alíquota de presunção de 1,60% obtendo-se o lucro presumido, esta alíquota é estabelecida 

para o comércio de combustíveis conforme determinada Lei nº 9.249/1995, art.15. Lei nº 

9.430/1996, art.2º a 4º e 6º. Observação IRPJ: “Cabível o percentual de 1,6% quando tratar-se 

de revenda, para consumo, de combustível derivado de petróleo, álcool etílico carburante e 

gás natural”. Nas vendas das mercadorias da conveniência após obter o lucro bruto o 

percentual de presunção aplicado é de 8%, obtendo também o lucro presumido. Se a empresa 

possuir outras receitas como as receitas financeiras ou as receitas não operacionais estas 

devem ser somadas junto com lucro presumido do combustível e o lucro presumido das 

mercadorias para assim formar a base de cálculo do IRPJ. Para calcular a CSLL sobre as 

vendas de combustíveis aplica- se a alíquota de presunção de 12% sobre a receita bruta, nas 

vendas de mercadorias a alíquota também é de 12% sobre o lucro bruto das mercadorias. 

Porém para calcular o Imposto de Renda a alíquota que deve ser aplicada sobre a base de 

cálculo presumida é 15% e na Contribuição Social é de 9%. 
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Tabela 7: Tributação IRPJ 2015  

Fonte: Demonstrações Contábeis da Empresa 

 

 

Tabela 8: Tributação CSLL 2015  

Fonte: Demonstrações Contábeis da Empresa 

 

No primeiro trimestre de 2015 a base de cálculo do Imposto de Renda foi de 

R$11.872,98 aplicando a alíquota de 15% o imposto a recolher foi de R$ 1.780,95, significa 

1º Trim. 2º Trim. 3º Trim. 4º Trim. Total Anual

Vendas Combustíveis R$ 535.798,68 R$ 547.382,56 R$ 487.483,94 R$ 547.930,04 R$ 2.118.595,22

( - ) Devoluções R$ 0,00 -R$ 185,00 -R$ 135,00 -R$ 9.055,89 -R$ 9.375,89

( = ) Receita Bruta 

Combustíveis R$ 535.798,68 R$ 547.567,56 R$ 487.618,94 R$ 556.985,93 R$ 2.127.971,11

% Presunção 1,60% 1,60% 1,60% 1,60%

( = ) Lucro Presumido 

Combustível R$ 8.572,78 R$ 8.761,08 R$ 7.801,90 R$ 8.911,77 R$ 34.047,54

Vendas Mercadorias 

Convêniencia R$ 41.248,28 R$ 42.172,26 R$ 35.029,91 R$ 45.477,03 R$ 163.927,48

( - ) Devoluções R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

( = ) Receita Bruta 

Mercadorias R$ 41.248,28 R$ 42.172,26 R$ 35.029,91 R$ 45.477,03 R$ 163.927,48

% Presunção 8% 8% 8% 8%

( = ) Lucro Presumido 

Mercadorias R$ 3.299,86 R$ 3.373,78 R$ 2.802,39 R$ 3.638,16 R$ 13.114,20

(+) Outras Receitas R$ 0,34 R$ 0,00 R$ 33,24 R$ 0,00 R$ 33,58

( = ) Base Cálculo IRPJ R$ 11.872,98 R$ 12.134,86 R$ 10.637,54 R$ 12.549,94 R$ 47.195,32

IRPJ 15% R$ 1.780,95 R$ 1.820,23 R$ 1.595,63 R$ 1.882,49 R$ 7.079,30

MERCADORIAS/COMBUSTÍVEIS IRPJ 2015

1º Trim. 2º Trim. 3º Trim. 4º Trim. Total Anual

Vendas Combustíveis R$ 535.798,68 R$ 547.382,56 R$ 487.483,94 R$ 547.930,04 R$ 2.118.595,22

( - ) Devoluções R$ 0,00 -R$ 185,00 -R$ 135,00 -R$ 9.055,89 -R$ 9.375,89

( = ) Receita Bruta 

Combustíveis R$ 535.798,68 R$ 547.197,56 R$ 487.348,94 R$ 538.874,15 R$ 2.109.219,33

% Presunção 12% 12% 12% 12%
( = ) Lucro Presumido 

Combustível R$ 64.295,84 R$ 65.663,71 R$ 58.481,87 R$ 64.664,90 R$ 253.106,32

Vendas Mercadorias 

Convêniencia R$ 41.248,28 R$ 42.172,26 R$ 35.029,91 R$ 45.477,03 R$ 163.927,48

( - ) Devoluções R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

( = ) Receita Bruta 

Mercadorias R$ 41.248,28 R$ 42.172,26 R$ 35.029,91 R$ 45.477,03 R$ 163.927,48

% Presunção 12% 12% 12% 12%

( = ) Lucro Presumido 

Mercadorias R$ 4.949,79 R$ 5.060,67 R$ 4.203,59 R$ 5.457,24 R$ 19.671,30

(+) Outras Receitas R$ 0,34 R$ 0,00 R$ 33,24 R$ 0,00 R$ 33,58

( = ) Base Cálculo CSLL R$ 69.245,98 R$ 70.724,38 R$ 62.718,70 R$ 70.122,14 R$ 272.811,20

CSLL  9% R$ 6.232,14 R$ 6.365,19 R$ 5.644,68 R$ 6.310,99 R$ 24.553,01

MERCADORIAS/COMBUSTÍVEIS CSLL 2015
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dizer que este imposto representa 0,31% sobre a receita bruta. A Contribuição Social no 

primeiro trimestre teve como base cálculo presumida o valor de R$69.245,98 aplicando o 

percentual de 9% o valor recolhido foi de R$6.232,14 este valor representa 1,08% da receita 

bruta.   No segundo trimestre houve um leve crescimento nas vendas, o valor do IRPJ a 

recolher foi de R$ 1.820,23, tendo como base de cálculo presumida o valor de R$12.134,86 e 

a CSLL R$6.365,19 possuindo como base de cálculo presumida o montante de R$70.724,38 

em percentual respectivamente representa 0,32% e 1,10%. Já no terceiro trimestre o 

faturamento teve uma queda considerável com relação aos dois primeiros trimestres o imposto 

a recolher obteve como base de cálculo R$10.637,54 resultando em imposto a recolher de 

R$1.595,63 representando 0,28% da receita bruta, a base de cálculo da CSLL foi de 

R$62.718,70 resultando em valor a recolher de R$5.644,68 representando 0,98% da receita. 

