
FAT – FACULDADE E ESCOLA 
CURSO DE GRADUAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO: 

Um estudo de caso em uma empresa do ramo alimentício no município de Tapejara- RS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANA CRISTINA REBELATO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TAPEJARA/RS 

2020 



 

ANA CRISTINA REBELATO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO: 

Um estudo de caso em uma empresa do ramo alimentício no município de Tapejara - RS 

 

 

 

 

 

 

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado 

como requisito parcial para obtenção do título 

de Bacharel em Administração da FAT –

Faculdade e Escola. 

 

Orientador: Prof. Claudecir Bleil 

 

 

 
 

 

 

 

 

TAPEJARA/RS 
2020 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANA CRISTINA REBELATO 

 
 

PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO: 

Um estudo de caso em uma empresa do ramo alimentício no município de Tapejara- RS 

 

 

Este Trabalho de Conclusão de Curso – TCC foi julgado adequado para a obtenção 

do título de Bacharel em Administração e aprovado em sua forma final pelo Curso de 

Administração da FAT – Faculdade e Escola.  

 

 

 

___________________________________________ 

Prof. Claudecir Bleil 

 Coordenador do Curso de Administração da FAT  

 

 

 

Apresenta à comissão examinadora integrada pelos seguintes professores: 

 

 

 

___________________________________________ 

Orientador(a): Prof. Claudecir Bleil 

 

 

 

 

___________________________________________ 

Prof. Edson Pedro Zanbom 

Membro da Banca Examinadora 

 

 

 

 

___________________________________________ 

Prof. Marcelo Negrini 

Membro da Banca Examinadora 
. 



 

RESUMO 

 

A contabilidade é uma importante ferramenta pois auxilia os gestores das empresas na tomada 

de decisões. Dessa maneira, para implementar ainda mais a contabilidade, surgiu o 

planejamento tributário, o qual busca formas e alternativas lícitas para diminuir as cargas 

tributárias incidentes sobre as empresas brasileiras, e possibilita a escolha da melhor 

modalidade tributária de acordo com as necessidades e características da mesma. Assim, um 

planejamento tributário aliado com a contabilidade, contribui para a redução dos tributos e 

consequentemente, ocasiona uma maior lucratividade. Diante disso, o presente estudo possui 

como objetivo realizar um planejamento tributário para uma empresa do ramo alimentício na 

cidade de Tapejara-RS, fazendo um comparativo entre as formas de tributação vigentes no 

Brasil: o Simples Nacional, Lucro Presumido e Lucro Real, visando demonstrar a que 

proporciona o menor ônus tributário para a empresa estudada. Neste sentido, a pesquisa se 

caracteriza como um estudo de caso teórico e empírico, com abordagem qualitativa. A partir 

da análise dos resultados, verificou-se que a empresa ainda possui maiores vantagens 

econômicas permanecendo na sua atual modalidade tributária, a qual é o Simples Nacional. 

Caso a empresa necessite mudar de tributação por questões de limite de faturamento, ainda 

seria mais vantajoso à opção pelo Lucro Presumido e por último o Lucro Real. 

 

 

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

A contabilidade é a ferramenta utilizada para auxiliar pessoas e empresas em suas 

tomadas de decisões e também no controle de seus patrimônios. Ela possui muitos ramos de 

atuação, entre eles se destaca a contabilidade tributária, a qual também é conhecida como 

contabilidade fiscal. Neste sentido, ela tem como principal objetivo gerenciar a apuração dos 

tributos devidos pelas empresas e procurar alternativas para minimizá-los, além de escriturar 

os documentos fiscais da mesma. 

Neste contexto, para auxiliar a contabilidade, surge o planejamento tributário, o qual 

se caracteriza como uma estratégia empresarial utilizada para obter formas lícitas de diminuir 

a incidência de tributos sobre as empresas.  

Dessa forma, o estudo proposto possui como premissa ampliar o conhecimento sobre 

planejamento tributário e os regimes tributários incidentes no Brasil, para assim, auxiliar a 

empresa do ramo alimentício a realizar um planejamento que diminua seus custos com 

tributos e analise se a atual modalidade de tributação é a mais coerente. Para isso, serão feitos 

todos os cálculos necessários da atual modalidade tributária da empresa, que é o Simples 

Nacional, e também do Lucro Presumido e Lucro Real. Após isso, foram analisados os 

resultados e identificado qual destes regimes é o mais indicado e vantajoso economicamente 

para a empresa.   

1.1 DEFINIÇÃO DO PROBLEMA 

Atualmente o Brasil tem um complexo sistema tributário e cargas de tributos muito 

elevadas, prejudicando financeiramente o desempenho das empresas. Por estas razões o 

planejamento tributário ganha ainda mais importância na gestão dos negócios.  

Cabe aos gestores fazer um planejamento empresarial de forma minuciosa para que 

haja o enquadramento do regime tributário da empresa de acordo com suas necessidades. É 

necessário que o valor do tributo a ser pago seja coerente e não acarrete prejuízos ao caixa 

pois, uma vez escolhido o regime tributário este só poderá ser modificado no próximo ano-

calendário.  

Diante disso, tem-se a seguinte pergunta de pesquisa: Qual regime de tributação gera 

maior economia tributária para uma empresa do ramo alimentício do município de Tapejara-

RS? 
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1.2 DELIMITAÇÕES DO TRABALHO 

No atual cenário tributário brasileiro, às micro e pequenas empresas possuem uma 

incidência de impostos muito elevada. Diante disso, é necessário que o empresário, 

juntamente com seu contador, proponham formas legais para que possam ser diminuídos estes 

custos sobre sua tributação. Assim, a melhor forma para essa redução, é através de um 

planejamento tributário adequado. 

Buscando reduzir a carga tributária e aumentar a lucratividade, a empresa objeto desse 

estudo, necessita de um planejamento tributário para que sejam sanadas suas dúvidas acerca 

da modalidade tributária atual e, se necessário optar por outro regime.  

1.3 OBJETIVOS 

Os objetivos dividem-se em: geral e específicos. 

1.3.1 Objetivo Geral 

Apurar e identificar o melhor regime de tributação para uma empresa do ramo 

alimentício do município de Tapejara-RS. 

1.3.2 Objetivos Específicos 

a) analisar o atual regime tributário da empresa; 

b) identificar o custo tributário a partir da modalidade atual; 

c) apresentar uma tabela comparativa com os cálculos das  modalidades de tributação; 

d) analisar e identificar o regime tributário que apresenta maior economia ao negócio.  

1.4 JUSTIFICATIVA 

Atualmente, as empresas brasileiras possuem uma incidência tributária muito elevada. 

Dessa maneira o planejamento tributário desenvolve um papel essencial dentro das mesmas, 

pois é responsável por analisar, calcular e identificar todos os custos em relação a tributação 

empresarial.  

Dessa forma, a empresa deve possuir um planejamento adequado, pois sua falta 

também acarreta, na maioria das vezes, ao enquadramento tributário incorreto. Diante disso, é 
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importante salientar que o empresário deve possuir suporte de um profissional contábil que 

atenda as necessidades básicas da tributação e consiga gerar as informações necessárias para a 

empresa tomar suas decisões de forma correta, propiciando uma gestão eficaz. 

A partir de um planejamento tributário adequado, as empresas acabam por reduzir seus 

custos e, consequentemente, aumentam sua lucratividade. Assim, tornam-se mais 

competitivas no mercado em que atuam. Diante disso, é importante salientar que as empresas 

do ramo alimentício sempre devem estar atentas às mudanças tributárias, pois possuem um 

índice de competitividade muito elevado e suas margens de venda baixas, justamente para 

conseguirem se manter ativas no mercado atual.  

Assim, com um profissional da contabilidade adequado que gere as informações 

corretas para as tomadas de decisões, será possível realizar um planejamento tributário 

eficiente e que sane as necessidades da empresa. Dessa forma, através de uma boa gestão, a 

mesma conseguirá manter ou até aumentar suas margens de lucratividade nas vendas e irá 

amenizar seus custos com despesas, possibilitando o aumento de sua competitividade no atual 

cenário do setor alimentício. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1 CONTABILIDADE 

Nos cenários atuais, nota-se a importância da contabilidade dentro das micro e 

pequenas empresas brasileiras, desde os conhecimentos básicos de valor de compra e venda, 

até na tomada de decisões e questões tributárias. Assim, para obter-se uma boa gestão 

empresarial, é necessário que o empresário possua conhecimento nesta área tão significativa. 

 A contabilidade desenvolve diversas funções em uma organização ou até mesmo para 

pessoa física. Dessa maneira segundo Muller (2009), a contabilidade é definida como a 

ciência que estuda o desenvolvimento do patrimônio de uma pessoa ou empresa, seus 

resultados e reflexos, sua evolução e sua gerência. 

A contabilidade é uma ciência social que tem como objetivo principal de estudo o 

patrimônio das entidades, com a função de estudar, analisar e controlar, através das 

demonstrações contábeis, todas as ocorrências patrimoniais. Dessa forma, conforme Marion 

(2009) ela é o instrumento que fornece as informações úteis para a tomada de decisão dentro e 

fora da empresa, não devendo ser feita visando só atender às exigências do governo, mas sim 

para auxiliar as pessoas a tomarem decisões.  

Segundo Marion (2009, p. 28), 

A contabilidade é o instrumento que fornece o máximo de informações úteis para a 
tomada de decisões dentro e fora da empresa. Ela é muito antiga e sempre existiu 

para auxiliar as pessoas a tomarem decisões. Com o passar do tempo o governo 

começa a utilizar-se dela para arrecadar impostos e torna obrigatório para a maioria 

das empresas.  

 

Dessa forma, a contabilidade surgiu para auxiliar pessoas e empresas em suas tomadas 

de decisões assim, para Fabretti (2009, p. 7), „‟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‟‟.  

Nesse sentido, a contabilidade se baseia em princípios contábeis, que são as regras 

básicas da mesma. Ela utiliza basicamente dois pilares teóricos,  a chamada entidade contábil 

que é uma pessoa ou empresa que utiliza desse serviço, e o segunda pilar é a continuidade da 

empresa que se refere ao pressuposto de que a empresa é algo contínuo, funcionando por 

prazo indeterminado (MARION, 2009). 
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Diante deste contexto, a contabilidade é de suma importância para os gestores, pois 

demonstra todas as informações financeiras necessárias para o bom andamento das empresas, 

facilitando assim as tomadas de decisões. 

Neste sentido, a contabilidade pode ser estudada de modo geral e também em vários 

meios de atuação , entre as quais podemos destacar a contabilidade gerencial e a contabilidade 

tributária.  

2.1.1 Contabilidade Gerencial 

 A contabilidade gerencial, tem como objetivo fornecer instrumentos necessários aos 

administradores das empresas para auxiliar em sua função gerencial, conforme Crepaldi 

(2012) é um ramo da contabilidade que auxilia os empreendedores em suas tomadas de 

decisões, pois fornece todos os instrumentos econômicos necessários para tal medida. Dessa 

forma, é voltada para melhor utilização dos recursos econômicos disponíveis. 

Iudícibus (2009, p. 21) define que, 

 

A contabilidade gerencial pode ser caracterizada, superficialmente, como um 

enfoque especial conferido a várias técnicas e procedimentos contábeis já 

conhecidos e tratados na contabilidade financeira, na contabilidade de custos, na 

análise financeira e de balanços etc., colocados numa perspectiva diferente, num 
grau de detalhe mais analítico ou numa forma de apresentação e classificação 

diferenciada, de maneira a auxiliar os gerentes das entidades em seu processo 

decisório. 

