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RESUMO 

 

O planejamento tributário é uma importante ferramenta de auxílio para as empresas visando 

encontrar alternativas que as levem a encontrar melhores formas de tributação possibilitando 

assim, a redução de tributos em conformidade com a lei. É fundamental à toda e qualquer 

empresa que tenha intenção de se estabilizar no mercado, pois a redução dos custos e despesas 

são muito importante para a tomada de decisão. Trata-se de um estudo de caso, em que o 

tratamento dos dados ocorreu de forma qualitativa. Os instrumentos de coleta de dados foram, 

principalmente, os documentos contábeis da empresa, aliado à informações financeiras, com 

vistas a encontrar o mais adequado, dentro das determinações legais, para a empresa Montare 

Metais. O resultado constatou que o regime que melhor onera a empresa é o simples nacional, 

ou seja, mesmo que a empresa esta utilizando atualmente. 
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1 INTRODUÇÃO 

O planejamento tributário é um conjunto de sistemas legais que visam diminuir o 

pagamento de tributos, a empresa escolhendo a melhor alternativa de tributação visa amenizar 

o impacto dos tributos sobre a situação financeira, econômica e patrimonial. 

Sem o planejamento tributário as empresas se deparam com uma carga de tributos na 

qual muitas vezes não possuem capacidade financeira, diante deste fato as empresas estão 

buscando formas de reduzir a carga tributária oriunda de um sistema tributário que onera 

pesadamente e afeta o seu lucro e, consequentemente sua continuidade no mercado. 

O estudo proposto é verificar se a empresa Montare Metais, com tão pouco tempo 

atuando no mercado, esta optando pela melhor forma de tributação visando reduzir seus 

custos e planejar novos investimentos. 

 

1.1 DEFINIÇÃO DO TEMA 

Grande parte das micro e pequenas empresas, com a intenção de se estabilizar nesse 

mercado procuram a diminuição de imposto, pois a redução de custos e despesas é muito 

importante para a tomada de decisão. 

A empresa Montare Metais situada na cidade de Tapejara no ramo de Metalurgia, 

mesmo com pouco tempo de atuação no mercado necessita de um bom planejamento 

tributário buscando reduzir os impostos pagos interferindo nos resultados econômicos. Nesse 

sentido, pergunta-se: Qual o melhor regime de tributação para a empresa Montare Metais? 

 

1.2 DELIMITAÇÕES DO PROBLEMA 

Identificar regimes de tributação para empresas do ramo de metalurgia, com vistas a 

encontrar o mais adequado para a empresa Montare Metais. 

 

1.3 OBJETIVOS 

Os objetivos dividem-se em: geral e específicos. 

 

1.3.1 Objetivo Geral 

Identificar os regimes de tributação existentes no país, com vistas a encontrar o mais 

adequado, dentro das determinações legais, para a empresa Montare Metais. 
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1.3.2 Objetivos Específicos  

a) Identificar possíveis regimes de tributação; 

b) Calcular a tributação nos determinados regimes; 

c) Identificar o regime que menor onere à empresa.  

 

 

1.4 JUSTIFICATIVA 

 

O segmento de micro e pequenas empresas é muito importantes no Brasil por 

representar a maior parte das empresas brasileiras. No entanto, grande parte dessas empresas 

fecham suas portas por não suportarem a pressão econômica e a carga tributária, pois a 

mesma interfere no resultado econômico financeiro das empresas. 

Para as empresas, redução de custos e despesas são muito importantes para a tomada 

de decisões, pois o mercado esta cada vez mais competitivo. Quando se trata de tributos quem 

deve estar habilitado para dar suporte ao empresário é o profissional contábil. Uma das 

funções do contador é procurar maneiras para que, dentro da legalidade e com segurança, a 

empresa obtenha economias no pagamento de tributos. Nesse sentido, esse estudo atende essa 

premissa ao possibilitar um acadêmico de ciências contábeis colocar em prática o 

conhecimento e qualificar-se para atender uma demanda de mercado. 