No quarto trimestre do ano o faturamento voltou na média em que se iniciou o ano, porém a 

valor das devoluções de combustíveis foi de R$9.055,89, obtendo como base de cálculo 

presumida para IPRJ o valor de R$12.549,94 o IRPJ a recolher foi de R$1.882,49 ou 0,33%  

da receita bruta,  já a base presumida da CSLL R$70.122,14 tendo a recolher um valor de  

R$6.310,99 ou 1,09% da receita. O alto valor da devolução foi em decorrência da implantação 

do sistema da nota fiscal de consumidor eletrônica, ocorrendo muitos erros na emissão, estas 

devoluções eram necessárias para que não houvesse alterações nos contadores das bombas de 

combustíveis. Ressalta-se que em nenhum trimestre de 2015 a empresa possui o adicional de 

10% sobre o valor que exceder a 60.000,00 no trimestre.  
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Tabela 9:  Tributação IRPJ 2016 

Fonte: Demonstrações Contábeis da Empresa 

 

 

Tabela 10: Tributação CSLL 2016 

Fonte: Demonstrações Contábeis da Empresa 

 

No inicio do ano de 2016 houve um acréscimo nas vendas, para o primeiro  trimestre 

o Imposto de Renda a ser recolhido foi de R$2.365,31 ou 0,30% da receita bruta estes valor 

1º Trim. 2º Trim. 3º Trim. 4º Trim. Total Anual

Vendas Combustíveis R$ 738.971,96 R$ 567.891,74 R$ 514.673,85 R$ 910.629,84 R$ 2.732.167,39

( - ) Devoluções -R$ 1.700,00 -R$ 4.717,18 -R$ 454,84 R$ 0,00 -R$ 6.872,02

( = ) Receita Bruta 

Combustíveis R$ 737.271,96 R$ 563.174,56 R$ 514.219,01 R$ 910.629,84 R$ 2.725.295,37

% Presunção 1,60% 1,60% 1,60% 1,60%

( = ) Lucro Presumido 

Combustível R$ 11.796,35 R$ 9.010,79 R$ 8.227,50 R$ 14.570,08 R$ 43.604,73

Vendas Mercadorias 

Convêniencia R$ 49.655,07 R$ 57.609,76 R$ 39.405,72 R$ 85.798,80 R$ 232.469,35

( - ) Devoluções R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

( = ) Receita Bruta 

Mercadorias R$ 49.655,07 R$ 57.609,76 R$ 39.405,72 R$ 85.798,80 R$ 232.469,35

% Presunção 8% 8% 8% 8%

( = ) Lucro Presumido 

Mercadorias R$ 3.972,41 R$ 4.608,78 R$ 3.152,46 R$ 6.863,90 R$ 18.597,55

(+) Outras Receitas R$ 187,09 R$ 80,76 R$ 267,85

( = ) Base Cálculo IRPJ R$ 15.768,76 R$ 13.806,66 R$ 11.460,72 R$ 21.433,98 R$ 62.470,12

IRPJ 15% R$ 2.365,31 R$ 2.071,00 R$ 1.719,11 R$ 3.215,10 R$ 9.370,52

MERCADORIAS/COMBUSTÍVEIS IRPJ 2016

1º Trim. 2º Trim. 3º Trim. 4º Trim. Total Anual

Vendas Combustíveis R$ 738.971,96 R$ 567.891,74 R$ 514.673,85 R$ 910.629,84 R$ 2.732.167,39

( - ) Devoluções -R$ 1.700,00 -R$ 4.717,18 -R$ 454,84 R$ 0,00 -R$ 6.872,02
( = ) Receita Bruta 

Combustíveis R$ 737.271,96 R$ 563.174,56 R$ 514.219,01 R$ 910.629,84 R$ 2.725.295,37

% Presunção 12% 12% 12% 12%

( = ) Lucro Presumido 

Combustível R$ 88.472,64 R$ 67.580,95 R$ 61.706,28 R$ 109.275,58 R$ 327.035,44

Vendas Mercadorias 

Convêniencia R$ 49.655,07 R$ 57.609,76 R$ 39.405,72 R$ 85.798,80 R$ 232.469,35

( - ) Devoluções R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

( = ) Receita Bruta 

Mercadorias R$ 49.655,07 R$ 57.609,76 R$ 39.405,72 R$ 85.798,80 R$ 232.469,35

% Presunção 12% 12% 12% 12%

( = ) Lucro Presumido 

Mercadorias R$ 5.958,61 R$ 6.913,17 R$ 4.728,69 R$ 10.295,86 R$ 27.896,32

(+) Outras Receitas R$ 187,09 R$ 80,76 R$ 267,85

( = ) Base Cálculo CSLL R$ 94.431,24 R$ 74.681,21 R$ 66.515,73 R$ 119.571,44 R$ 355.199,62

CSLL  9% R$ 8.498,81 R$ 6.721,31 R$ 5.986,42 R$ 10.761,43 R$ 31.967,97

MERCADORIAS/COMBUSTÍVEIS CSLL 2016
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foi calculado sobre a ase de cálculo presumida de R$15.768,76, na Contribuição Social o 

recolhimento foi de R$8.498,81 representando 1,15%  possuindo de como base presumida o 

valor de R$94.431,24.  Para o segundo trimestre o valor das vendas decaiu tanto para as 

vendas de combustíveis como para as vendas da conveniência, as devoluções de combustível 

aumentaram em decorrência da implementação de um novo sistema operacional, mas o IRPJ 

se manteve numa média se comparado com os demais trimestre obtendo como base de cálculo 

presumida o valor de R$13.806,66 o recolhimento de Imposto de Renda R$2.071,00 

correspondendo a 0,26% as receita, já a Contribuição Social teve como base presumida de 

R$74.681,21 representando 0,91% da receita neste trimestre recolhendo R$6.721,31.  