 

A contabilidade gerencial além de auxiliar o gestor em seus processos, também é 

importante para os todos os agentes internos pois fornece todos as ferramentas necessárias 

para o bom desempenho da empresa, como relatórios de custos, elaboração de preço de venda 

dos produtos, orçamentos e na definição de metas e objetivos. Assim, seu objetivo é mostrar a 

veracidade dos fatos econômicos tornando-se um instrumento para a administração em suas 

decisões (PARISI e MEGLIORINI, 2011).  

 Dessa forma, a contabilidade gerencial estrutura-se conforme o modelo de gestão que a 

administração imprime a cada empresa e os relatórios devem ser feitos de forma a atender as 

necessidades da administração.  
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2.1.2 Contabilidade Tributária 

 A contabilidade tributária é um ramo da contabilidade que atua no gerenciamento de 

tributos incidentes acerca das atividades propostas pela empresa, como imposto sobre a 

compra e venda de produtos e prestação de serviços. 

 Segundo Coletto (2010, p. 14) 

 
A contabilidade tributária é a disciplina ou o ramo da contabilidade que se dedica ao 

estudo dos principais, conceitos, técnicas, métodos e procedimentos aplicáveis à 

apuração dos tributos devidos pelas empresas e entidades em geral, à busca e análise 

de alternativas para redução da carga tributária e ao cumprimento das obrigações 

acessórias estabelecidas pelo fisco.. 

 

Dessa maneira, a contabilidade tributária também é conhecida como contabilidade 

fiscal e abrange os métodos utilizados para pagamento dos impostos devidos, além de 

gerenciar estratégias possíveis para minimizá-los. Essa forma contábil, baseia-se nas leis e 

normas fiscais do Brasil e de cada estado brasileiro. De acordo com Fabretti (2009, p. 5), „‟é o 

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

básicas da contabilidade e da legislação tributária, de forma simultânea e adequada‟‟. 

Como essa modalidade contábil é regida por leis e normas, o gestor da empresa deve 

possuir um contador eficiente para que sane as devidas dúvidas e realize as obrigações 

tributárias de forma correta, sem expor a entidade a possíveis sanções fiscais. 

A contabilidade tributária tem como objetivo apurar com exatidão o resultado 

econômico do exercício social, demonstrando-o de forma clara para atender às exigências da 

legislação fiscal e realizar o cálculo dos tributos, os quais serão abatidos do resultado contábil 

(FABRETTI, 2009). Assim, a contabilidade tributária é essencial para a manutenção contábil 

da empresa no que se refere aos tributos.  

2.2 PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO 

Atualmente, há uma grande incidência de impostos sobre as micro e pequenas 

empresas brasileiras, ocasionando um impacto econômico acima das mesmas. Dessa forma, é 

necessário que o gestor, com o auxílio de seu contador, possua um planejamento tributário 

adequado, para que a modalidade de tributação escolhida seja correta e auxilie a empresa em 

suas finanças.  

Para um bom entendimento do planejamento tributário, é necessário primeiramente 

conceituar o que é um tributo. O conceito de tributos pode ser encontrado no Código 
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Tributário Nacional (CTN) que em seu art. 3° define: “Tributo é toda prestação pecuniária 

compulsória, em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato 

ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada”.  

Planejamento tributário é um conceito antigo que assumiu diversas vertentes ao longo 

do tempo. Muitos empresários questionam o valor de seus impostos, mas não têm um 

planejamento correto para o porte de sua empresa. Atualmente, muitas empresas possuem 

grandes dificuldades em lidar com a alta carga tributária imposta pelo governo, o que faz com 

que estas tenham altos gastos deixando de ter bons resultados econômicos (OLIVEIRA, 

2013).  

Ainda de acordo com Oliveira (2013, p. 23) „‟o planejamento tributário trata-se do 

estudo prévio à 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‟‟.   

 Dessa forma, o planejamento tributário é o conjunto de sistemas legais que visam 

diminuir a incidência de impostos nas empresas. Essa modalidade é de suma importância 

dentro das organizações pois auxilia na diminuição de custos, ocasionando um bom 

desenvolvimento econômico e, consequentemente uma maior lucratividade.  

 Carlin (2012), enfatiza que o planejamento tributário representa uma estratégia 

empresarial que deve ser desenvolvida de forma preventiva, pois visa projetar os fatos 

econômicos com o objetivo de informar qual seria o ônus tributário em cada opção de geração 

de resultados possível, sempre dentro da legalidade, terminando por direcionar aquela que 

seria a menos onerosa para o contribuinte. 

 Dessa forma, o planejamento tributário não deve ser confundido com sonegação fiscal, 

pois planejar é um ato em que se escolhe, entre as opções lícitas, aquela que possa dar 

melhores resultados para a empresa. Quando se refere a sonegação, é utilizar-se de meios 

ilegais para deixar de recolher um tributo que é devido, assim como a fraude, a simulação ou 

dissimulação, sendo o uso destas considerado como omissão dolosa tendente a impedir ou 

retardar conhecimento do fato gerador da obrigação fiscal (OLIVEIRA, 2013). Assim, o 

planejamento tributário auxilia as empresas para que seus custos com impostos sejam 

minimizados de forma lícita, já a sonegação fiscal é o ato realizado visando suprimir ou 

reduzir tributo, mediante omissão, de maneira ilícita.  
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2.3 SISTEMA TRIBUTÁRIO NACIONAL 

 O Sistema Tributário Nacional é um conjunto de regras jurídicas que regulamentam o 

recolhimento de tributos, sejam eles de âmbito federal, estadual e municipal. Dessa forma, o 

STN é amparado pela lei maior, a qual é a Constituição Federal.  

 Direito e contabilidade são ciências que caminham juntas e contemplam-se, 

acompanhando a natural evolução das diversas sociedades. Direito é a ciência das normas 

obrigatórias que disciplinam as relações sociais, existindo para isso as diversas 

jurisprudências, que são as normas jurídicas vigentes em um país. Entre essas, destacam-se as 

normas gerais de direito tributário aplicáveis à União, aos Estados, Distrito Federal e 

Municípios, constituindo assim o Sistema Tributário Nacional, o qual disciplina a arrecadação 

e distribuição de rendas (OLIVEIRA et al, 2013). 

 De acordo com Machado (2004), os sistemas tributários dividem-se em rígidos que são 

os sistemas nos quais o legislador ordinário de quase nenhuma opção dispõe, visto como a 

Constituição estabelece o disciplinamento completo, traçando todas as normas essenciais do 

sistema e flexíveis que são aqueles sistemas nos quais o legislador ordinário goza de 

faculdades amplas, podendo inclusive alterar a própria discriminação de rendas. 

 Salomão, Carrazza e Carvalho (2001) ressaltam que o Sistema Tributário Brasileiro é 

exclusivamente constitucional, no qual não permite modificações baseadas em instâncias 

legislativas inferiores. A partir desse fato defendem que possui-se em nosso ordenamento 

jurídico um sistema rígido de competências tributárias. Dessa forma, o STB destaca-se por ser 

um sistema de tributação complexo e oneroso.  

 O Sistema Tributário Nacional pode ser definido como um sistema racional, onde os 

impostos produzem os efeitos fiscais conforme a política financeira almejada pelo estado, e 

portanto é o método eficaz para o controle sobre a definição e instituição de tributos e sua 

forma de arrecadação. É conferido ao Estado o poder para criar, aumentar, diminuir ou 

extingui-los, de forma a arrecadar recursos conforme atender suas finalidades.  

2.3.1 Tributos 

 Tributo é a receita derivada instituída pela entidade de direito público. O tributo 

compreendendo os impostos, as taxas e contribuições nos termos da constituição e das leis 

vigentes em matérias financeiras, destinando-se seus produtos ao custeio de atividades gerais 



18 

 

ou específicas, exercidas por essas entidades, conforme o art. 9º da Lei nº 4.320 de 1964 

(BRASIL, 1964).  

 „‟O Código Tributário Nacional conceitua tributo como toda prestação pecuniária 

compulsória, em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção por ato 

ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada‟‟. 

(OLIVEIRA et al, 2013, p. 4). Dessa forma, o tributo deve ser pago mediante moeda nacional 

corrente (real), é uma obrigação exigida por lei (independente da vontade do contribuinte), a 

autoridade não possui liberdade para escolher a melhor oportunidade de cobrar o tributo, a lei 

já estabelece todos os passos a serem seguidos. 

2.3.1.1 Espécies de Tributos 

 No que se refere a espécie de tributos, ela se divide em três partes, as quais são: 

impostos, taxas e contribuições. De acordo com Oliveira et al (2013), o Sistema Tributário 

Nacional permite ao Estado a cobrança de: 

- Impostos: decorrem de situação geradora independente de qualquer contraprestação do 

estado em favor do contribuinte; 

- Taxas: estão vinculadas à utilização efetiva ou potencial por parte do contribuinte, de 

serviços públicos específicos e divisíveis; 

- Contribuições de Melhoria: são cobradas quando do benefício trazido aos 

contribuintes por obras públicas.  

 Diante disso, é importante salientar que o tripé do Sistema Tributário Nacional beneficia 

as empresas e também a população em geral, pois parte desses tributos pagos, como por 

exemplo o ipva, retornam para o município e serão reutilizados em áreas que necessitam de 

melhorias.  

2.4 REGIMES TRIBUTÁRIOS 

 A legislação brasileira permite que as empresas optem por um regime tributário de 

acordo com sua necessidade, seu faturamento, viabilidade e benefício. Atualmente, existem 

no Brasil quatro opções tributárias: MEI, Simples Nacional, Lucro Presumido e Lucro Real. 

Sendo assim, após a escolha do regime que melhor se enquadrar a empresa, serão calculados 

os impostos federais, estaduais e municipais de acordo com sua base de cálculo e alíquota. 
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2.4.1 Micro Empreendedor Individual - MEI 

 O Microempreendedor Individual foi criado no Brasil para que os trabalhadores 

informais se enquadrem dentro da Legalidade. A Lei Complementar 128/2008 modificada 

pela Resolução 48 CGSIM de 11/10/2018, considera Microempreendedor Individual o 

empresário que exerce profissionalmente atividade econômica organizada para a produção ou 

a circulação de bens ou de serviços, excluindo-se deste conceito o que exerce profissão 

intelectual, de natureza científica, literária ou artística, ainda com o concurso de auxiliares ou 

colaboradores, salvo se o exercício da profissão constituir elemento de empresa, ou o 

empreendedor que exerça as atividades de industrialização, comercialização e prestação de 

serviços no âmbito rural, que atenda, cumulativamente, às seguintes condições: 

I- tenha auferido receita bruta, no ano-calendário anterior, de até R$ 81.000,00 ou, 

no caso de início de atividades, de até R$ 6.750,00 multiplicados pelo número de 

meses compreendidos entre o mês de início de atividade e o final do respectivo ano-

calendário, considerada a fração de mês como um mês completo; 
II-  seja optante pelo Simples Nacional; 

III- exerça, de forma independente, tão somente atividades permitidas à opção pelo 

Simei, conforme Anexo XI da Resolução 140 CGSN/2018 (Portal COAD). Entende-

se como independente a ocupação exercida pelo titular do empreendimento, desde 

que este não guarde, cumulativamente, com o contratante do serviço, relação de 

pessoalidade, subordinação e habitualidade; 

IV- não possua mais de um estabelecimento; 

V- não participe de outra empresa como titular, sócio ou administrador; 

VI- possua até um empregado que receba exclusivamente um salário-mínimo ou o 

piso salarial da categoria profissional. 

O Microempreendedor Individual é isento de pagar tributos federais tais como 

Imposto de Renda de Pessoa Jurídica, PIS, Cofins, IPI e CSLL. Mensalmente, no entanto, o 

microempreendedor contribui com um valor fixo mensal equivalente a 5% do salário mínimo 

para o INSS (BRASIL, 2018). Dessa forma, o Microempreendedor contribui mensalmente a 

partir de uma DAS com um valor de R$ 52,25 no ano de 2020, sendo que a mesma é 

atualizada a cada ano de acordo com  a variação do salário mínimo federal.  