Esse trabalho se justifica porque ao pensar no planejamento tributário da empresa em 

estudo estará contribuindo para a diminuição da carga tributária, e consequentemente 

aumentar o lucro da empresa. Ao realizar esse trabalho, o planejamento tributário da empresa 

realiza-se de maneira legal, a partir do conhecimento dos impostos, as taxas e as contribuições 

que têm a obrigatoriedade de serem recolhidas, das formas de tributação, e também o 

faturamento da empresa. 

 Ao propor o planejamento tributário para a empresa Montare Metais acredita-se 

estar contribuindo com a minimização dos custos, bem como ampliação dos lucros, fazendo 

isso dentro da legalidade. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 CONTABILIDADE 

A contabilidade, segundo alguns historiadores é muito antiga tendo sua existência 

por volta de 4.000 anos antes de Cristo devido à necessidade do homem de inventariar seu 

rebanho. O grande motivo para o surgimento é a necessidade de acompanhar a evolução dos 

patrimônios. Conforme Iudícibus (1994 p. 28), “o homem primitivo, ao inventariar o número 

de instrumentos de caça e pesca disponíveis, ao contar seus rebanhos, ao contar suas ânforas 

de bebidas, já estava praticando uma forma rudimentar de contabilidade.” Com o tempo, 

foram sendo aperfeiçoadas as técnicas de registro contábil. 

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, a mesma é de suma importância 

pra a entidade, pois 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.  

As informações contidas na contabilidade são importantes para os gerentes para que 

os mesmos possam administrar o negócio, porém muitos outros usuários utilizam dessas 

informações, sendo eles, os investidores, pois precisam saber se a empresa esta tendo lucro 

para poder investir, os fornecedores para saber as condições que a empresa tem de pagar suas 

dividas, consequentemente os bancos, o governo, os empregados, os sindicatos, etc. 

A contabilidade possui várias ramificações, ou seja, estudos voltados a áreas 

específicas, dentre estas ramificações temos a contabilidade gerencial, a contabilidade 

tributária e financeira. 

 

2.1.1 Contabilidade Gerencial 

A contabilidade gerencial esta relacionada com o fornecimento de informações para 

os administradores, ou seja, são eles os responsáveis pela direção e controle das operações. 

Padoveze (2010) define contabilidade como: 

 

“O processo de identificação, mensuração, acumulação, análise, preparação, 

interpretação e comunicação de informações financeiras utilizadas pela 

administração para planejamento, avaliação e controle dentro de uma organização e 
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para assegurar e contabilizar o uso apropriado de seus recursos.” (Padoveze, 2010 

p.33) 

 

Contabilidade Gerencial segundo Atkinson et al. (2011, p. 36), é o processo de 

produção de informações financeiras e operacionais para funcionários e gerentes, para que os 

mesmos recebam um feedback de seu desempenho, habilitando-os a aprender pela experiência 

passada para melhorar no futuro.  A mesma pode ser entendida como um instrumento da 

administração, ou seja, uma entidade só terá uma boa contabilidade gerencial se houver dentro 

dela pessoas que consigam traduzir os conceitos contábeis em prática. 

Conforme Crepaldi (2012, p.6), “é o ramo da Contabilidade que tem por objetivo 

fornecer instrumentos aos administradores de empresas que os auxiliem em suas funções 

gerenciais e é voltada para uma melhor utilização dos recursos econômicos da empresa, 

através de um adequado controle dos insumos efetuado por um sistema de informação 

gerencial.” A mesma tem a função de fazer com que a empresa chegue a um controle eficaz, 

ou seja, ter o controle de todas as atividades da empresa e organizar o sistema gerencial a fim 

de permitir à administração ter conhecimento dos fatos ocorridos e seus resultados. 

 

2.1.2 Contabilidade Tributária e Financeira 

A Contabilidade Tributária é um campo de estudo que se ocupa da contabilização por 

meio de lançamentos adequados das “operações das empresas que produzam o fato gerador 

dos tributos incidentes sobre lucros ou resultados que geram obrigações tributárias”. 

Conforme 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. 