No terceiro trimestre com sistema da emissão de notas operando normalmente as 

devoluções diminuíram, porém as vendas se mantiveram estáveis, resultando neste período o 

IRPJ a pagar em $1.719,11 ou 0,22%, este valor foi calculado sobre uma base de cálculo 

presumida de R$11.460,72, na CSLL o percentual foi de 0,81% este corresponde há 

R$5.946,82, sendo que a base cálculo presumida para este trimestre foi de R$66.515,73.  Para 

o último trimestre do ano com a abertura de uma filial os resultados com as vendas de 

combustíveis e mercadorias alcançaram as expectativas da empresa. Neste último período 

foram obtidas de base presumida para IRPJ de R$21.433,98 e para CSLL R$119.571,44, 

resultando nos seguintes valores a recolher para Imposto de Renda R$3.215,10 representando 

0,41% da receita bruta e para Contribuição Social R$10.761,43 ou 1.46% da receita bruta. 
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Tabela 11: Tributação IRPJ 2017 

Fonte: Demonstrações Contábeis da Empresa 

 

 

Tabela 12: Tributação CSLL 2017 

Fonte: Demonstrações Contábeis da Empresa 

 

1º Trim. 2º Trim. Total Anual

Vendas Combustíveis R$ 2.254.225,77 R$ 2.685.886,13 R$ 4.940.111,90

( - ) Devoluções R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

( = ) Receita Bruta 

Combustíveis R$ 2.254.225,77 R$ 2.685.886,13 R$ 4.940.111,90

% Presunção 1,60% 1,60%

( = ) Lucro Presumido 

Combustível R$ 36.067,61 R$ 42.974,18 R$ 79.041,79

Vendas Mercadorias 

Convêniencia R$ 164.214,73 R$ 130.778,35 R$ 294.993,08

( - ) Devoluções R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

( = ) Receita Bruta 

Mercadorias R$ 164.214,73 R$ 130.778,35 R$ 294.993,08

% Presunção 8% 8%

( = ) Lucro Presumido 

Mercadorias R$ 13.137,18 R$ 10.462,27 R$ 23.599,45

(+) Outras Receitas R$ 2,50 R$ 523,26 R$ 525,76

( = ) Base Cálculo IRPJ R$ 49.204,79 R$ 53.436,45 R$ 102.641,24

IRPJ 15% R$ 7.380,72 R$ 8.015,47 R$ 15.396,19

MERCADORIAS/COMBUSTÍVEIS IRPJ 2017

1º Trim. 2º Trim. Total Anual

Vendas Combustíveis R$ 2.254.225,77 R$ 2.685.886,13 R$ 4.940.111,90

( - ) Devoluções R$ 0,00 R$ 0,00

( = ) Receita Bruta 

Combustíveis R$ 2.254.225,77 R$ 2.685.886,13 R$ 4.940.111,90

% Presunção 12% 12%
( = ) Lucro Presumido 

Combustível R$ 270.507,09 R$ 322.306,34 R$ 592.813,43
Vendas Mercadorias 

Convêniencia R$ 164.214,73 R$ 130.778,35 R$ 294.993,08

( - ) Devoluções R$ 0,00 R$ 0,00
( = ) Receita Bruta 

Mercadorias R$ 164.214,73 R$ 130.778,35 R$ 294.993,08

% Presunção 12% 12%

( = ) Lucro Presumido 

Mercadorias R$ 19.705,77 R$ 15.693,40 R$ 35.399,17

(+) Outras Receitas R$ 2,50 R$ 523,26 R$ 525,76

( = ) Base Cálculo CSLL R$ 290.212,86 R$ 337.999,74 R$ 628.212,60

CSLL  9% R$ 26.119,16 R$ 30.419,98 R$ 56.539,13

MERCADORIAS/COMBUSTÍVEIS CSLL 2017
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Em 2017 foram realizados os cálculos somente dos dois primeiros trimestre do ano, 

não sendo possível fazer uma projeção de faturamento e de impostos para os trimestres 

seguintes em decorrência da abertura de mais duas filias.  

Analisando a tabela acima, observam-se que com a abertura da filial o crescimento 

no faturamento foi bem significativo, as vendas aumentaram tanto para os combustíveis como 

para as mercadorias da conveniência. Realizando a apuração do IRPJ obteve-se de base de 

cálculo presumido o valor de R$49.204,79 resultando no valor a recolher de R$7.380,72 em 

percentuais representa 0.31% da receita bruta, para a CSLL a base de cálculo presumida 

obtida foi de R$290.212,86, obtendo-se no valor a recolher de R$26.119,16, isto representa 

1,08% da receita bruta.  

Para o segundo trimestre de 2017, apurou-se de base de cálculo presumida o valor de 

R$53.436,45 aplicando-se alíquota de 15% a saldo de IRPJ a recolher foi de R$8.015,47 

representando 0,33%da receita bruta. A contribuição Social apurou um saldo a pagar de 

R$30.419,98 ou 1,26% da receita bruta, este resultado obteve a aplicação de uma alíquota de 

9% sobre a base presumida que foi de R$337.999,74.  

 

5.3.2 PIS e COFINS Cumulativos 

No Lucro Presumido o PIS e COFINS são calculados de forma cumulativa, ou seja, a 

empresa que estiver enquadrada neste regime não pode aproveitar os créditos sobre as 

compras de mercadorias. A alíquota de PIS para este regime é de 0,65% e a de COFINS é de 

3,00%, estes percentuais são aplicados sobre o faturamento da empresa.  

Ressalta-se que os cálculos de PIS e COFINS foram efetuados de forma trimestral. 

De acordo com a tabela acima o PIS e COFINS são calculados sobre o faturamento 

trimestral decorrente das vendas de mercadorias da conveniência, conforme determinado pela 

legislação as vendas de óleo diesel, gasolina e gás liquefeito de petróleo não possuem 

incidência de PIS e COFINS.  

Para encontrar a base de cálculo do PIS e COFINS devem-se deduzir do faturamento 

as devoluções de mercadorias da conveniência. Sobre esta base de cálculo aplicam-se as 

alíquotas de 0,65% para o PIS e 3,00% para o COFINS encontrando o valor que deve ser 

recolhimento no final do trimestre.  
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Tabela 13: PIS/COFINS Cumulativo 2015 

Fonte: Demonstrações Contábeis da Empresa 

 

 

Tabela 14: PIS/COFINS Cumulativo 2016 

Fonte: Demonstrações Contábeis da Empresa 

 

 

Tabela 15: PIS/COFINS Cumulativo 2017 

Fonte: Demonstrações Contábeis da Empresa 

 

Conforme a tabela 14 observa-se que os valores de PIS e COFINS apurados no 

primeiro trimestre de 2015 foram de R$268,11 e R$1.237,45 respectivamente, já no segundo 

trimestre o valor apurado de PIS foi de R$274,12 e de COFINS de R$1.265,17, para o terceiro 

período o PIS a recolher foi de R$227,69 e COFINS R$1.050,90, no ultimo trimestre do ano 

foram apurados os valores de PIS e COFINS respectivamente R$295,60 e R$1.364,31. No 

ano de 2015 os valores a serem recolhidos de PIS e COFINS mantiveram um uma média de 

valores.  