2.4.2 Simples Nacional 

 O Regime de Tributação Simples Nacional surgiu com o intuito de incentivar as 

empresas informais a se formalizarem, usando a política que essa opção de tributação para a 

época era o mais viável e mais barato. Inicialmente esse sistema foi criado a partir da Lei 

9.317 de 05 de dezembro de 1996, como um projeto instituído pelo Governo Federal no ano 

de 1996 com o popular nome de Simples Federal. Sendo que ele visava um tratamento 

diferenciado para as Microempresas e Empresas de Pequeno Porte.  
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O Simples Federal foi estabelecido pela Lei 9.317, de 05 de dezembro de 1996, mas só 

passou a vigorar a partir de 01 de janeiro de 1997, embasado na Lei N° 5.172/1966 CTN e no 

art. 179 da Constituição Federal, que visa um tratamento jurídico diferenciado para as 

Microempresas e Empresas de Pequeno Porte incentivando a simplificação de suas obrigações 

empresariais para com o Estado. 

 A forma com que o imposto era arrecadado dava-se através do DARF (Documento de 

Arrecadação Receita Federal) é nele que ficam unificados todos os impostos e contribuições 

devidos por pessoas jurídicas inscritas no Simples Federal. O Simples Federal era apurado e 

pago até o 20º (vigésimo) dia do mês subsequente. De acordo com os arts. 6° e 7° da Lei n° 

9.317/1996 as empresas devem entregar a Declaração Anual Simplificada da Escrituração e 

dos Documentos, ou seja, as empresas adeptas ao Simples tinham como obrigação apresentar 

a declaração simplificada dos fatos que geraram os impostos e as contribuições, com o prazo 

máximo de até o último dia útil do mês de maio do ano posterior. Dessa forma, o cálculo 

da DARF era feito a partir da receita bruta acumulada. Durante o ano corrente. No entanto, o 

Simples Federal foi revogado em 30 de junho de 2007, sendo seu sucessor o Simples 

Nacional, essa mudança gerou polêmica por passar a ser uma Lei Complementar. 

O Simples Nacional é um regime compartilhado de arrecadação, cobrança e 

fiscalização de tributos aplicável às Microempresas (ME) e Empresas de Pequeno Porte (EPP) 

com faturamento até R$ 4.800.000,00 de acordo com a Lei Complementar nº 123, de 14 de 

dezembro de 2006 (BRASIL, 2006). Desta forma, segundo tal lei vigente, o regime abrange a 

participação de todos os entes federados (União, Estados, Distrito Federal e Municípios). 

Assim, é administrado por um Comitê Gestor composto por oito integrantes: quatro da 

Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), dois dos Estados e do Distrito Federal e dois 

dos Municípios. 

O Simples Nacional torna-se um programa governamental que segundo Santos e 

Souza (2005) “visam transferir parte do ônus fiscal para o estado, fomentando o crescimento 

econômico, através da valorização das micro e pequenas empresas”. Desta forma este regime 

tributário Segundo Gubert apud Santos e Souza (1999) “caracteriza-se como um Planejamento 

Tributário induzido, que ocorre quando a própria lei favorece (por razões extrafiscais) a 

escolha de uma forma de tributação, através de incentivos e isenções”.  

O regime de tributação chamado Simples Nacional é tido como uma forma de elisão 

fiscal, isso se deu devido a sua instituição ser feita por lei e por causar benefícios, como a 

redução da carga tributária das micro e pequenas empresas no Simples de forma lícita. Dessa 

maneira, Tonellatti (2014, p. 25) define elisão fiscal como uma forma legal de redução de 
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carga tributária proporcionada por meio de estudos aprofundados das legislações tributárias 

tirando proveito de brechas e imperfeições nelas presentes. Dessa forma, o Simples Nacional 

foi criado como forma de incentivar as micro e pequenas empresas a minimizarem seu índice 

de carga tributária. 

2.4.2.1 Empresas Optantes pelo Simples Nacional 

  As empresas que queiram se enquadrar nesse regime de tributação precisam se encaixar 

em algumas regras definidas em lei pelo Governo Federal. Para participar no regime tributário 

do Simples Nacional (BRASIL, 2006), é necessário que a empresa se enquadre na definição 

de ME ou EPP. Dessa maneira consideram-se microempresas ou empresas de pequeno porte a 

sociedade empresária, a sociedade simples e o empresário a que se refere o art. 966 da Lei no 

10.406, de 10 de janeiro de 2002, devidamente registrados no Registro de Empresas 

Mercantis ou no Registro Civil de Pessoas Jurídicas (BRASIL, 2002), conforme o caso, desde 

que: 

 

I – Quanto à natureza jurídica, precisa ser uma sociedade empresária, sociedade 

simples, empresa individual de responsabilidade limitada ou empresário individual; 

II – Quanto à receita bruta, precisa observar o limite máximo anual estabelecido em 

Lei. 
 

Assim sendo, Microempresa (ME), é a pessoa jurídica que obtenha um faturamento 

bruto anual igual ou inferior a R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais). Esse conceito é 

exposto pela Lei complementar nº 123/06, que define os critérios para o enquadramento das 

empresas. Da mesma maneira, Empresa de Pequeno Porte (EPP), é a pessoa jurídica que 

obtém o faturamento bruto anual 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), conforme Lei acima 

citada. 

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

janeiro de 2018 houve alterações no regime de recolhimento do Simples Nacional. Dentre as 

principais mudanças, ocorreu o novo limite de enquadramento das empresas que passou de 

R$3.600.000,00 para R$4.800.000,00 como limite anual de receita tributada.  
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2.4.2.2 Empresas não optantes pelo Simples Nacional 

 Há empresas que não podem podem optar pelo sistema do Simples Nacional. As ME ou 

EPP que não poderão ingressar no regime tributário do Simples Nacional, de acordo com a 

Lei Complementar nº 123/06 são as:  

- 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 38 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;  
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- 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.  

 

Dessa forma, de acordo com a lei citada acima, as empresas que queiram ingressar no 

regime tributário do Simples Nacional, precisam estar de acordo com todas as normas 

anteriormente citadas, sendo que as mesmas foram estabelecidas pelo Governo Federal. 

2.4.2.3 Ingresso ao Simples Nacional 

 No que se refere ao ingresso das empresas ao regime de tributação do Simples Nacional, 

ela ocorre somente de uma maneira a partir do site. Para formalizar a opção pelo Simples 

Nacional (SIMPLES NACIONAL, 2019) dar-se-á através do Portal da Receita Federal 

sempre no mês de janeiro de cada ano. Caso a empresa inicie suas atividades em outra data, a 

mesma possui dois prazos para regulamentação, os quais são: até 30 dias contados do último 

deferimento de inscrição (seja a estadual ou a municipal), e até 180 dias contados da inscrição 

no CNPJ. 

2.4.2.4 Impostos Incidentes no Simples Nacional  

 Atualmente, o cálculo do imposto do Simples Nacional devido é realizado a partir do 

faturamento mensal das empresas, onde incidem sete tributos e o recolhimento é feito a partir 

de uma guia, chamada DAS. Segundo os dados do Simples Nacional (2019), o mesmo 

abrange o recolhimento mensal em um único documento de arrecadação denominado DAS 

(Documento de Arrecadação do Simples Nacional) e unificada dos 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 Patronal Previdenciária (CPP); 

- 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). 
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Vale ressaltar que essa forma de tributação não considera alguns impostos, como: 

imposto de importação e exportação, imposto de renda retido na fonte, imposto de renda sobre 

ganhos de aplicações financeiras de renda fixa e variável e sobre ganhos de capital na 

alienação de ativos, imposto sobre a propriedade territorial rural, CPMF (Contribuição 

Provisória sobre a Movimentação ou Transmissão de Valores e de Créditos), FGTS e 

contribuição previdenciária a cargo dos empregados.  

2.4.2.5 Cálculo Simples Nacional 

 O cálculo do Simples Nacional é realizado a partir de uma alíquota, de acordo com o 

ramo empresarial de cada empresa e sendo embasado em lei. Dessa forma, a Lei 

Complementar 123/06 determina um sistema de recolhimento conforme o tipo de atividade da 

empresa. Assim, para cada ramo há uma tabela específica de alíquotas a serem aplicadas, as 

quais são divididas entre comércio, indústria e serviços. (BRASIL, 2006) 

A partir de 01 de janeiro de 2018, entrou em vigor a Lei Complementar 155/2016, a 

qual efetuou diversas alterações na legislação do Simples Nacional, entre elas, ocorreu a 

mudança no cálculo do valor devido mensalmente pelas Microempresas e Empresas de 

Pequeno Porte. Esse cálculo será determinado mediante aplicação das alíquotas efetivas sobre 

a receita bruta auferida no mês. 

Para a realização do cálculo da alíquota efetiva, deve ser utilizado a seguinte fórmula: 

(RBT12xAlíq-PD) /RBT12. Sendo assim, RBT12 se refere a receita bruta acumulada nos 

últimos doze meses anteriores ao período de apuração, ALÍQ é a alíquota nominal constante 

dos anexos I a V da Lei Complementar 155/2016 onde é determinada de acordo com a 

atividade empresarial e seu faturamento e PD denominada como parcela a deduzir, também 

calculada de acordo com a modalidade empresarial. 

2.4.2.6 Quanto à Exclusão do Simples Nacional 

No que se refere á exclusão do Simples Nacional, ele se sustenta em duas bases. De 

acordo com o Simples Nacional (2019), a exclusão ocorre por dois fatores: 

Por opção que ocorre quando a empresa resolve espontaneamente deixar de ser 

optante, a qual deve ser comunicada pela internet através do Portal do Simples Nacional e 

pode ser feita a qualquer momento, sendo que só produzirá efeito a partir de 1 de janeiro do 

ano calendário seguinte.  
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Por obrigatoriedade que ocorre quando a empresa é obrigada a exclusão do Simples 

Nacional, quando: 

a) a receita bruta acumulada no ano ultrapassar o limite de R$ 4.800.000,00 ou o limite 

adicional para exportação de mercadorias; 

b) a receita bruta acumulada, no ano-calendário de início de atividade, ultrapassar o limite 

proporcional ou o limite adicional proporcional para exportação de mercadorias; 

c) possuir débito com o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), ou com as Fazendas 

Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja suspensa.  

 Dessa maneira, caso as empresas forem excluídas do regime tributário do Simples 

Nacional elas irão se encaixar na modalidade do Lucro Presumido, o qual será caracterizado 

abaixo. 

2.4.3 Lucro Presumido  

O lucro presumido é uma forma de tributação simplificada, que determina a base de 

cálculo do Imposto de Renda (IR)  e da Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido (CSLL) 

das pessoas jurídicas que não estiverem obrigadas, no ano-calendário, à apuração do lucro 

real. 

 Conforme Oliveira et al (2013, p. 119), Lucro Presumido é “uma forma simplificada de 

apuração da base de cálculo dos tributos com o Imposto de Renda e da Contribuição Social, 

restrita aos contribuintes que não estão obrigados ao regime de apuração de tributação com 

base no lucro real.”  

 As empresas que optam pela apuração do IR e CSLL na modalidade de Lucro 

Presumido, não estão obrigadas a possuir escrituração contábil detalhada de suas receitas e 

despesas, basta que possua e escriture o seu livro caixa, o qual irá mostrar as receitas 

efetivamente recebidas (OLIVEIRA, et al, 2013).  

Após a empresa optar pela forma de tributação do Lucro Presumido, a mesma deverá 

seguir por meio dessa forma por todo o ano-calendário, podendo mudar de opção somente no 

próximo ano.  
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2.4.3.1 Empresas que Podem Optar pelo Lucro Presumido 

 As empresas que podem optar pelo Lucro Presumido devem se enquadrar nas condições 

estabelecidas por lei. As condições para a opção pelo Lucro Presumido estão descritas no art. 