A mesma é responsável pelo gerenciamento dos tributos incidentes nas diversas 

atividades de uma empresa, adaptando as empresas a suas obrigações tributárias, de forma a 

não expor a entidade as possíveis sanções fiscais e legais. 

Segundo Atkinson et al.(2011, p. 37), “ contabilidade financeira é o processo de 

elaboração de demonstrativos financeiros para públicos externos, como por exemplo os 

acionistas, credores e autoridades governamentais”. Esse processo é muito influenciado por 

auditores que estabelecem padrões, regulamentadores e fiscais, bem como a existência de 

auditoria de contadores independentes. A contabilidade financeira deve possuir quatro 

demonstrações: Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado do Exercício, 

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido e de Lucros ou Prejuízos Acumulados 

Demonstração das Origens e Aplicações de Recursos. 
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2.2 TRIBUTOS, IMPOSTOS E CPONTRIBUIÇÕES SOCIAIS  

Nesse tópico será abordado o conceito dos tributos, impostos e contribuições sociais 

que serão utilizados durante a execução desta pesquisa. Sendo eles: o Imposto de Renda de 

Pessoa Jurídica- IRPJ, a Contribuição Social Sobre o Lucro das Pessoas Jurídicas- CSLL, o 

Programa de Integração Social- PIS/PASEP, a Contribuição para o Financiamento da 

Seguridade Social- COFINS, o Imposto sobre Produtos Industrializados- IPI, a Contribuição 

para a Seguridade Social- INSS, o Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza- ISSQN, o 

Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e Sobre Prestação de 

Serviços de Transportes Interestadual e de Comunicação- ICMS e o fundo de Garantia de 

Tempo de Serviço- FGTS. 

  

2.2.1 Imposto de Renda de Pessoa Jurídica – IRPJ 

O IRPJ é o imposto de renda de pessoas jurídicas, sendo seus contribuintes as 

mesmas ou empresas individuais. As pessoas jurídicas podem ser tributadas pelo regime de 

Simples Nacional, Lucro Real ou Lucro Presumido. 

Foi instituído pelo Código Tributário Nacional, Lei nº 5.172/66 através do art. 43:  

 

 O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de qualquer 

natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou 

jurídica: I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da 

combinação de ambos; II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os 

acréscimos patrimoniais não compreendidos no inciso anterior. 

 

Conforme Oliveira et al. (2013 p. 186) imposto de renda é um imposto adotado 

universalmente que obriga cada pessoa ou empresa destinar um determinado percentual de 

sua renda média anual para o governo. 

A base de cálculo do imposto é o montante real, presumido ou arbitrado, das rendas e 

proventos tributáveis. Sua alíquota é de 15% sobre o lucro real, a parcela que exceder o valor 

referente ao lucro real devera ser aplicado um adicional de 10% sobre o valor excedido.  

 

2.2.2 Contribuição Social sobre o Lucro das Pessoas Jurídicas - CSLL 

A Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) foi instituída pela Lei nº 7.689, 

de 15-12-1988, é uma com contribuição de competência da União. São contribuintes as 

pessoas jurídicas domiciliadas no país e as que lhes são equiparadas pela legislação do 

Imposto de Renda. 
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Segundo Oliveira et al. (2013 p. 208), o fato gerador é a obtenção de lucro no 

exercício; a base de calculo, nos contribuintes tributados pelo lucro real, é o resultado apurado 

pela contabilidade, ajustado pelas adições, exclusões e compensações. 

O pagamento da CSLL é feito pela pessoa jurídica mediante a utilização do 

Documento de Arrecadação de Receitas Federais (DARF) nas agências bancárias que 

integram a Receita Federal. 

A sua presunção depende do ramo de atividade que a empresa se enquadra tendo os 

percentuais de 1,6% a 32%, e a sua base de cálculo da CSLL é de 9% da receita bruta das 

vendas de bens e serviços. 

 

2.2.3 Programa de Integração Social – PIS/PASEP 

O PIS foi criado pela Lei Complementar 07/70 (para beneficiar os empregados de 

iniciativa privada). O PASEP foi criado pela Lei Complementar 08/70 (para beneficiar os 

funcionários públicos). 