No inicio do primeiro trimestre de 2016, nota-se que já houve um acréscimo nos 

valores a recolher de PIS e COFINS, sendo que neste período o valor a recolher de PIS foi de 

R$322,76 e COFINS R$1.489,65, para o segundo trimestre as vendas das mercadorias da loja 

de conveniência cresceram resultando que neste trimestre o PIS  a pagar foi de R$374,46 e 

COFINS R$1.728,29, no terceiro período do ano de 2016  as vendas da conveniência 

1º Trim. 2º Trim. 3º Trim. 4º Trim. Total Anual

(=) Base de Cálculo 

PIS/COFINS 
R$ 41.248,28 R$ 42.172,26 R$ 35.029,91 R$ 45.477,03 R$ 163.927,48

PIS 0,65% R$ 268,11 R$ 274,12 R$ 227,69 R$ 295,60 R$ 1.065,53

COFISN 3% R$ 1.237,45 R$ 1.265,17 R$ 1.050,90 R$ 1.364,31 R$ 4.917,82

PIS/COFINS CUMULATIVO 2015

1º Trim. 2º Trim. 3º Trim. 4º Trim. Total Anual

( = ) Base de Cálculo 

PIS/COFINS 
R$ 49.655,07 R$ 57.609,76 R$ 39.405,72 R$ 85.798,80 R$ 232.469,35

PIS 0,65% R$ 322,76 R$ 374,46 R$ 256,14 R$ 557,69 R$ 1.511,05

COFISN 3% R$ 1.489,65 R$ 1.728,29 R$ 1.182,17 R$ 2.573,96 R$ 6.974,08

PIS/COFINS CUMULATIVO 2016

1º Trim. 2º Trim. Total Anual

( = ) Base de Cálculo 

PIS/COFINS
R$ 164.214,73 R$ 130.778,35 R$ 294.993,08

PIS 0,65% R$ 1.067,40 R$ 850,06 R$ 1.917,46

COFISN 3% R$ 4.926,44 R$ 3.923,35 R$ 8.849,79

PIS/COFINS CUMULATIVO 2017
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diminuíram resultando em PIS a pagar de R$256,14 e COFINS R$1.182,17. No quarto 

trimestre do ano com abertura da filial em outra cidade fez com que o valor destes impostos 

tivesse um acréscimo relevante sendo que apurou-se de PIS o valor de R$557,69 e de 

COFINS R$2.573,96. 

Para o primeiro trimestre de 2017, as vendas da conveniência resultaram um 

acréscimo bem relevantes comparados aos demais trimestres, isto se dá pelo motivo da 

abertura da filial em um período de férias e alta temporada do verão, sendo que neste primeito 

trimestre foram apurados de PIS e COFINS respectivamente os valores de R$1.067,40 e 

R$4.926,44. No segundo trimestre a base de cálculo do PIS e COFINS reduziu em relação ao  

primeiro trimestre mas manteve  sua projeção de vendas, neste segundo trimestre foram 

apurados de PIS R$850,06 e de COFINS R$3.923,35.  

 

5.3.3 Carga Tributária para o Regime de Lucro Presumido  

 Os gráficos abaixo são um resumo da carga tributária se a empresa em analise 

estivesse enquadrada no Regime de Tributação do Lucro Presumido, ressalta-se que os 

cálculos foram efetuados de forma trimestral. 

 

 
Gráfico 4:  Distribuição da Carga Tributária por Imposto Trimestral. 

Dados: Demonstrações Contábeis da Empresa 
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Gráfico 5: Distribuição da Carga Tributária por Imposto Trimestral. 

Dados: Demonstrações Contábeis da Empresa 

 

Os gráficos 4 e 5, demostram os impostos com maior representatividade no Regime 

do Lucro Presumido. Em 2015 o imposto que possuiu maior destaque foi a CSLL apurando de 

saldo a recolher de R$24.553,01, seguido do IRPJ apresentando valor de R$7.079,30, em 

terceiro lugar apresenta-se a COFINS com saldo a pagar de R$4.917,82 e o PIS foi o imposto 

com menor carga tributária neste ano apurando valor de R$1.065,63. Em 2016 a CSLL foi o 

imposto que obteve maior representatividade apurando valor de R$31.967,97, sendo IRPJ o 

próximo imposto com maior valor a recolher de R$9.370,52, a COFINS novamente foi  o 

terceiro imposto que possuiu maior valor a recolher sendo R$6.974,08, por fim o PIS apurou 

de saldo a recolher de R$1.511,05 foi o imposto que possuiu menor carga tributária. Já em 

2017 o imposto que possuiu maior carga tributária foi a CSLL apresentando valor de R$ 

56.539,13, seguido da IRPJ que apurou valor de R$15.396,19, em seguida apresenta-se o 

COFINS com valor a recolher de R$8.849,79 e o PIS sendo o imposto que apresentou  menor 

na carga tributária recolhendo o valor de R$1.917,46. 

  

5.4 TRIBUÇAO PELO SIMPLES NACIONAL  

O regime de tributação do Simples Nacional é o mais simples, pois em uma única 

guia recolhem-se oito tipos de impostos diferentes que são: IRPJ, CSLL, PIS, COFINS, INSS, 

ICMS, IPI e ISS. Mas neste estudo serão apurados os cálculos para IRPJ, CSLL, PIS, 

COFINS, ICMS e CPP que é a Contribuição Patronal Previdenciária. Nesta analise não serão 

calculados o IPI, pois este possui incidência sobre as indústrias, o ISS, pois a empresa não é 
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prestadora de serviço e o INSS que a empresa não disponibilizou dados da folha de 

pagamento. 

Destaca-se que no Regime do Simples Nacional foram realizados os cálculos da 

Contribuição Previdenciária Patronal, pois esta contribuição incide sobre o faturamento 

líquido mensal, sendo que o percentual deste imposto já esta incluso na alíquota do Simples 

Nacional. Também foram realizados os cálculos do ICMS, sendo que no Regime do Simples 

Nacional não se pode aproveitar os créditos sobre as compras, o percentual deste imposto já 

esta incluso na alíquota Simples Nacional sendo este calculado mensalmente.  

Para apuração do cálculo do Simples Nacional, é preciso analisar em que faixa se 

enquadra o faturamento da empresa, conforme segue a tabela nos anexos. Sobre o faturamento 

diminuem-se as devoluções resultando no Lucro Líquido. Sobre o Lucro Líquido aplica-se o 

percentual conforme a faixa de enquadramento.  

Ressalta-se que os cálculos foram realizados mensalmente, porém os mesmos serão 

apresentados de forma trimestral para manter método de igualdade com os demais regimes.  