13 da Lei n°. 9.718/98:  

 

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 (Redação dada 

pela Lei nº 12.814, de 2013). § 1º A opção pela tributação com base no lucro 

presumido será definitiva em relação ao todo o ano-calendário. § 2º Relativamente 

aos limites estabelecidos neste artigo, a receita bruta auferida no ano anterior será 

considerada segundo o regime de competência ou caixa, observado o critério 

adotado pela pessoa jurídica, caso tenha, naquele ano, optado pela tributação com 

base no lucro presumido. 

 

Dessa forma, a empresa deve possuir o faturamento dentro do limite estabelecido e 

poderá optar pelo regime de competência ou caixa, conforme sua escolha. 

2.4.3.2 Apuração do Lucro Presumido  

 O lucro presumido deve ser apurado trimestralmente nos dias 31 de março, 30 de junho, 

30 de setembro e 31 de dezembro de cada ano-calendário, com uma data de extinção da 

pessoa jurídica, caso encerre as atividades ou o seu acervo líquido seja totalmente destinado. 

 Por ser essa apuração, determinada com base na receita bruta e acréscimos auferidos a 

cada mês, nada impede que as pessoas jurídicas optantes pelo lucro presumido façam os 

pagamentos mensais, ao invés da apuração trimestral, desde que nesse intervalo seja ajustado 

o valor pelo efetivamente devido no último mês do trimestre (OLIVEIRA, et al., 2013). Se a 

empresa optar por essa forma de apuração, deverá ser recolhida uma DARF (Documentos de 

Arrecadação de Receitas Federais) com o código 2089. 

2.4.3.3 Opção pelo Lucro Presumido 

 A opção pelo lucro presumido só pode ser exercida pelas empresas industriais, 

comerciais e prestadoras de serviços, que tenham auferido no ano-calendário anterior a receita 

bruta inferior a R$ 48.000.000,00, entretanto, a empresa iniciou suas atividades no decorrer 

do ano anterior, o limite passa a ser R$ 4.000.000,00.  
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 A opção por essa modalidade de tributação é formalizada no decorrer do ano-

calendário, e manifestada a partir do recolhimento no mês de abril da primeira ou única cota, 

que corresponde ao primeiro período trimestral de apuração da receita (OLIVEIRA, et al., 

2013). 

  Essa modalidade tributária não se faz necessária a opção pelo site da Receita Federal, 

apenas ocorre com o pagamento da primeira guia.  

2.4.3.4 Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ) 

 O Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ) é um imposto federal, que incide sobre a 

presunção do lucro empresarial ao final de cada trimestre. Dessa forma, para que seja 

realizada esta presunção, é necessário incidir sobre a receita bruta das vendas um percentual 

fixado por lei, de acordo com cada atividade empresarial.  

Atividades Percentuais 

Atividades em geral (RIR/1999, art. 518)  8,0% 

Revenda de combustíveis 1,6% 

Serviços de transporte (exceto o de carga) 16,0%  

Serviços de transporte de cargas 8,0%  

Serviços em geral (exceto serviços hospitalares) 32,0%  

Serviços hospitalares e de auxílio diagnóstico e terapia, patologia clínica, imagenologia, 
anatomia patológica e citopatologia, medicina nuclear e análises e patologias clínicas  

 8,0%  

Intermediação de negócios 32,0% 

Administração, locação ou cessão de bens e direitos de qualquer natureza (inclusive imóveis) 32,0% 

Quadro 1: Percentuais incidentes sobre a Receita Bruta, para apuração do IRPJ. 

Fonte: (OLIVEIRA et al, 2013, p. 202).  

 

 Para efetuar o cálculo do IRPJ, é necessário pegar a receita bruta e incidir sobre ela o 

percentual de presunção, após deverá aplicar a alíquota do IRPJ de 15% sobre o lucro total 

presumido acrescido das demais receitas, rendimentos e ganhos de capital, podendo ainda ter 

um adicional de 10% sobre a parcela que exceder o valor de R$ 20.000,00 multiplicado pelo 

número de meses do respectivo período de apuração. Nesse sentido, conforme o art. 4 da Lei 

Federal nº 9.430, de 27 de Dezembro de 1996:   
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Art. 4º Os §§ 1º e 2º do art. 3º da Lei nº 9.249, de 26 de dezembro de 1995, passam a 

vigorar com a seguinte redação: Art. 3º A alíquota do imposto de renda das pessoas 

jurídicas é de quinze por cento.         

§ 1º A parcela do lucro real, presumido ou arbitrado, que exceder o valor resultante 

da multiplicação de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) pelo número de meses do 

respectivo período de apuração, sujeita-se à incidência de adicional de imposto de 

renda à alíquota de dez por cento.  

 

Dessa maneira, o imposto de renda com base no lucro presumido é determinado por 

períodos de apuração trimestrais, encerrados em 31 de março, 30 de junho, 30 de setembro e 

31 de dezembro de cada ano-calendário, sendo emitida uma DARF com o código 2089. 

2.4.3.5 Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido (CSLL)  

A Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) é um tributo federal brasileiro 

incidente sobre o lucro líquido. Foi instituída em 1988 pela Lei 7.689, sendo aplicada as 

mesmas normas de apuração e pagamento determinados para o IRPJ.  

Dessa forma, para obter-se o cálculo do CSLL também é necessário pegar a receita 

bruta da empresa e aplicar a alíquota de presunção conforme o ramo de atividade empresarial, 

após isso, incidir sobre o resultado a alíquota de 9% referente a outras receitas.  

No que se refere às alíquotas de presunção do CSLL, Rodrigues et al (2013) destacam 

que a alíquota de presunção é de 12% sobre o faturamento das empresas que tem como 

atividade principal a venda de produtos, mercadorias e a prestação de serviços. Já para 

empresas prestadoras de serviços em geral, intermediações de negócios, administração, 

locação ou cessão de bens imóveis, móveis e direitos de qualquer natureza o percentual é de 

32%. Sendo assim, os recolhimentos da CSLL também ocorrem de forma trimestral a partir 

da DARF.  

2.4.3.6 Programa de Integração Social (PIS)  

 A contribuição PIS (Programa de Integração Social), é destinado a promover a 

integração social do empregado. Foi criada nos termos da Lei Complementar nº 7, de 7 de 

Setembro de 1970 e  tem basicamente como objetivo a garantia da integração social do 

empregado, ao mesmo tempo em que também promove o desenvolvimento da empresa 

(OLIVEIRA et al, 2013).  

 Oliveira (2009) mostra que, de acordo com o art. 2º da Lei nº 9.715/98, a contribuição 

para o PIS é apurada mensalmente a partir do seu faturamento, pelas pessoas jurídicas de 
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direito privado e as que lhes são equiparadas pela legislação do imposto de renda, inclusive as 

empresas públicas e as sociedades de economia mista e suas subsidiárias. 

 A partir de 01 de fevereiro de 1999, com a edição da Lei nº 9.718/98, a base de cálculo 

do PIS é a totalidade das receitas auferidas pela pessoa jurídica sendo aplicada à alíquota de 

0,65%. Já os contribuintes 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%. 

 Assim, o prazo para recolhimento da guia do PIS, com o código 8109, ocorre até o 25º 

dia do mês subsequente ao mês de ocorrência dos fatos geradores.  

2.4.3.7 Contribuição para Financiamento da Seguridade Social (COFINS)  

 A contribuição COFINS (Contribuição para Financiamento da Seguridade Social), é 

uma contribuição para o financiamento da Seguridade Social, incluindo a Previdência Social, 

a Assistência Social e a Saúde Pública. Foi instituída pela Lei Complementar nº 70, de 30 de 

dezembro de 1991 com o objetivo de  arrecadar fundos para fins da seguridade social em suas 

esferas básicas, como assistência social, previdência social e saúde pública. 

 Dessa forma, o COFINS é um imposto federal e possui sua incidência também sobre o 

faturamento pelas pessoas jurídicas de direito privado sobre a alíquota de 3%. Seu prazo de 

recolhimento deve ocorrer até o 25º dia do mês subsequente ao mês de ocorrência dos fatos 

geradores, com o código 2172.  

2.4.4 Lucro Real 

  A tributação com base no Lucro Real consiste no lucro líquido do período de apuração 

ajustado pelas adições, exclusões ou compensações prescritas ou autorizadas pela legislação 

fiscal. Os impostos federais incidentes sobre Lucro Real são o PIS, COFINS,  IRPJ e CSLL, 

sendo que o PIS e o COFINS são apurados mensalmente sobre o faturamento e o IRPJ e 

CSLL são apurados anualmente ou trimestralmente, tendo como base o lucro líquido contábil.  

Oliveira (2009) define o Lucro Real como sendo aquele que realmente é apurado pela 

contabilidade, com base na completa escrituração contábil fiscal, com a estrita e rigorosa 

observância dos princípios fundamentais da contabilidade e demais normas fiscais e 

comerciais. A apuração do Lucro Real envolve um trabalho completo na realização das 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LCP/Lcp70.htm
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rotinas contábeis e tributárias, para assim ser feita a apuração, que é a base para cálculo dos 

tributos como IRPJ e a CSLL. 

Conforme disposto no art. 247 da RIR/99: 

Art. 247. Lucro Real é o lucro líquido do período de apuração ajustado pelas 

adições, exclusões ou compensações prescritas ou autorizadas por este Decreto. 

§ 1º A determinação do Lucro Real será precedida da apuração do lucro líquido de 

cada período de apuração com observância das disposições das leis comerciais 

 

Dessa maneira, o Lucro Real será calculado a partir da apuração do lucro líquido da 

empresa, a partir das adições, exclusões ou compensações estabelecidas por lei.  

2.4.4.1 Aplicação do Lucro Real 

 Qualquer pessoa jurídica, ainda que não enquadrada nas situações de obrigatoriedade do 

Lucro Real, poderá optar por esta forma de tributação. Este regime de tributação é exigível 

para as pessoas jurídicas que se enquadram conforme o artigo 14, da lei nº 9.718/98, o qual 

cita: 

Art. 14. Estão obrigadas à apuração do Lucro Real as pessoas jurídicas: 

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

78.000.000,00 (setenta e oito milhões de reais) ou proporcional ao número de meses 
do período, quando inferior a 12 (doze) meses; (Redação dada pela Lei nº 12.814, de 

2013) (Vigência) 

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 capitais oriundos do exterior; 

IV - que, autorizadas pela legislação tributária, usufruam de 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. 2° da Lei n° 9.430, de 1996;  

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 

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

VII - que explorem as atividades de securitização de créditos imobiliários, 

financeiros e do agronegócio.(Incluído pela Lei nº 12.249, de 2010).  
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Todas as empresas podem optar por este tipo de regime tributário, desde que se 

enquadrem nas obrigações estabelecidas, entretanto há aquelas que devem utilizar o Lucro 

Real como forma de tributação, conforme citado anteriormente, como é o caso dos bancos e 

as empresas que atingiram o limite de faturamento. 

2.4.4.2 Formas de Tributação do Lucro Real 

O Lucro Real pode ser apurado a cada trimestre ou anualmente, ficando a critério do 

contribuinte determinar a melhor forma. 

2.4.4.2.1 Trimestral 

Na apuração trimestral, será realizada por períodos encerrados a cada trimestre, ou 

seja, no dia 31 de março, 30 de junho, 30 de setembro e 31 de dezembro de cada exercício. 

Oliveira (2013, p. 192), destaca: 

O resultado apurado deve ser feito mediante levantamento 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. 

 

O IRPJ trimestral, será calculado mediante a aplicação da alíquota de 15% sobre o 

total da base de cálculo, ou seja, sobre o lucro real. Neste meio por trimestre, também utiliza-

se a alíquota de 10% sobre a parcela de base de cálculo que exceder o valor de R$ 60.000,00 

(limite trimestral), no caso de início de atividades, o limite trimestral será proporcional ao 

número de meses, R$ 20.000,00 para cada mês em que a empresa exerceu atividades no 

trimestre (OLIVEIRA et al, 2013, p. 192). 