 

Os contribuintes são pessoas jurídicas de direito privado e as que lhe são 

equiparadas pela legislação do Imposto de Renda, inclusive empresas prestadoras de 

serviços, empresas públicas e sociedades de economia mista e suas subsidiárias. A 

base de cálculo da contribuição é a totalidade das receitas auferidas pela pessoa 

jurídica. A alíquota do PIS é de 0,65% para empresas do lucro presumido. 1,65% 

para empresas do lucro real e 1% sobre a folha de salários. (Oliveira et al. 2013 p. 

242 ). 

 

O abono do PASEP (funcionários públicos) é pago no Banco do Brasil, enquanto que 

o abono do PIS (funcionários de empresas privadas) é feito na Caixa Econômica Federal. 

Para calcular o valor referente ao PIS/PASEP o empregado deve pegar o valor de um 

salário mínimo, dividir por 12 que é referente a quantia de meses em um ano e multiplicar 

pela quantia de meses trabalhados com carteira assinada no ano. 

Exemplo: Se tiver trabalhado 12 meses no ano de 2017, receberá o valor de um 

salário mínimo, que é de R$937,00. Caso tenha trabalhado, por exemplo, 10 meses, tem que 

dividir os R$937,00 por 12 e multiplicar por 10 meses que da um total de R$780,83. 

 

2.2.4 Contribuição para Financiamento de Seguridade Social- COFINS 

O COFINS é uma contribuição social para financiamento da seguridade social 

(assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social), foi criado através 

da Lei Complementar nº 70, de 30-12-1991. 
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Sua alíquota é de 7,6% para as empresas tributadas pelo lucro real (sistemática da 

não-cumulatividade) e de 3,0% para as demais. Tem por base de cálculo o faturamento 

mensal (receita bruta da venda de mercadorias e serviços de qualquer natureza), ou o total das 

receitas da pessoa jurídica. 

Para Oliveira et al. (2013, p. 234): 

 

O sujeito da obrigação tributária é a pessoa jurídica em geral e a ela equiparada pela 

legislação do imposto de renda, incluindo as instituições financeiras, construtoras e 

importadoras de imóveis. A base de calculo é a receita bruta das vendas de 

mercadorias e serviços. A alíquota é de 7,6% para empresas tributadas pelo lucro 

real e 3% para as empresas tributadas pelo lucro presumido e optantes pelo simples 

nacional. 

 

O COFINS é um tributo federal, cujos contribuintes são pessoas jurídicas de direito 

privado, incluindo pessoas equiparadas com elas de acordo com a lei do Imposto de Renda. 

 

2.2.5 Imposto sobre Produtos Industrializados- IPI 

O IPI é um imposto sobre circulação econômica de produtos industrializados, é um 

imposto federal, ou seja, somente a União pode instituí-lo ou modificá-lo. Este imposto incide 

sobre produtos industrializados, tanto nacionais como estrangeiros. A base para calcular o 

percentual varia de acordo com o produto, sendo disposta na TIPI ( Tabela de Incidência do 

Imposto sobre Produtos Industrializados). 

 

2.2.6 Contribuição para a Seguridade Social- INSS 

O INSS é a sigla de Instituto Nacional do Seguro Social sendo órgão responsável por 

receber as contribuições dos indivíduos, e tem como função fazer os pagamentos de 

aposentadorias, auxílio-doença, pensão por morte, auxílio-acidente, e outros benefícios 

previstos na lei.  

De acordo com o art. 1º da Lei nº 8.212, de junho de 1991, “A Seguridade Social 

compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos poderes públicos e da 

sociedade, destinado a assegurar o direito relativo à saúde, à previdência e à assistência 

social”. 

Conforme o SEBRAE o INSS é calculado sobre a parte patronal e a parte do 

empregado. Para a contribuição previdenciária patronal, em regra, é de: 

- 20% referente à contribuição previdenciária patronal sobre o total da folha de 

pagamento, inclusive pró-labore; 
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- 5,8% (Sal. Educação + Incra + Senai + Sesi + Sebrae) Obs. Essa é a regra geral, 

mas as alíquotas variam conforme o código FPAS da empresa; 

- de 1% a 3% sobre o total das remunerações pagas a título de salário, referente ao 

Seguro de Acidente de trabalho (SAT) (o percentual varia em função do grau de risco da 

atividade exercida pela empresa). 