 

 

Tabela 16: Tributação Simples Nacional 2015 

Fonte: Demonstrações Contábeis da Empresa 

 

Na tabela 16 as alíquotas de cada imposto são expostas de formas separadas, 

somando-as possui-se uma alíquota de 7,54% que na tabela Simples Nacional se enquadra na 

faixa de R$540.000,01 a 720.000,00. No ano de 2015 aplicando-se a alíquota sobre o Lucro 

Líquido resultou no primeiro trimestre uma DAS, isto é, uma guia de R$43.509,34, no 

segundo período o valor do Simples a recolher foi de R$44.438,48, para o terceiro trimestre 

houve uma valor de devolução mais elevado consequência da implantação da nota fiscal de 

consumidor como já foi citado nos regimes anteriores, o valor da DAS a recolher foi de 

R$39.387,37 no último trimestre do ano recolheu-se R$44.472,89.   

1º Trim. 2º Trim. 3º Trim. 4º Trim. Total ano

R$ 577.046,96 R$ 589.369,82 R$ 522.378,85 R$ 593.407,07 R$ 2.282.202,70

IRPJ  0,35% R$ 2.019,66 R$ 2.062,79 R$ 1.828,33 R$ 2.076,92 R$ 7.987,71

CSLL 0,35% R$ 2.019,66 R$ 2.062,79 R$ 1.828,33 R$ 2.076,92 R$ 7.987,71

PIS 1,04% R$ 6.001,29 R$ 6.129,45 R$ 5.432,74 R$ 6.171,43 R$ 23.734,91

COFINS 0,25% R$ 1.442,62 R$ 1.473,42 R$ 1.305,95 R$ 1.483,52 R$ 5.705,51

CPP 2,99% R$ 17.253,70 R$ 17.622,16 R$ 15.619,13 R$ 17.742,87 R$ 68.237,86

ICMS 2,56% R$ 14.772,40 R$ 15.087,87 R$ 13.372,90 R$ 15.191,22 R$ 58.424,39

7,54% R$ 43.509,34 R$ 44.438,48 R$ 39.387,37 R$ 44.742,89 R$ 172.078,08

Faturamento Líquido

Tributação  Simples Nacional 2015
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Para o ano de 2015 não seria alternativa favorável para a empresa, pois os valores de 

imposto a recolher são elevados.  

 

 

Tabela 17:  Tributação Simples Nacional 2016 

Fonte: Demonstrações Contábeis da Empresa 

 

Observando a tabela 17, no primeiro trimestre de 2016 a empresa  enquadra-se  na 

faixa do Simples Nacional de R$720.00,01 a 900.000,00 com uma alíquota de 7.60%, esta 

alíquota aplicada sobre o faturamento líquido resulta em uma DAS a recolher de 

R$59.806,45. Já no segundo e terceiro trimestre de 2016 a faixa de enquadramento do 

Simples Nacional é de R$540.000,01 a 720.000,00, apresentado uma alíquota de 7,54% para 

o primeiro trimestre a valor a recolher de Simples Nacional foi de R$46.807,14 e no terceiro 

trimestre o valor da DAS a recolher foi de R$41.743,30. Já no quarto trimestre de 2016  a 

faixa de enquadramento do Simples Nacional possuiu  alterações passando para R$900.000,01 

a 1.080.000,00 possuindo uma alíquota de 8,28%, neste trimestres o  valor da DAS a recolher 

foi de R$82.504,30.  

 

 

Tabela 18:  Tributação Simples Nacional 2016 

Fonte: Demonstrações Contábeis da Empresa 

 

1º Trim. 2º Trim. 3º Trim. 4º Trim. Total ano

R$ 786.927,03 R$ 620.784,32 R$ 553.624,73 R$ 996.428,74 R$ 2.957.764,82

IRPJ  0,35% R$ 2.754,24 0,35% R$ 2.172,75 R$ 1.937,69 0,38% R$ 3.786,43 R$ 10.651,11

CSLL 0,35% R$ 2.754,24 0,35% R$ 2.172,75 R$ 1.937,69 0,38% R$ 3.786,43 R$ 10.651,11

PIS 1,05% R$ 8.262,73 1,04% R$ 6.456,16 R$ 5.757,70 1,15% R$ 11.458,93 R$ 31.935,52

COFINS 0,25% R$ 1.967,32 0,25% R$ 1.551,96 R$ 1.384,06 0,27% R$ 2.690,36 R$ 7.593,70

CPP 3,02% R$ 23.765,20 2,99% R$ 18.561,45 R$ 16.553,38 3,28% R$ 32.682,86 R$ 91.562,89

ICMS 2,58% R$ 20.302,72 2,56% R$ 15.892,08 R$ 14.172,79 2,82% R$ 28.099,29 R$ 78.466,88

7,60% R$ 59.806,45 7,54% R$ 46.807,14 R$ 41.743,30 8,28% R$ 82.504,30 R$ 230.861,35

Faturamento Líquido

Tributação  Simples Nacional 2016

1º Trim. Total ano

R$ 2.418.440,50 R$ 2.816.664,48 R$ 5.235.104,98

IRPJ  0,47% R$ 11.366,67 0,52% R$ 14.646,66 R$ 26.013,33

CSLL 0,47% R$ 11.366,67 0,52% R$ 14.646,66 R$ 26.013,33

PIS 1,42% R$ 34.341,86 1,56% R$ 43.939,97 R$ 78.281,82

COFINS 0,34% R$ 8.222,70 0,37% R$ 10.421,66 R$ 18.644,36

CPP 4,05% R$ 97.946,84 4,44% R$ 125.059,90 R$ 223.006,74

ICMS 3,48% R$ 84.161,73 3,82% R$ 107.596,58 R$ 191.758,31

10,23% R$ 247.406,46 11,23% R$ 316.311,42 R$ 563.717,88

2º Trim.

Faturamento Líquido

SIMPLES NACIONAL 2017
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No ano 2017, em decorrência da abertura da filial o faturamento da empresa cresceu 

de forma bem significativa, sendo assim as faixas de enquadramento mudam a cada trimestre. 

No primeiro trimestre de 2017 a faixa ficou de R$2.340.000,01 a 2.520.000,00 possuindo uma 

alíquota de 10,23%, neste período o valor do Simples Nacional a recolher foi de 

R$247.406,46. Já no segundo trimestre a alíquota foi de 11,23% enquadrada na faixa 

R$2.700.000,01 a 2.880.000,00, sendo que a guia do Simples a recolher foi de R$316.311,42. 

Analisando o faturamento até o final do primeiro semestre de 2017, o mesmo ultrapassa o 

faturamento limite do Simples Nacional que é de R$3.600.000,00, ou seja, no exercício 

seguinte a empresa Beta não pode ser optante pelo Regime do Simples Nacional.  