Poderão ser deduzidos do valor do Imposto de Renda trimestral, conforme Oliveira et 

al (2013), os incentivos fiscais dentro do limites e condições fixados pela legislação, o IR 

pago ou retido na fonte sobre receitas computadas na determinação do lucro real e o saldo de 

imposto pago a maior ou indevidamente em períodos anteriores. 

Ainda Oliveira et al (2013) expõe, que o IR e a CSLL a pagar, apurados em cada 

trimestre, poderão ser pagos em quota única no mês seguinte ao trimestre, sem qualquer 

acréscimo. O contribuinte tem a opção de pagar em três quotas mensais, com juros pela taxa 

Selic até o mês anterior ao do pagamento de 1% no mês. 
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  2.4.4.2.2 Anual 

  Nessa forma de tributação, o recolhimento dos tributos do IRPJ e CSLL são efetuados 

todos os meses sendo que os mesmos serão apurados a partir de estimativas, e não pode 

mudar a base de tributação durante o exercício.  

 Nessa modalidade anual, será apurado no período compreendido de janeiro a dezembro 

de cada ano, sendo que o contribuinte, irá calcular a base para IR a partir do resultado do 

somatório de um percentual aplicado sobre a receita bruta do mês, acrescido dos ganhos de 

capital e demais receitas e resultados positivos, não incluirá na base de cálculo os rendimentos 

ou ganhos tributados como os de aplicação financeira. 

2.4.4.2.2.1 Estimativa  

No Lucro Presumido o contribuinte ainda tem a opção de apurar anualmente o imposto 

devido por estimativa. De acordo com Oliveira et al (2013, p. 193), os principais aspectos 

dessa modalidade de tributação são:  

a) O imposto devido em cada mês, calculado em bases estimadas, deverá ser pago 
até o último dia útil do mês subsequente;  

b) A alíquota do Imposto de Renda é a mesma citada anteriormente, ou seja, 15%;  

c) A alíquota do adicional, de 10%, também não se altera, sendo que o pagamento 

desse adicional terá que ser feito mensalmente sobre a parcela do lucro estimado que 

exceder R$ 20.000,00.  

Ainda Oliveira et al (2013) afirma que pelos critérios de estimativa, os contribuintes 

devem apurar a base de cálculo aplicando os percentuais sobre a receita bruta de suas 

respectivas atividades, conforme exposto no quadro 2.  
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Atividades da pessoa jurídica geradora da 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% 

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

Fonte: (OLIVEIRA et al, 2013, p. 194). 

 

O contribuinte deverá aplicar o percentual de 15% sobre a base de cálculo, dessa 

forma, será encontrado o valor a ser recolhido. 

2.4.4.3 Contribuições PIS e COFINS para Lucro Real 

 O PIS (Programa Programa de Integração Social) e COFINS (Contribuição de 

Financiamento da Seguridade Social) são contribuições que incidem tanto no Lucro Real 

como no Lucro presumido, ambos os casos, são calculados a partir do faturamento da 

empresa. Quando se fala dessas contribuições no Lucro Real, elas possuem duas formas de 

incidências, as quais são o sistema cumulativo e o não-cumulativo. 

2.4.4.3.1 Regime Cumulativo 

  A tributação para PIS e COFINS com incidência cumulativa será 0,65% e 3%, 

respectivamente sobre o faturamento. 

 Segundo a Lei 9.430/1996 (BRASIL, 1996), as empresas que poderão optar ao regime 

de cumulatividade são:  

I-Sociedades cooperativas, exceto as de produção agropecuária;  

II- Prestação de Serviços de Telecomunicações;  

III-Venda de jornais e periódicos e de prestação de serviços das empresas 

jornalísticas e de radiodifusão;  
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IV- Prestação de serviços de transporte coletivo rodoviário, metroviário, ferroviário 

e aquaviário de passageiros;  

V-Hospital, pronto-socorro, clínica médica, odontológica, de fisioterapia e de 

fonoaudiologia, e de laboratório de anatomia, patológica, citológica ou de análises 

clínicas, diálise, raios X, radiodiagnóstico e radioterapia, quimioterapia e de banco 

de sangue;  

VI-Educação infantil, ensinos fundamental e médio e educação superior. 

 

Cabe ressaltar, que esta opção de regime não apresenta descontos referentes a créditos 

assim, a base que deve ser utilizada para o seu cálculo não considera deduções referentes a 

custos, encargos e outros tipos de despesas. 

2.4.4.3.2 Regime Não-Cumulativo 

A tributação para PIS e COFINS com incidência não cumulativa será 1,65% e 7,6%, 

respectivamente sobre o faturamento. Segundo a Lei Federal 10.833/2003, este regime 

permite um desconto de créditos relacionados aos custos, encargos e despesas da pessoa 

jurídica.  

O regime não cumulativo do PIS e COFINS consiste em deduzir os débitos apurados 

de cada contribuição com base no faturamento, e os respectivos créditos admitidos na 

legislação incidentes das compras, as apurações são realizadas mensalmente tendo sua base o 

faturamento bruto. 

 Ainda de acordo com a Lei Federal 10.833/2003, o regime não-cumulativo abrange as 

pessoas jurídicas de direito privado e aquelas que são equiparadas conforme as determinações 

da Receita Federal, onde as exceções para este regime atingem as cooperativas de crédito, 

instituições financeiras, empresas que praticam a securitização de créditos imobiliários e 

financeiros, planos de saúde, serviços de vigilância e de valores, bem como as sociedades 

cooperativas (exceto as de consumo e de produção agropecuária).
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3 METODOLOGIA 

 Este trabalho tem como propósito analisar entre os meios de tributação incidentes no 

Brasil - Simples Nacional, Lucro Presumido e Lucro Real - qual forma irá beneficiar a 

empresa do ramo alimentício escolhida, melhor economicamente. Nesse sentido, o estudo 

caracteriza-se quanto aos procedimentos técnicos como estudo de caso, pois segundo Gil 

(2010 p. 59) “o estudo de caso é um método de pesquisa exploratório e investigativo, sendo  

dados que descrevem uma totalidade do processo da entidade, em suas relações internas e 

culturais”. Dessa forma, o estudo buscou analisar os procedimentos fiscais da empresa e 

procurar as melhores soluções para a definição do exposto problema.  

O presente trabalho se caracteriza como uma pesquisa teórico-empírica, pois 

primeiramente realizou-se um estudo teórico para melhor conhecimento e entendimento 

acerca dos regimes tributários que incidem sobre as empresas brasileiras. Empírica, na medida 

em que esses conhecimentos foram aplicados à empresa objeto do estudo. Conforme Demo 

(2000), a pesquisa teórica procura reconstruir teorias e conceitos a fim de aprimorar 

fundamentos teóricos e no que se refere a pesquisa empírica, produz e analisa dados de uma 

forma prática. 

Quanto aos fins/objetivos o estudo caracteriza-se como exploratório. Conforme Gil 

(2008) a pesquisa exploratória proporciona a familiaridade com o problema, com vistas para 

torná-lo mais explícito ou até mesmo construir hipóteses. Essa classificação se dá porque a 

empresa desconhece se está ou não enquadrada no regime tributário que pode contribuir com 

a redução de custos do negócio.  

 No que se refere ao tratamento de dados, a pesquisa define-se como qualitativa. Pois 

para Minayo (2008) na pesquisa qualitativa o importante é a subjetivação, ou seja, durante a 

investigação é necessário conhecer a complexibilidade do objeto em questão e rever as teorias 

sobre o tema, estabelecer conceitos  relevantes, usar técnicas de coleta de dados adequadas e 

analisar todo o material de forma específica e contextualizada.   

3.1 SELEÇÃO DA POPULAÇÃO E AMOSTRA 

 O presente trabalho foi realizado em uma empresa do ramo alimentício, localizada no 

município de Tapejara- RS. A mesma é uma distribuidora atacadista de alimentos, e foi criada 

no ano de 2010, sendo que era composta por dois sócios. A partir do ano de 2015, a sociedade 
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foi desfeita e a empresa passou a ter apenas um sócio majoritário. Hoje, ela conta com o 

sócio-gerente e o apoio de 5 (cinco) colaboradores.   

 Atualmente, a empresa atende em Tapejara e toda a região através de um vendedor que 

faz a parte externa, visitando os atuais e possíveis clientes e também promovendo as vendas. 

No ano de 2019, o faturamento da empresa ficou em uma média de R$ 203.517,20 mensais.   

3.2 COLETA DE DADOS 

 Para a presente pesquisa, os dados foram coletados através da revisão bibliográfica para 

a abordagem teórica, sendo que os materiais utilizados foram livros, artigos e a Legislação 

Brasileira, onde os mesmos abordam as formas de tributação incidentes no Brasil, como elas 

agem sobre as empresas e também, como ocorre a realização dos cálculos para os impostos.   

 Os dados documentais, foram coletados a partir das demonstrações contábeis e fiscais 

apresentados e fornecidos pela empresa. 

3.3 ANÁLISE DOS DADOS 

 As demonstrações documentais fornecidas pela empresa escolhida foram analisadas 

criteriosamente para serem analisados todos os cálculos e alíquotas do atual regime tributário 

em que a mesma está enquadrada, que é o Simples Nacional.  

 Primeiramente, foram feitos os cálculos sobre o atual regime de tributação da empresa a 

partir de seu faturamento mensal, sendo analisados os dados de todo o ano de 2019. Depois de 

feito isso, foram realizados os cálculos das outras formas de tributação da atual Legislação 

Brasileira, os quais são Lucro Presumido e Lucro Real, também sobre o faturamento de 2019.  

 A partir disso, foram feitas tabelas comparativas dos cálculos de todas as formas 

tributárias, para a realização de uma análise minuciosa dos resultados. Assim, será possível 

solucionar o problema da pesquisa, o qual procura a escolha do melhor regime tributário para 

a empresa, sanando todas as suas necessidades e principalmente, lhe proporcionar maiores 

vantagens econômicas. 
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4 DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO 

4.1 UNIDADE DE ESTUDO 

O estudo foi realizado em uma empresa do ramo alimentício, localizada no município 

de Tapejara- RS. A mesma é uma distribuidora atacadista de alimentos, e foi criada no ano de 

2010, sendo que era composta por dois sócios. A partir do ano de 2015, a sociedade foi 

desfeita e a empresa passou a ter um sócio majoritário. Hoje, ela conta com o sócio-gerente e 

o apoio de 5 (cinco) colaboradores.   

 Atualmente, a empresa atende em Tapejara e toda a região através de um vendedor 

externo, visitando os atuais e possíveis clientes e também promovendo as vendas.  

 A empresa em estudo definida como Alfa, por questões de sigilo, se enquadra no regime 

tributário do Simples Nacional. Dessa maneira, o presente trabalho, tem como finalidade 

realizar um comparativo entre os três regimes tributários existentes, tendo como base o ano de 

2019. 

Dessa forma, neste capítulo serão expostos os resultados dos comparativos entre 

Simples Nacional, Lucro Presumido e Lucro Real, verificando qual destes é o que apresenta 

maior vantagem econômica para a empresa em estudo. Assim, foram realizados os cálculos 

das três modalidades tributárias e analisada qual das mesmas será a mais vantajosa 

economicamente.  