Os empregados tem o valor do INSS descontados diretamente na sua folha de 

pagamento, e o valor a ser descontado depende do salário de cada um, podendo variar de 8% a 

11%, quanto maior o salário, maior é o desconto. 

A seguir será apresentado as tabelas do INSS vigente a partir de 01-01-2017, 

conforme a tabela com o salário de até R$ 1.659,38 sua alíquota para fins de recolhimento é 

de 8%, de 1.659,39 até 2.765,66 sua alíquota é de 9% e de 2.765,67 até 5.531,31 sua alíquota 

é de 11%. 

 

Salário-de-Contribuição (R$) Alíquota para fins de Recolhimento ao 

INSS 

até 1.659,38 8% 

de 1.659,39 até 2.765,66 9% 

de 2.765,67 até 5.531,31 11% 

Quadro 1 - Alíquotas do INSS (vigente a partir de 01-01-2017) 

Fonte: Portal Tributário. 

 

Conforme o Portal tributário, “a folha de pagamento das empresas brasileiras há 

tempos sofre incidência do INSS patronal, contribuição previdenciária que incide à alíquota 

de 20% sobre valores pagos a empregados, avulsos e a contribuintes individuais. A 

mencionada desoneração tratou de trocar a incidência sobre a folha de pagamento que gera 

altos custos ao empresariado pela incidência sobre a receita bruta da empresa, em 1% para 

indústrias e 2% para prestadores de serviços.” 

Ainda conforme o Portal Tributário a desoneração da folha foi instituída através da 

Lei 12.546/2011 que substitui partes das contribuições previdenciárias da folha de salários 

pela receita bruta ajustada. A partir de 01.12.2015, por forças da Lei 13.161/2015, a aplicação 

da desoneração é facultativa, ou seja, o contribuinte pode escolher qual a forma de tributar a 

folha é mais em conta, se pela forma tradicional (contribuição sobre a folha de pagamento) ou 

se pela forma desonerada (contribuição sobre a receita). 
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2.2.7 Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza- ISSQN 

O Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza é de competência dos Municípios, 

ou seja, somente os municípios têm competência de institui, cobrar e efetivamente arrecadar. 

A única exceção é o Distrito Federal, pois tem as mesmas atribuições dos Estados e 

Municípios.  O ISSQN incide sobre a prestação de serviços descritos na lista de serviços da 

Lei Complementar nº 116 (de 31 de julho de 2003).  

A base de cálculo é o preço dos serviços prestados, sua alíquota pode variar de 2% a 

5%, conforme o portal tributário: 

 

O Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza, de competência dos Municípios e 

do Distrito Federal, tem como fato gerador a prestação de serviços constantes da 

lista, ainda que esses não se constituam como atividade preponderante do prestador. 

A alíquota mínima foi fixada em 2% e a máxima de incidência em 5%. (Portal 

Tributário) 

 

Os contribuintes são as empresas ou os profissionais autônomos que prestam serviços 

tributáveis, mas os municípios e o Distrito Federal podem atribuir às empresas ou indivíduos 

que tomam os serviços à responsabilidade pelo recolhimento do imposto. 

 

2.2.8 Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre 

Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação 

– ICMS 

O ICMS é um imposto estadual, portando a competência de institui-lo são os 

Governos dos Estados e do Distrito Federal, conforme previsão no art. 155, II, da CF de 1988. 

 

O Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços é de competência dos 

Estados e do Distrito Federal. Contribuinte é qualquer pessoa, física ou jurídica, que 

realize, com habitualidade ou em volume que caracterize intuito comercial, 

operações de circulação de mercadoria ou prestações de serviços de transporte 

interestadual e intermunicipal de comunicação, ainda que as operações e as 

prestações se iniciem no exterior. Sua alíquota varia de Estado para Estado, (Portal 

Tributário). 