Ressalta que os valores foram calculados até o seguro trimestre de 2017, pois os 

períodos seguintes ainda não possuíam valores de faturamento. Para a empresa em estudo o 

regime do Simples Nacional não é vantajoso, o valor e ser recolhido trimestralmente são 

muito elevados.  

 

5. 4.1 Carga Tributária para o Regime Simples Nacional  

Os gráficos apresentam um resumo da carga tributária se a empresa Beta estivesse 

enquadrada no Regime de Tributação do Simples Nacional, ressalta-se que os cálculos foram 

efetuados de forma trimestral. 

 

 

Gráfico 6: Distribuição da Carga Tributária por Imposto Trimestral. 

Dados: Demonstrações Contábeis da Empresa 
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Gráfico 7: Distribuição da Carga Tributária por Imposto Trimestral. 

Dados: Demonstrações Contábeis da Empresa 

 

Os gráficos 6 e 7 apresentam os impostos com maior carga tributária no Regime do 

Simples Nacional. Em 2015 o imposto que possuiu maior carga tributária foi o 

CPP(Contribuição Patronal Previdenciária) que apurou valor de R$68.237,86, logo em 

seguida ICMS se apresenta com maior representatividade sendo de R$58.424,39, em terceira 

colocação destaca-se o PIS com valor de R$23.734,91, o IRPJ e CSLL apuraram valor a 

recolher de R$7.987,71, ficando em quarto colocado na representatividade tributária, e o 

COFINS é  que apresentou menor valor a recolher de R$5.705,11 no exercício de 2015. 

 Em 2016 o CPP apresenta maior valor de tributação de R$91.562,99, sendo ICMS o 

próximo imposto com maior carga tributária apresentando valor de R$78.466,88, o PIS 

novamente foi o terceiro imposto que possuiu maior valor a recolher de R$31.935,.52, 

seguido novamente do IRPJ  e a CSLL sendo que estes possuem a mesma representatividade 

apurando no saldo a recolher de R$10.651,11 e o COFINS sendo o imposto com menor 

destaque apurando saldo de R$7.593.70. 

Para o ano 2017, os impostos que maior possuíram representatividade na carga 

tributária foram respectivamente o CPP apurou a valor a recolher de R$ 223.006,74, o ICMS 

apresentou saldo a recolher de R$191.758,31, já o PIS apurou o valor de R$78.281,82, no 

IRPJ e a CSLL o resultado a pagar foi de R$26.013.33 e o COFINS apurou no valor a 

recolher de R$18.644,36. 
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5.5 COMPARATIVOS ENTRE OS REGIMES TRIBUTÁRIOS  

Para realizar uma analise completa, foram efetuados cálculos em três regimes de 

tributação diferentes. Lucro Real, Lucro Presumido e Simples Nacional. Atualmente a 

empresa está enquadrada no regime do Lucro Real. Realizou-se um comparativo trimestral 

dos impostos pagos nos três tipos regimes, nos exercícios de 2015, 2016 e primeiro semestre 

2017 não foram feitas projeções para segundo semestre de 2017, pois a empresa esta 

realizando a abertura de mais duas filias.  

É importante lembrar que no Regime do Lucro Real e Lucro Presumido, não foram 

realizados cálculos para imposto de ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e 

Serviços), pois a empresa possui alto valor de créditos a compensar.  Outro ponto importante 

a ser destacado é que não foram efetuados cálculos de INSS, por motivo que a empresa não 

autorizou a utilização destes dados, ressaltando que o resultado desta analise pode ser alterada 

a partir do momento que o INSS passe a fazer parte deste analise.  

O objetivo de realizar o estudo nesta empresa se deu pelo fato que o mesmo grupo 

empresarial possui outra inscrição de CNPJ, também enquadrada no regime do Lucro Real. O 

patrimônio e as despesas estão todas direcionadas a o outro CNPJ, havendo desta forma a 

possibilidade que outro regime de tributação possa ser mais viável para a empresa em análise.  
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Tabela 19:  Comparativo Lucro Real  

Fonte: Demonstrações Contábeis da Empresa 

1º Trim. R$ 1.812,14 0,31% R$ 1.087,28 0,19% R$ 293,75 0% R$ 1.353,01 0%

2º Trim. R$ 2.592,60 0,44% R$ 1.555,26 0,27% R$ 245,43 0% R$ 1.130,47 0%

3º Trim. prejuízo 0% prejuízo 0,00% R$ 146,54 0% R$ 597,37 0%

4º Trim. R$ 842,63 0,14% R$ 505,58 0,09% R$ 1.026,42 0% R$ 1.567,80 0%

TOTAL 

ANO R$ 5.247,37 R$ 0,89 R$ 3.148,12 0,55% R$ 1.712,14 R$ 4.648,65

1º Trim. prejuízo 0% prejuízo 0% R$ 1.675,76 0% R$ 7.718,67 0%

2º Trim. prejuízo 0% prejuízo 0% R$ 972,05 0% R$ 4.477,34 0%

3º Trim. prejuízo 0% prejuízo 0% R$ 234,58 0% R$ 1.080,46 0%

4º Trim. R$ 12.194,35 1,22% R$ 6.549,96 0,66% R$ 296,27 1,65% R$ 1.364,62 7,60%

TOTAL 

ANO R$ 12.194,35 1,22% R$ 6.549,96 0,66% R$ 3.178,66 1,65% R$ 14.641,09 7,60%

1º Trim. R$ 46.753,44 5,65% R$ 18.991,24 2,12% R$ 620,73 1,65% R$ 2.859,10 7,60%

2º Trim. R$ 7.888,57 2,53% R$ 4.733,14 1,52% R$ 1.100,27 1,65% R$ 5.067,93 7,60%TOTAL 

ANO R$ 54.642,01 8,18% R$ 23.724,38 3,64% R$ 1.721,00 3% R$ 7.927,03 15%

LUCRO REAL 

IPRJ CSLL PIS COFINS

2015

TOTAL IMPOSTOS: R$ 14.756,28

TOTAL IMPOSTOS: R$ 36.564,06

TOTAL IMPOSTOS: R$ 88.014,42

2017

2016
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Tabela 20:  Comparativo Lucro Presumido 

Fonte: Demonstrações Contábeis da Empresa 

 

 

 