4.2 SIMPLES NACIONAL 

O regime de tributação pelo Simples Nacional, como o próprio nome já diz, é o mais 

simples entre as modalidades tributárias. Em uma única guia chamada de DAS, incidem oito 

tipos de impostos diferentes, os quais são: IRPJ, CSLL, PIS, COFINS, INSS, ICMS, IPI e 

ISS. Entretanto, como a empresa em análise atua no setor alimentício, não serão realizados os 

cálculos sobre IPI, pois o mesmo é apurado no setor industrial, e ISS que é o imposto sobre 

serviços, sendo que a empresa estudada também não trabalha com prestação de serviços. 
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MES  VENDAS RBT12 

ALÍQ 

ANEX 

I 
  VALORDEDUZIR 

 

ALIQ 

EFET 
 % 

IRPJ   IRPJ  

 % 

CSLL   CSLL  

 % 

COFINS  

 

COFINS  

 % 

PIS   PIS  

 % 

INSS INSS 

% 

ICMS ICMS TOTAL 

jan/19 
  
147.341,46   1.985.635,69  14,30  0,1430   87.300,00     9,90   5,50      802,55   3,50  

  
510,71   12,74   1.859,00  

  
2,76   402,74  

 
42,00     6.128,58  

  
33,50   4.008,38     13.711,96  

fev/19 
  
168.905,28   1.963.405,27  14,30  0,1430   87.300,00     9,85   5,50      915,38   3,50  

  
582,52   12,74   2.120,36  

  
2,76   459,36  

 
42,00     6.990,20  

  
33,50   4.571,92     15.639,73  

mar/19 

  

183.811,53   1.966.974,27  14,30  0,1430   87.300,00     9,86   5,50      996,98   3,50  

  

634,44   12,74   2.309,37  

  

2,76   500,30  

 

42,00     7.613,32  

  

33,50   4.979,48     17.033,91  

abr/19 
  
233.107,70   1.956.909,27  14,30  0,1430   87.300,00     9,84   5,50   1.261,44   3,50  

  
802,73   12,74   2.921,94  

  
2,76   633,01  

 
42,00     9.632,78  

  
33,50   6.300,30     21.552,20  

mai/19 
  
202.027,24   2.025.017,08  14,30  0,1430   87.300,00     9,99   5,50   1.109,92   3,50  

  
706,31   12,74   2.570,98  

  
2,76   556,98  

 
42,00     8.475,75  

  
33,50   5.543,54     18.963,47  

jun/19 
  
192.988,44   2.077.069,91  14,30  0,1430   87.300,00   10,10   5,50   1.071,73   3,50  

  
682,01   12,74   2.482,51  

  
2,76   537,81  

 
42,00     8.184,11  

  
33,50   5.352,80     18.310,97  

jul/19 

  

248.193,91   2.158.289,81  14,30  0,1430   87.300,00   10,26   5,50   1.399,89   3,50  

  

890,84   12,74   3.242,66  

  

2,76   702,49  

 

42,00   10.690,10  

  

33,50   6.991,83     23.917,82  

ago/19 
  
202.710,49   2.263.220,38  14,30  0,1430   87.300,00   10,44   5,50   1.164,26   3,50  

  
740,89   12,74   2.696,85  

  
2,76   584,25  

 
42,00     8.890,72  

  
33,50   5.814,95     19.891,92  

set/19 
  
203.605,60   2.311.998,01  14,30  0,1430   87.300,00   10,52   5,50   1.178,51   3,50  

  
749,96   12,74   2.729,87  

  
2,76   591,40  

 
42,00     8.999,57  

  
33,50   5.886,15     20.135,46  

out/19 
  
223.484,85   2.360.830,50  14,30  0,1430   87.300,00   10,60   5,50   1.303,18   3,50  

  
829,30   12,74   3.018,64  

  
2,76   653,96  

 
42,00     9.951,56  

  
33,50   6.508,80     22.265,44  

nov/19 

  

186.010,74   2.391.442,34  14,30  0,1430   87.300,00   10,65   5,50   1.089,51   3,50  

  

693,32   12,74   2.523,69  

  

2,76   546,73  

 

42,00     8.319,86  

  

33,50   5.441,58     18.614,69  

dez/19 
  
250.019,20   2.395.974,64  14,30  0,1430   87.300,00   10,66   5,50   1.465,37   3,50  

  
932,51   12,74   3.394,32  

  
2,76   735,35  

 
42,00   11.190,07  

  
33,50   7.318,84     25.036,44  

TOTAL ANUAL                                          R$   235.074,02  

Fonte: Dados da Pesquisa 2020 

 

 

Tabela 1: Tributação Simples Nacional 2019 
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O cálculo do Simples Nacional é realizado mensalmente, tendo como base inicial o 

faturamento da empresa. Dessa forma, aplica-se uma alíquota efetiva, a qual é obtida a partir 

da seguinte fórmula: (RBT12xAlíq-PD) /RBT12. Sendo assim, RBT12 se refere a receita 

bruta acumulada nos últimos doze meses anteriores ao período de apuração, ALÍQ é a 

alíquota nominal constante dos anexos I a V da Lei Complementar 155/2016 onde é 

determinada de acordo com a atividade empresarial e seu faturamento e PD denominada como 

parcela a deduzir, também calculada de acordo com a modalidade empresarial. Após a 

obtenção do valor da alíquota efetiva, a mesma foi aplicada sobre o faturamento, chegando-se 

a base de cálculo do imposto e assim, aplicaram-se os percentuais de IRPJ, CSLL, PIS, 

COFINS, INSS e ICMS. Neste caso, a empresa em estudo se enquadra no Anexo I, o qual é o 

setor do Comércio, e na faixa III, por seu faturamento. 

Conforme a tabela 1, a empresa optante pelo Simples Nacional teve um gasto com 

impostos de R$ 235.074,02 referente ao seu valor total de vendas realizadas durante o ano de 

2019. 

Vale a pena ressaltar, que na forma de tributação do Simples nacional, as compras da 

empresa realizadas em outros estados devem pagar o diferencial de ICMS, sendo 4% para 

produtos importados e 12% para produtos nacionais conforme a tabela 2. 

Tabela 2: Diferencial ICMS 2019 

MES  COMPRAS A 4% COMPRAS A 12% TOTAL 

jan/19 5.556,34                   45.603,08       3.514,07  

fev/19 5.860,20                 102.467,10       6.968,45  

mar/19 10.185,28                   63.019,50       5.207,11  

abr/19 -                   29.194,89       1.751,69  

mai/19 4.259,32                   57.279,90       4.033,10  

jun/19 3.192,00                   47.990,24       3.326,29  

jul/19 2.377,60                   60.583,65       3.967,88  

ago/19 2.360,00                   27.513,56       1.981,21  

set/19 2.963,31                   55.180,91       3.725,72  

out/19 2.159,50                   67.126,53       4.329,92  

nov/19 5.310,96                   94.371,43       6.405,82  

dez/19 1.568,55                   23.937,35       1.655,84  

TOTAL ANUAL                             R$    46.867,12  

        Fonte: Dados da Pesquisa 2020 
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 Dessa forma, conforme a tabela 2, a empresa em análise realizou compras em outros 

estados, tendo os dois percentuais, tanto para produtos nacionais como para os importados. 

Assim, teve um diferencial de ICMS a pagar de R$ 46.867,12 no ano de 2019. 

4.3 LUCRO PRESUMIDO 

Na forma de tributação do Lucro Presumido, a empresa recolhe os seus impostos 

mensalmente, com exceção do IRPJ e CSLL que são apurados trimestralmente. Nessa 

modalidade tributária, os impostos são calculados a partir do valor total de vendas do mês.  

Para apurar o IRPJ e a CSLL, os cálculos foram efetuados de forma trimestral. 

Primeiramente, no caso do IRPJ, aplica-se uma alíquota de 8% sobre sua receita bruta mensal 

para encontrar a base de cálculo para o imposto, chamado de presunção. Após isso, sobre a 

presunção, será incidida outra alíquota de 15%.   

No que se refere à CSLL, aplica-se uma alíquota de 12% também sobre o valor da 

receita bruta de vendas, onde é encontrada a base de cálculo para o imposto e aplicada a 

alíquota de 9%. Vale ressaltar, que as alíquotas são estabelecidas por lei de acordo com cada 

ramo de atividade empresarial.  

No Lucro Presumido, no que se refere ao cálculo de PIS e COFINS é realizada de 

forma cumulativa, onde não se podem aproveitar os créditos a partir das compras de 

mercadorias. Dessa forma, para realização do cálculo dos impostos, deve-se aplicar sobre a 

receita mensal da empresa, a alíquota de 0,65% para o PIS e 3,00% para o COFINS. Os 

cálculos dos impostos a recolher do PIS e COFINS são calculados mensalmente.  
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Fonte: Dados da Pesquisa 2020 

MES  VENDAS 

 % 

COFINS  
 COFINS  

% 

PIS PIS   

BASE 

CÁLCULO 

IR 

% 

IR I.R.   

BASE 

CÁLCULO 

CSLL 

% 

CSLL CSLL TOTAL 

janeiro-19 

    

147.341,46  3,00 

       

4.420,24  

    

0,65  

          

957,72  8     11.787,32  15 

       

1.768,10  12     17.680,98  9 

       

1.591,29  8.737,35 

fevereiro-19 

    

168.905,28  3,00 

       

5.067,16  

    

0,65  

       

1.097,88  8     13.512,42  15 

       

2.026,86  12     20.268,63  9 

       

1.824,18           10.016,08  

março-19 

    

183.811,53  3,00 

       

5.514,35  

    

0,65  

       

1.194,77  8     14.704,92  15 

       

2.205,74  12     22.057,38  9 

       

1.985,16           10.900,02  

 

1º TRIMESTRE 

    

500.058,27  

 

     

15.001,75  

 

       

3.250,38  

   

       

6.000,70  

   

       

5.400,63  

            

29.653,46  

abril-19 

    

233.107,70  3,00 

       

6.993,23  

    

0,65  

       

1.515,20  8     18.648,62  15 

       

2.797,29  12     27.972,92  9 

       

2.517,56           13.823,29  

maio-19 

    

202.027,24  3,00 

       

6.060,82  

    

0,65  

       

1.313,18  8     16.162,18  15 

       

2.424,33  12     24.243,27  9 

       

2.181,89           11.980,22  

junho-19 

    

192.988,44  3,00 

       

5.789,65  

    

0,65  

       

1.254,42  8     15.439,08  15 

       

2.315,86  12     23.158,61  9 

       

2.084,28           11.444,21  

 

2º TRIMESTRE 

    

628.123,38  

 

     

18.843,70  

 

       

4.082,80  

   

       

7.537,48  

   

       

6.783,73  

            

37.247,72  

julho-19 

    

248.193,91  3,00 

       

7.445,82  

    

0,65  

       

1.613,26  8     19.855,51  15 

       

2.978,33  12     29.783,27  9 

       

2.680,49           14.717,90  

agosto-19 
    
202.710,49  3,00 

       
6.081,31  

    
0,65  

       
1.317,62  8     16.216,84  15 

       
2.432,53  12     24.325,26  9 

       
2.189,27           12.020,73  

setembro-19 

    

203.605,60  3,00 

       

6.108,17  

    

0,65  

       

1.323,44  8     16.288,45  15 

       

2.443,27  12     24.432,67  9 

       

2.198,94           12.073,81  

 

3º TRIMESTRE 

    

654.510,00  

 

     

19.635,30  

 

       

4.254,32  

   

       

7.854,12  

   

       

7.068,71  

            

38.812,44  

outubro-19 

    

223.484,85  3,00 

       

6.704,55  

    

0,65  

       

1.452,65  8     17.878,79  15 

       

2.681,82  12     26.818,18  9 

       

2.413,64           13.252,65  

novembro-19 

    

186.010,74  3,00 

       

5.580,32  

    

0,65  

       

1.209,07  8     14.880,86  15 

       

2.232,13  12     22.321,29  9 

       

2.008,92           11.030,44  

dezembro-19 

    

250.019,20          3,00  

       

7.500,58  

    

0,65  

       

1.625,12  8     20.001,54  15 

       

3.000,23  12     30.002,30  9 

       

2.700,21           14.826,14  

 

4º TRIMESTRE 

    

659.514,79  

 

     

19.785,44  

 

       

4.286,85  

   

       

7.914,18  

   

       

7.122,76  

            

39.109,23  

TOTAL ANUAL R$ 

   

73.266,19  R$ 

   

15.874,34      R$ 

   

29.306,48      R$ 

   

26.375,83  R$ 144.822,84 

Tabela 3: Tributação Lucro Presumido 2019 
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No primeiro trimestre do ano de 2019, a empresa analisada teve uma base de cálculo 

do IRPJ em R$ 40.004,66, após a aplicação da alíquota de 15%, o imposto a recolher seria de 

R$ 6.000,70. Nos trimestres seguintes, as vendas tiveram um crescimento mensal, dessa 

forma, o imposto de renda a recolher seria de R$ 7.537,48 no segundo trimestre, R$ 7.854,12 

no terceiro trimestre e R$ 7.914,18 no quarto semestre. Sendo assim, a empresa teria um custo 

com IRPJ no ano de 2019 em R$ 29.306,48. 