 

O ICMS corresponde a um tributo com muitas hipóteses de incidência e como 

consequência sua base de cálculo, alíquota, local da operação, além do momento da 

ocorrência do fato gerador, são estabelecidos em lei estadual para o cálculo e a cobrança do 

imposto devido em cada operação. 
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2.2.9 Fundo de Garantia de Tempo de Serviço- FGTS 

O Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) foi criado com o objetivo de 

proteger o trabalhador demitido sem justa causa, mediante a abertura de uma conta vinculada 

ao contrato de trabalho. 

Segundo o art. 2º da Lei nº 8.036 de 11 de maio de 1990, “o FGTS é constituído 

pelos saldos das contas vinculadas a que se refere esta lei e outros recursos a ele incorporados, 

devendo ser aplicados com atualização monetária e juros, de modo a assegurar a cobertura de 

suas obrigações”. 

No início de cada mês, os empregadores depositam em contas abertas na Caixa, em 

nome dos empregados, o valor correspondente a 8% do salário de cada funcionário. 

 

2.3 PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO 

 

Atualmente boa parte do faturamento das empresas é comprometido com o 

desembolso de tributos, as empresas assumem sérios riscos para iniciar e manter um 

empreendimento no mercado, com isso grande parte dos empresários busca por um regime de 

tributação ideal, para assim poder diminuir  sua carga tributária e se manter mais firme e 

atuante diante da concorrência.  

O planejamento tributário é um conjunto de sistemas legais que visam diminuir o 

pagamento de tributos, ou seja, a escolha da melhor alternativa de tributação, com o objetivo 

de minimizar o impacto dos tributos sobre a situação financeira, econômica e patrimonial da 

empresa. 

 

Conforme Oliveira et al. (2013, p.22), “planejamento tributário é uma forma licita de 

reduzir a carga fiscal [...]. 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.”  

 

A principal finalidade do planejamento é encontrar maneiras viáveis e legais para o 

pagamento de impostos, que possibilite uma boa economia fiscal ou mesmo a redução de 

tributos, usando métodos e procedimentos técnicos legais. 

Planejamento tributário jamais deve ser confundido com sonegação fiscal, pois 

planejar é escolher entre duas ou mais opções, a que possa dar melhores resultados para a 

empresa, enquanto sonegar é utilizar meios para deixar de recolher tributos que é devido. 
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2.3.1. Plano Estratégico 

Planejamento Estratégico é um processo gerencial que se refere à formulação de 

objetivos para a seleção de programas de ação e para sua execução, levando em conta as 

condições internas e externas à empresa e sua evolução esperada. Segundo Oliveira (2011, 

p.17) serve para se estabelecer a melhor direção a ser tomada pela empresa, sua 

responsabilidade é dos níveis mais altos da empresa.  

O resultado do planejamento é o projeto e a implementação dos processos, a empresa 

então deve monitorar o desempenho desses processos para saber se estão sendo alcançados os 

objetivos esperados. 

Conforme Andrade (2012, p.5), “a estratégia pode ser conceituada também como um 

processo cuja finalidade é possibilitar o alcance da situação futura desejada pela organização, 

tendo como principal instrumento o planejamento estratégico”. No qual é atribuído aos 

administradores a responsabilidade de visualizar, iniciar e alcançar os objetivos esperados. 

Para Kerzner, (2002, p.107) “o planejamento estratégico é essencial para a saúde da 

empresa, um planejamento eficaz pode representar, a longo prazo, a diferença entre o sucesso 

e o fracasso da empresa.” Ou seja, prevê o futuro da empresa, consiste em saber o que deve 

ser executado e de que maneira deve ser executado para chegar ao resultado esperado. 

 

2.4 PRINCIPAIS REGIMES TRIBUTÁRIOS 

 

A legislação brasileira permite que as empresas optem pelo regime de tributação que 

lhe for mais viável e lhe trouxer maior benefício financeiro. São três os regimes tributários 

mais utilizados: Simples Nacional, Lucro Real e Lucro Presumido. A escolha do regime e seu 

enquadramento é o que decidirá a incidência e a base de cálculo dos tributos federais, 

estaduais e municipais.  