1º Trim. R$ 1.780,95 0,31% R$ 6.232,14 1,08% R$ 268,11 0,65% R$ 1.237,45 3%

2º Trim. R$ 1.820,23 0,32% R$ 6.365,19 1,10% R$ 274,12 0,65% R$ 1.265,17 3%

3º Trim. R$ 1.595,63 0,28% R$ 5.644,68 0,98% R$ 227,69 0,65% R$ 1.050,90 3%

4º Trim. R$ 1.882,49 0,33% R$ 6.310,99 1,09% R$ 295,60 0,65% R$ 1.364,31 3%

TOTAL 

ANO R$ 7.079,30 R$ 0,89 R$ 24.553,00 4,25% R$ 1.065,52 0,65% R$ 4.917,83 3%

1º Trim. R$ 2.365,31 0,30% R$ 8.498,81 1,15% R$ 322,76 0,65% R$ 1.489,65 3%

2º Trim. R$ 2.071,00 0,26% R$ 6.721,31 0,91% R$ 374,46 0,65% R$ 1.728,29 3%

3º Trim. R$ 1.719,11 0,22% R$ 5.986,42 0,81% R$ 256,14 0,65% R$ 1.182,17 3%

4º Trim. R$ 3.215,10 0,41% R$ 10.761,43 1,46% R$ 557,69 0,65% R$ 2.573,96 3%

TOTAL 

ANO R$ 9.370,52 1,19% R$ 31.967,97 4,33% R$ 1.511,05 2,60% R$ 6.974,07 3%

1º Trim. R$ 7.380,72 0,31% R$ 26.119,16 1,08% R$ 1.067,40 0,65% R$ 4.926,44 3%

2º Trim. R$ 8.015,47 0,33% R$ 30.419,98 1,26% R$ 850,06 0,65% R$ 3.923,35 3%

TOTAL 

ANO R$ 15.396,19 0,64% R$ 56.539,14 2,34% R$ 1.917,46 0,65% R$ 8.849,79 3%

2015

IPRJ CSLL PIS COFINS

LUCRO PRESUMIDO 

TOTAL IMPOSTOS: R$ 82.702,58

TOTAL IMPOSTOS: R$ 37.615,65

2016

2017

TOTAL IMPOSTOS: R$ 49.823,61



74 

 

 

Tabela 21:  Comparativo Simples Nacional  

Fonte: Demonstrações Contábeis da Empresa 

 

Observando o gráfico 08 e comparado às três formas de regime, percebe-se que em 

2015 o regime com menor carga tributária foi o Lucro Real. Neste período somando todos os 

impostos do Lucro Real a empresa recolheu o valor R$ 14.756,28, no Lucro Presumido a 

valor da carga tributaria seria de R$ 37.615.65 ambos os regimes incluem IRPJ, CSLL, PIS e 

COFINS, o regime do Simples seria  a menos conveniente para este exercício o valor do 

imposto a recolher seria de R$ 172.078,07 neste valor estão inclusos IRPJ, CSLL, PIS e 

COFINS, CPP E ICMS. Ressalta-se que nos regimes do Lucro Real e Presumido, a empresa 

não paga ICMS pelo fato de poder aproveitar os créditos das compras, sendo que no Simples 

não é permitido este aproveitamento.  

 

1º Trim. R$ 2.019,66 0,35% R$ 2.019,66 0,35% R$ 6.001,29 1,04% R$ 1.442,62 0,25% R$ 17.253,70 2,99% R$ 14.772,40 2,56%

2º Trim. R$ 2.062,79 0,35% R$ 2.062,79 0,35% R$ 6.129,45 1,04% R$ 1.473,42 0,25% R$ 17.622,16 2,99% R$ 15.087,87 2,56%

3º Trim. R$ 1.828,33 0,35% R$ 1.828,33 0,35% R$ 5.432,74 1,04% R$ 1.305,95 0,25% R$ 15.619,13 2,99% R$ 13.372,90 2,56%

4º Trim. R$ 2.076,92 0,35% R$ 2.076,92 0,35% R$ 6.171,43 1,04% R$ 1.483,52 0,25% R$ 17.742,87 2,99% R$ 15.191,22 2,56%

TOTAL 

ANO R$ 7.987,70 R$ 7.987,70 R$ 23.734,91 R$ 5.705,51 R$ 68.237,86 R$ 58.424,39 2,56%

1º Trim. R$ 2.754,24 0,35% R$ 2.754,24 0,35% R$ 8.184,04 1,04% R$ 1.967,32 1,04% 23529,12 2,99% 20145,33 2,56%

2º Trim. R$ 2.172,75 0,35% R$ 2.172,75 0,35% R$ 6.456,16 1,04% R$ 1.551,96 1,04% 18561,45 2,99% 15892,08 2,56%

3º Trim. R$ 1.937,69 0,35% R$ 1.937,69 0,35% R$ 5.757,70 1,04% R$ 1.384,06 1,04% 16553,38 2,99% 14172,79 2,56%

4º Trim. R$ 3.487,50 0,38% R$ 3.487,50 0,38% R$ 10.362,86 1,15% R$ 2.491,07 1,15% 29793,22 3,28% 25508,38 2,82%

TOTAL 

ANO R$ 10.352,18 R$ 10.352,18 R$ 30.760,76 R$ 7.394,41 R$ 88.437,17 R$ 75.718,58

1º Trim. R$ 11.366,67 0,47% R$ 11.366,67 0,47% R$ 34.341,86 1,42% R$ 8.222,70 0,34% 97946,84 4,05% 84161,73 3,48%

2º Trim. R$ 14.646,66 0,52% R$ 14.646,66 0,52% R$ 43.939,97 1,56% R$ 10.421,66 0,37% 125059,9 4,44% 107596,58 3,82%TOTAL 

ANO R$ 26.013,33 R$ 26.013,33 R$ 78.281,83 R$ 18.644,36 R$ 223.006,74 R$ 191.758,31

SIMPLES NACIONAL 

TOTAL IMPOSTOS: 

R$ 172.078,07

R$ 223.015,28

R$ 563.717,90

CPP ICMS 

2015

2017

TOTAL IMPOSTOS: 

IPRJ CSLL PIS COFINS

TOTAL IMPOSTOS: 

2016
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Gráfico 8: Comparativo entre Regimes 2015 

Dados: Demonstrações Contábeis da Empresa 

 

Realizando a analise do ano de 2016 observa-se o gráfico 09 que para este ano o 

regime que apresentou menor carga tributária foi o Lucro Real, apresentando um total de 

imposto a recolher R$36.564,06, o Lucro Presumido apresenta-se com valor a recolher de 

R$49.823,61 e o Simples Nacional com valor de R$223.015,28, o alto valor a recolher do 

Simples de dá pelo fato de que o mesmo incide diretamente sobre o faturamento líquido da 

empresa. Para o exercício encerrado em 31 de dezembro de 2016 o regime mais vantajoso 

para empresa Beta foi o Lucro Real, sendo este que apresentou menor valor de carga 

tributária.  