No primeiro trimestre do ano de 2019, a empresa analisada teve uma base de cálculo 

da CSLL em R$ 60.006,99, com a aplicação da alíquota de 9%, o imposto a pagar seria de R$ 

5.400,63. Com o aumento das vendas nos trimestres seguintes, a contribuição social a pagar 

seria de R$ 6.783,73 no segundo trimestre, R$ 7.068,71 no terceiro trimestre e R$ 7.122,76 no 

quarto trimestre, resultando em um valor anual de R$ 26.375,83.  

Para realização do cálculo do PIS e COFINS, foi aplicado o percentual de 0,65% e 

3,00% sobre o faturamento mensal. Dessa forma, como os valores das vendas foram 

aumentando durante o ano de 2019, ocorrendo um decréscimo apenas no final do ano, o valor 

destes impostos consequentemente também cresceram. Assim, caso a empresa alfa optasse 

pela forma de tributação do Lucro Presumido, teria um total anual do PIS de R$ 15.874,34 e 

COFINS de R$ 73.266,19. 

Tanto na modalidade do Lucro Presumido quanto Lucro Real, a empresa em estudo 

deve pagar o ICMS, o qual é um imposto que incide sobre as compras e vendas de 

mercadorias. Para a realização do cálculo do ICMS, é necessário aplicar as alíquotas sobre os 

valores das entradas e saídas de mercadorias, essas alíquotas são estabelecidas por lei de 

acordo com cada estado brasileiro. Nesse caso, a empresa aproveita os créditos das entradas 

diminuindo-os com os débitos das saídas de vendas de mercadorias, conforme tabela 4. 
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Tabela 4: Tributação ICMS Lucro Presumido e Lucro Real 2019 

MES VENDAS COMPRAS 

DÉBITO 

ICMS 

CRÉDITO 

ICMS TOTAL 

 
janeiro-19 147.341,46 109.764,83 26.521,46 16.357,49 10.163,97 

fevereiro-19 168.905,28 176.833,92 30.402,95 25.077,69 5.325,26 

março-19 183.811,53 118.532,85 33.086,08 16.163,63 16.922,45 

 

1º 

TRIMESTRE 500.058,27 405.131,60 90.010,49 57.598,81 32.411,68 

abril-19 233.107,70 82.074,68 41.959,39 12.654,79 29.304,59 

maio-19 202.027,24 159.855,36 36.364,90 24.134,90 12.230,00 

junho-19 192.988,44 159.035,44 34.737,92 25.164,67 9.573,24 

 

2º 

TRIMESTRE 628.123,38 400.965,48 113.062,21 61.954,37 51.107,84 

julho-19 248.193,91 137.518,83 44.674,90 19.943,25 24.731,65 

agosto-19 202.710,49 122.601,02 36.487,89 19.824,61 16.663,28 

setembro-19 203.605,60 117.595,01 36.649,01 17.042,85 19.606,16 

 

3º 

TRIMESTRE 

 

654.510,00 

 

377.714,86 

 

117.811,80 

 

56.810,71 

 

61.001,09 

outubro-19 223.484,85 150.705,34 40.227,27 22.151,00 18.076,27 

novembro-19 186.010,74 206.175,22 33.481,93 30.483,18 2.998,75 

dezembro-19 250.019,20 115.990,06 45.003,46 18.924,59 26.078,87 

 

4º 

TRIMESTRE 659.514,79 472.870,62 118.712,66 71.558,77 47.153,89 

 

TOTAL ANUAL 

  

R$ 191.674,50 

Fonte: Dados da Pesquisa (2020) 

  

Diante disso, caso a empresa se enquadrasse na modalidade de tributação do Lucro 

Presumido ou Lucro Real, seria obrigada a pagar o imposto ICMS. Assim sendo, o total de 

imposto a recolher de todo o ano de 2019 seria de R$ 191.674,50. 

Também é importante salientar que as empresas que optam pela forma de tributação 

do Lucro Presumido ou Lucro Real, devem pagar o imposto chamado de CPP, o qual é a 

Contribuição Previdenciária Patronal incidida sobre a folha de pagamento dos funcionários e 

pró-labore dos sócios. Nesse caso, as alíquotas são de 20% para INSS e 5,8% para terceiros, 

conforme a tabela 5. 
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Tabela 5: Cálculo INSS Patronal 2019 

MES SALÁRIOS 

PRO-

LABORE 

% CPP (20% 

INSS+5,8% 

TERCEIROS) TOTAL 

 

janeiro-19 4.819,50 1.996,00 25,8 1.758,40 

fevereiro-19 5.251,12 1.996,00 25,8 1.869,76 

março-19 4.540,57 1.996,00 25,8 1.686,44 

abril-19 4.540,57 1.996,00 25,8 1.686,44 

maio-19 4.905,99 1.996,00 25,8 1.780,71 

junho-19 4.905,99 1.996,00 25,8 1.780,71 

julho-19 6.278,58 1.996,00 25,8 2.134,84 

agosto-19 5.021,22 1.996,00 25,8 1.810,44 

setembro-19 5.095,02 1.996,00 25,8 1.829,48 

outubro-19 5.095,02 1.996,00 25,8 1.829,48 

novembro19 5.779,46 1.996,00 25,8 2.006,07 

dezembro19 6.130,23 1.996,00 25,8 2.096,57 

 

TOTAL ANUAL 

 
R$ 22.269,34 

        Fonte: Dados da Pesquisa 2020 

 

 Percebe-se que a empresa alfa, em estudo, possui uma folha de pagamento que varia de 

acordo com cada mês, o que acaba afetando também o valor de imposto a pagar. Diante disso, 

a empresa teria um total com este imposto anual a recolher de R$ 22.269,34 no ano de 2019.

  

4.4 LUCRO REAL 

Na forma de tributação do Lucro Real, a empresa também recolhe os seus impostos 

mensalmente, com exceção do IRPJ e CSLL que são apurados trimestralmente como na 

modalidade do Lucro Presumido. Nessa modalidade tributária, os impostos IRPJ e CSLL são 

calculados a partir da base de cálculo que é o lucro. Para realizar o cálculo do IRPJ, é aplicada 

a alíquota de 15% e para a CSLL, a alíquota de 9% sobre o lucro. 

Dessa forma, para se obter o valor do lucro, base de cálculo do imposto, é necessário 

apurar o valor das vendas das mercadorias e diminuir o valor de seu custo (CMV) bem como, 

o valor do PIS e COFINS, os quais são chamados de deduções.  Assim, teremos o valor do 

lucro bruto e, a partir disso, é necessário diminuir os valores com despesas operacionais que 

são as despesas com pessoal, despesas fixas, financeiras etc. Também tem a CPP que é o 

percentual que incide sobre a folha de pagamento, neste caso é 25,8%, resultante dos 20% de 

INSS Patronal e 5,8% de terceiros.  
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Dessa maneira, obteve-se a base de cálculo para o IRPJ e CSLL, o qual é chamado de 

Lucro Real antes do IR. Com isso, a partir da base de cálculo, aplica-se a alíquota de 15% 

para o IRPJ e 9% para a CSLL. 

Já para a realização do cálculo do PIS e COFINS, no regime de tributação do Lucro 

Real os créditos podem ser aproveitados de forma não cumulativa. Dessa forma, são 

diminuídos os valores dos créditos nas entradas de mercadorias com os débitos nas vendas e a 

diferença encontrada é o imposto a pagar ou saldo credor para o próximo período. Assim, as 

alíquotas para o PIS é de 1,65% e para a COFINS 7,6%. 
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Tabela 6: Tributação Lucro Real 2019 

MES VENDAS 

CUSTO DA 

MERCADORIA 

% 

PIS 

DÉBITO 

PIS 

CRÉDITO 

PIS PIS 

% 

COFINS 

DÉBITO 

COFINS 

CRÉDITO 

COFINS COFINS 

LUCRO 

BRUTO 

janeiro-19 147.341,46 109.764,83 1,65 2.431,13 1.811,12 620,01 7,6 11.197,95 8.342,13 2.855,82 34.100,79 

fevereiro-19 168.905,28 176.833,92 1,65 2.786,94 2.917,76 (130,82) 7,6 12.836,80 13.439,38 (602,58) (7.195,24) 

março-19 183.811,53 118.532,85 1,65 3.032,89 1.955,79 1.077,10 7,6 13.969,68 9.008,50 4.961,18 59.240,40 

 

1º TRIMESTRE 500.058,27 405.131,60 

 

8.250,96 6.684,67 1.566,29 

 
38.004,43 30.790,00 7.214,43 86.145,95 

abril-19 233.107,70 82.074,68 1,65 3.846,28 1.354,23 2.492,04 7,6 17.716,19 6.237,68 11.478,51 137.062,47 

maio-19 202.027,24 159.855,36 1,65 3.333,45 2.637,61 695,84 7,6 15.354,07 12.149,01 3.205,06 38.270,98 

junho-19 192.988,44 159.035,44 1,65 3.184,31 2.624,08 560,22 7,6 14.667,12 12.086,69 2.580,43 30.812,35 

 

2º TRIMESTRE 628.123,38 400.965,48 

 

10.364,04 6.615,93 3.748,11 

 
47.737,38 30.473,38 17.264,00 206.145,79 

julho-19 248.193,91 137.518,83 1,65 4.095,20 2.269,06 1.826,14 7,6 18.862,74 10.451,43 8.411,31 100.437,64 

agosto-19 202.710,49 122.601,02 1,65 3.344,72 2.022,92 1.321,81 7,6 15.406,00 9.317,68 6.088,32 72.699,34 

setembro-19 203.605,60 117.595,01 1,65 3.359,49 1.940,32 1.419,17 7,6 15.474,03 8.937,22 6.536,80 78.054,61 

 

3º TRIMESTRE 654.510,00 377.714,86 

 

10.799,42 6.232,30 4.567,12 

 
49.742,76 28.706,33 21.036,43 251.191,59 

outubro-19 223.484,85 150.705,34 1,65 3.687,50 2.486,64 1.200,86 7,6 16.984,85 11.453,61 5.531,24 66.047,41 

novembro-19 186.010,74 206.175,22 1,65 3.069,18 3.401,89 (332,71) 7,6 14.136,82 15.669,32 (1.532,50) (18.299,27) 

dezembro-19 250.019,20 115.990,06 1,65 4.125,32 1.913,84 2.211,48 7,6 19.001,46 8.815,24 10.186,21 121.631,44 

 

4º TRIMESTRE 659.514,79 472.870,62 

 

10.881,99 7.802,37 3.079,63 

 
50.123,12 35.938,17 14.184,96 169.379,58 

 

TOTAL ANUAL         R$   12.961,14      R$    59.699,81    
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DESPESAS  