 

 

Gráfico 9: Comparativos entre Regimes 2016 

Dados: Demonstrações Contábeis da Empresa 

 

LUCRO REAL
LUCRO

PRESUMIDO SIMPLES

NACIONAL

R$ 14.756,28 R$ 37.615,65 

R$ 172.078,07 

Comparativos entre Regimes 2015   
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Observando-se o gráfico 10, nota-se que em 2017 o regime mais viável para a 

empresa Beta foi o Lucro Presumido, este apresentou um imposto a recolher de R$82.702,58, 

sendo que o Lucro Real resultou em uma carga tributária de R$88.014,42, o Simples Nacional 

por sua vez apresentou um elevado valor de imposto, sendo este de R$563.717,90, a alta carga 

tributária do Simples deriva-se de que o faturamento é muito elevado. Já neste primeiro 

semestre de 2017 o faturamento da empresa Beta ultrapassa o limite máximo de faturamento 

do Simples Nacional sendo este de R$3.600.000,00, sendo assim a empresa não pode optar 

pelo Regime do Simples Nacional neste ano de 2017. 

 

 

Gráfico 10: Comparativo entre Regimes 2017 

Dados: Demonstrações Contábeis da Empresa 

 

Demonstrando os recolhimentos somados nos três períodos, teríamos os seguintes 

resultados do gráfico abaixo: Lucro Real apresentou R$139.334,76 de imposto a recolher, 

Lucro Presumido apresentou uma carga tributária de R$170.141,84 e o Simples Nacional 

apresentou de Imposto a recolher o valor de R$958.811.25.  

Realizando a analise o Simples Nacional não é um regime viável para a empresa 

Beta, pois esta possui um faturamento muito elevado, sendo que este imposto incide 

diretamente sobre o faturamento. O Lucro Presumido também não se apresentou viável para a 

empresa, pois este possui alíquotas maiores como, por exemplo, na Contribuição Social, já no 

PIS e COFINS a alíquota é aplicada sobre as vendas de mercadorias não podendo aproveitar 

os créditos das compras.  

O Lucro Real é o regime mais viável para empresa Beta, pois este apesentou a menor 

carga tributária nos períodos analisados. Este regime torna-se viável, pois o mesmo pode 
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abater do seu lucro as despesas operacionais e as compensações de prejuízo dos períodos 

anteriores, apesar da empresa Beta não possui estas despesas registradas em seu CNPJ, 

mesmo assim este regime é viável.  

 

 

Gráfico 11: Comparativo entre Regimes 2015, 2016 e 2017. 

Dados: Demonstrações Contábeis da Empresa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LUCRO REAL

LUCRO PRESUMIDO

SIMPLES NACIONAL

2015
2016

2017
TOTAL

2015 2016 2017 TOTAL

LUCRO REAL R$ 14.756,28 R$ 36.564,06 R$ 88.014,42 R$ 139.334,76

LUCRO PRESUMIDO R$ 37.615,65 R$ 49.823,61 R$ 82.702,58 R$ 170.141,84

SIMPLES NACIONAL R$ 172.078,07 R$ 223.015,28 R$ 563.717,90 R$ 958.811,25

Comparativo 2015, 2016 e 2017 



78 

 

 CONCLUSÃO  

A contabilidade é uma ferramenta que administra o patrimônio das empresas, e é 

fundamental para a tomada de decisões. Um ramo importante da contabilidade é a 

Contabilidade Tributária, onde registra os documentos fiscais, apurando os valores dos 

tributos.  

A carga tributária nacional é elevada e a legislação é bastante extensa, com isso as 

empresas procuram alternativas para reduzir custos com a carga tributária. Para a reduzir a 

carga tributária de forma lícita e se manter atualizado na legislação que esta em constantes 

mudanças é preciso elaborar um Planejamento Tributário, pois este poderá contribuir 

definindo em qual dos regime de tributação a empresa  melhor se enquadra.  

Sendo assim, elaborou-se um Planejamento Tributário para um Comércio de 

Combustível localizado em uma cidade do interior do Estado, este estudo buscou evidenciar 

qual dos regimes apresenta menor carga tributaria para a empresa. Foram realizados e 

analisados os cálculos para os regimes de Lucro Real, Lucro Presumido e Simples Nacional.  

Para a realização dos cálculos utilizou-se das demonstrações contábeis 

disponibilizadas pela empresa Beta, referentes aos exercícios de 2015, 2016 e primeiro 

semestre de 2017. Vale ressaltar que o estudo possui algumas limitações, não foi possível 

identificar as bases de cálculos do PIS e COFINS do Lucro Real nos quatro trimestres de 

2015 e nos três trimestres de 2016, realizando-se a análise somente com os valores recolhidos 

nestes períodos. Também não foram disponibilizados os valores da folha de pagamento para 

realização do cálculo do INSS.  

 Inicialmente realizou-se um embasamento teórico, onde foi conceituado cada regime 

de tributação, sendo que este possibilitou a realização, analise e interpretação dos dados. Para 

os regimes de Lucro Real e Lucro Presumido foram realizados cálculos de IRPJ, CSLL, PIS e 

COFINS, no regime do Simples Nacional realizou-se os cálculos de IRPJ, CSLL, PIS, 

COFINS, CPP e ICMS. Após a realização dos cálculos efetuou-se um comparativo entre os 

regimes identificando a tributação com menor carga tributária para a empresa Beta.  

Conclui-se que este estudo solucionou o problema proposto, que consistia em saber 

qual o melhor regime fiscal por meio do Planejamento Tributário pode contribuir com a 

redução da tributação paga pela empresa em estudo que atua no ramo de comércio de 

combustíveis. Através do embasamento teórico e do estudo de caso o Lucro Real apresentou-

se como o regime mais econômico, sendo este o qual a empresa já esta enquadrada.  Nas 

analises realizadas evidenciou-se que o Simples Nacional não é  uma opção de tributação para 

empresa analisada, devido ao desenquadramento pelo faturamento anual, e o regime de 
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tributação pelo Lucro Presumido não é a melhor opção pois os tributos a serem pagos são 

maiores quando comparados ao Lucro Real.   

Portanto, através do Planejamento Tributário é possível identificar qual o melhor 

regime de tributação, reduzindo os custos com a carga tributária de forma lícita. Não existe 

um planejamento padronizado, cada empresa possui suas peculiaridades.  
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ANEXO A – TABELA SIMPLES NACIONAL COMÉRCIO  

 

 

Tabela 22: Simples Nacional Anexo I  - Comércio 

Fonte:  Lei Complementar no 139, de 10 de Novembro de 2011. 