CPP 

SOBRE 

FOLHA  ADIÇÕES EXCLUSÕES 

LUCRO 

REAL 

ANTES DO 

IR 

% 

IRPJ IRPJ 

% 

CSLL CSLL TOTAL 

8.045,66 1.758,40 

  

24.296,73 15 3.644,51 9 2.186,71 9.307,05 

8.625,94 1.869,76 

  

(17.690,94) 15 (2.653,64) 9 (1.592,18) (4.979,22) 

9.731,55 1.686,44 

  

47.822,42 15 7.173,36 9 4.304,02 17.515,66 

    
54.428,21 

 
8.164,23 

 
4.898,54 21.843,49 

11.074,31 1.686,44 

  

124.301,72 15 18.645,26 9 11.187,15 43.802,97 

9.633,17 1.780,71 

  

26.857,10 15 4.028,56 9 2.417,14 10.346,60 

10.073,92 1.780,71 

  

18.957,71 15 2.843,66 9 1.706,19 7.690,50 

    
170.116,53 

 
25.517,48 

 
15.310,49 61.840,07 

10.783,22 2.134,84 

  

87.519,57 15 13.127,94 9 7.876,76 31.242,14 

9.413,47 1.810,44 

  

61.475,43 15 9.221,31 9 5.532,79 22.164,23 

9.580,87 1.829,48 

  

66.644,26 15 9.996,64 9 5.997,98 23.950,60 

    
215.639,26 

 
32.345,89 

 
19.407,53 77.356,97 

10.671,92 1.829,48 

  

53.546,00 15 8.031,90 9 4.819,14 19.583,15 

11.210,21 2.006,07 

  

(31.515,54) 15 (4.727,33) 9 (2.836,40) (9.428,95) 

11.203,46 2.096,57 

  

108.331,42 15 16.249,71 9 9.749,83 38.397,24 

    
130.361,88 

 
19.554,28 

 
11.732,57 48.551,44 

TOTAL 

ANUAL 

    
R$ 85.581,88 R$ 51.349,13 R$209.591,97 

          Fonte: Dados da Pesquisa 2020 
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No primeiro trimestre do ano de 2019, a empresa analisada teve um Lucro Real para 

base de cálculo do IRPJ e CSLL em R$ 54.428,21, após a aplicação da alíquota de 15% para o 

Imposto de Renda, o imposto a recolher seria de R$ 8.164,23. Nos trimestres seguintes, as 

vendas tiveram um crescimento, dessa forma, o imposto de renda a recolher seria de R$ 

25.517,48 no segundo trimestre, R$ 32.345,89 no terceiro trimestre e R$ 19.554,28 no quarto 

semestre, onde as vendas voltaram a diminuir. Sendo assim, a empresa teria um custo com 

IRPJ no ano de 2019 em R$ 85.581,88. 

Para a Contribuição Social, após a aplicação da alíquota de 9%, o imposto a recolher 

seria de R$ 4.898,54 no primeiro trimestre de 2019, R$ 15.310,49 no segundo trimestre, R$ 

19.407,53 no terceiro trimestre e R$ 11.732,57 no quarto trimestre. Dessa forma, a empresa 

alfa teria um total de imposto de CSLL a pagar de R$ 51.349,13 no ano de 2019. 

Os valores de PIS e COFINS são calculados de forma não cumulativa pelos seus 

débitos e créditos de acordo com o que é estipulado pela legislação federal. Dessa maneira, no 

primeiro trimestre de 2019, obteve-se um valor a recolher de R$ 1.566,29 para PIS e R$ 

7.214,43 para COFINS, no segundo trimestre R$ 3.748,11 para PIS e R$ 17.264,00 para 

COFINS, no terceiro trimestre R$ 4.567,12 para PIS e R$ 21.036,43 para COFINS, e por 

último, no quarto trimestre, os valores a recolher diminuíram, sendo R$ 3.079,63 para PIS e 

R$ 14.184,96 para COFINS. Assim, caso a empresa alfa fosse optante do Lucro Real, teria 

um total a recolher de PIS de R$ 12.961,14 e COFINS de R$ 59.699,81. 

Também é importante salientar que a empresa alfa teria a obrigatoriedade de recolher 

o imposto ICMS, conforme tabela 4, totalizando um valor de R$ 191.674,50 no ano de 2019. 

4.5 COMPARATIVO DOS REGIMES DE TRIBUTAÇÃO 

 Para solucionar o problema da empresa em estudo e verificar qual modalidade tributária 

lhe acarretaria maiores vantagens econômicas, foram efetuados os cálculos das três 

modalidades existentes no Brasil, as quais são: Simples Nacional, Lucro Presumido e Lucro 

Real.  

Diante disso, foram realizados os comparativos dos tributos tendo como base o ano de 

2019. É importante ressaltar, que a empresa alfa em estudo se enquadra na modalidade do 

Simples Nacional e gostaria de saber se tal regime tributário lhe beneficia ou se lhe causaria 

ônus tributários maior em caso de mudança de regime de tributação para o Lucro Presumido 

ou Lucro Real. 
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Para isso foram elaboradas as tabelas 7,8 e 9 para comparar os regimes de tributação. 

Na tabela 7 observam-se os tributos pelo Simples Nacional. 

Tabela 7: Tributos pelo Simples Nacional 

SIMPLES NACIONAL 

MES SIMPLES A 

PAGAR 

ICMS A 

PAGAR 

 

janeiro-19 13.711,96 3.514,07 
 

fevereiro-19 15.639,73 6.968,45 

 

março-19 17.033,91 5.207,11 

 

abril-19 21.552,20 1.751,69 

 

maio-19 18.963,47 4.033,10 

 

junho-19 18.310,97 3.326,29 

 

julho-19 23.917,82 3.967,88 
 

agosto-19 19.891,92 1.981,21 

 

setembro-19 20.135,46 3.725,72 

 

outubro-19 22.265,44 4.329,92 

 

novembro-19 18.614,69 6.405,82 

 

dezembro-19 25.036,44 1.655,84 

 

TOTAL 

ANO R$ 235.074,02 R$ 46.867,12 

TOTAL DE IMPOSTOS R$ 281.941,14 

              Fonte: Dados da Pesquisa (2020) 

 

Conforme tabela 7, a empresa pagou em 2019 R$ 235.074,02 de imposto sobre 

Simples e Nacional e R$ 46.867,12 sobre o ICMS, como citado anteriormente, é calculado a 

partir das compras e vendas de acordo com cada estado. 
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Tabela 8: Total de Impostos Lucro Presumido 

LUCRO PRESUMIDO 

     

 
PIS COFINS IRPJ CSLL CPP ICMS 

1ºTRIMESTRE 3.250,38 15.001,75 6.000,70 5.400,63 5.314,59 32.411,68 

 

2ºTRIMESTRE 4.082,80 18.843,70 7.537,48 6.783,73 5.247,86 51.107,84 

 

3ºTRIMESTRE 4.254,32 19.635,30 7.854,12 7.068,71 5.774,77 61.001,09 

 

4ºTRIMESTRE 4.286,85 19.785,44 7.914,18 7.122,76 5.932,12 47.153,89 

 

TOTAL ANO R$ 15.874,34 R$ 73.266,19 R$ 29.306,48 R$ 26.375,83 R$ 22.269,34 R$ 191.674,50 

TOTAL DE IMPOSTOS           R$ 358.766,68 

    Fonte: Dados da Pesquisa (2020) 

No que se refere a tabela 8, caso a empresa optasse pela modalidade do Lucro 

Presumido, ela teria um total de imposto anual a recolher de R$ 358.766,68 sendo que 

incidem sobre essa forma de tributação os impostos PIS, COFINS, IRPJ, CSLL, CPP e ICMS. 

 

Tabela 9: Total de Impostos Lucro Real 

LUCRO REAL 
      

 
PIS COFINS IRPJ CSLL CPP ICMS 

1ºTRIMESTRE 1.566,29 7.214,43 8.164,23 4.898,54 5.314,59 32.411,68 

 

2ºTRIMESTRE 3.748,11 17.264,00 25.517,48 15.310,49 5.247,86 51.107,84 

 

3ºTRIMESTRE 4.567,12 21.036,43 32.345,89 19.407,53 5.774,77 61.001,09 

 

4ºTRIMESTRE 3.079,63 14.184,96 19.554,28 11.732,57 5.932,12 47.153,89 

 

TOTAL ANO R$ 12.961,14 R$ 59.699,81 R$ 85.581,88 R$ 51.349,13 R$ 22.269,34 R$ 191.674,50 

TOTAL DE IMPOSTOS               R$ 423.535,80 

   Fonte: Dados da Pesquisa (2020) 

 

Já na tabela 9, caso a empresa optasse pela modalidade do Lucro Real, ela teria um 

total de imposto anual a recolher de R$ 423.535,80 sendo que incidem sobre essa forma de 

tributação os impostos PIS, COFINS, IRPJ, CSLL, CPP e ICMS. Desta maneira, seria a forma 

de tributação menos vantajosa para a empresa em análise. 

Após visualizar as tabelas foi elaborado o gráfico 1, onde é possível verificar os 

valores dos impostos sobre as três modalidades tributárias. Nele percebeu-se que o regime que 

proporciona maior vantagem econômica para a empresa é o Simples Nacional, atual 

modalidade tributária praticada.  
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      Gráfico 1: Comparativo dos Regimes Tributários  

      Fonte: Dados da Pesquisa (2020) 

 

Dessa maneira, no ano de 2019 a empresa em estudo recolheu de tributos no Simples 

Nacional R$ 281.941,14, já na modalidade do Lucro Presumido pagaria R$ 358.766,68 e no 

Lucro Real R$ 423.535,80. 

Neste sentido, caso a empresa ultrapassar o limite de faturamento estabelecido pelo 

Governo Federal, ainda seria mais vantajoso se enquadrar no Lucro Presumido e em última 

opção no Lucro Real, devido à alta carga tributária que incidente sobre este regime. 

 

 

 

 

R$281.941,14  

R$358.766,68  

R$423.535,80  

SIMPLES NACIONAL LUCRO PRESUMIDO LUCRO REAL

Comparativos Regimes Tributários 2019 
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5 CONCLUSÃO  

Atualmente, as empresas brasileiras buscam, cada vez mais, a redução de seus custos 

referente à alta carga tributária que incidem sobre as mesas no Brasil. Dessa forma, para 

solucionar tal problemática surge o planejamento tributário o qual, aliado com a 

contabilidade, representa uma estratégia empresarial utilizada para diminuir a incidência de 

tributos sobre as empresas, sempre de maneiras lícitas. 

Diante deste contexto, a pesquisa foi realizada em uma empresa do ramo alimentício 

localizada na cidade de Tapejara-RS, tendo como finalidade realizar um comparativo entre as 

formas de tributação vigentes no Brasil, as quais são o Simples Nacional, Lucro Presumido e 

Lucro Real, visando demonstrar a que proporciona o menor custo tributário para a empresa 

em análise.  

Para solucionar tal problemática, foram realizados os cálculos das três modalidades 

tributárias existentes no Brasil e após isso, realizada uma tabela comparativa destas 

modalidades, para podermos analisar os resultados e identificar qual tributação seria a mais 

viável para a empresa.  

A partir da análise dos resultados, verificou-se que a empresa ainda possui maiores 

vantagens econômicas permanecendo na sua atual modalidade tributária, a qual é o Simples 

Nacional. Caso a empresa necessite mudar de tributação por questões de limite de 

faturamento, ainda seria mais vantajoso à opção pelo Lucro Presumido e por último o Lucro 

Real. 

Neste sentido, vale a pena ressaltar que as empresas devem possuir um bom 

planejamento tributário o que acarreta uma redução de seus custos com tributos e, 

consequentemente, aumento de sua lucratividade. Assim, tornam-se mais competitivas no 

mercado em que atuam.  
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