 

2.4.1 Lucro Real 

O lucro real é a apuração do imposto de renda pelo verdadeiro resultado apresentado, 

considerando as deduções e adições devidas, determinadas em lei, devendo sempre haver 

documentos comprobatórios.  

Fabretti (2009, p. 215), define: 
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Adições: referem-se às despesas contabilizadas pela pessoa jurídica, mas que são 

limitadas ou admitidas pela lei. Exemplo: multas por infrações fiscais. Exclusões: 

São valores que a lei permite subtrair do lucro líquido (IR) para efeito fiscal. 

Exemplo: depreciação acelerada por incentivos fiscais, dividendos obtidos de 

investimentos em ações de outras empresas avaliadas pelo custo de aquisição, etc. 

Compensações: podem ser compensados os prejuízos fiscais dos períodos-bases 

anteriores. 

 

As adições, exclusões e compensações devem estar registradas no Livro de Apuração 

do Lucro Real (LALUR). O Portal de Contabilidade conceitua o LALUR como: 

 

Livro de Apuração do Lucro Real é um livro fiscal, sendo obrigatório somente para 

as empresas tributadas pelo Imposto de Renda na modalidade Lucro Real, conforme 

previsão contida no Regulamento do Imposto de Renda. Sua função é ajustar os 

demonstrativos contábeis à declaração do Imposto de Renda com adições e 

exclusões ao lucro líquido do período-base, apurando-se a base de cálculo do 

Imposto de Renda devido e controle de valores que devam influenciar a 

determinação do Lucro Real de períodos-base futuros e que não constem da 

escrituração comercial. 

 

Sua função é ajustar os demonstrativos contábeis à declaração do Imposto de Renda 

com adições e exclusões ao lucro líquido do período-base, apurando-se a base de cálculo do 

Imposto de Renda devido e controle de valores que devam influenciar a determinação do 

Lucro Real de períodos-base futuros e que não constem da escrituração comercial. O LALUR 

é um componente muito importante para o lucro real, pois é um instrumento de registro das 

operações e serve como meio de controle dos valores que não estão contidos na escrituração 

contábil e que podem influenciar no resultado da empresa. 

O regime prioriza o resultado (lucro ou prejuízo) do período da apuração, sendo à 

base de cálculo do imposto de renda das pessoas jurídicas que utilizam esse sistema de 

tributação. 

Art. 248 do RIR expressa o conceito fiscal de lucro líquido: 

“Art. 248. O lucro líquido de apuração é a soma algébrica do lucro operacional 

(Capítulo V), dos resultados não operacionais (Capítulo VII), e das participações, e deverá ser 

determinado com observância dos preceitos da lei comercial.” 

 De acordo com Oliveira et al. o Lucro Líquido é apurado na escrituração comercial, 

denominado lucro contábil, ajustado pelas adições, exclusões e compensações autorizadas 

pela legislação do Imposto de Renda. (2013, p. 188) 

O Lucro Real tem por finalidade apurar a base de cálculo do imposto de renda das 

pessoas jurídicas que optarem por esse tipo de apuração.  
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2.4.1.1 Atividades das Pessoas Jurídicas Obrigadas ao Regime de Tributação com base no 

Lucro Real 

O art. 14 da Lei nº 9.718/98 dispõe sobre as hipóteses em que a pessoa jurídica é 

obrigada à apuração pelo lucro real. A Lei nº 9.718/98 elevou o limite da receita total de R$ 

48.000.000,00 para R$ 78.000.000,00 dando uma nova redação ao inciso do referido art. 14.  

“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; 

II. Cujas atividades sejam de bancos comerciais, bancos de investimento, 

bancos de desenvolvimento, caixas econômicas, sociedades de crédito, financiamento ou 

investimento, sociedade de créditos imobiliário, sociedades corretoras de títulos, valores 

imobiliários e câmbio, distribuidores de títulos e valores mobiliários, empresas de 

arrendamento mercantil, cooperativas de crédito, empresas de seguros privados e de 

capitalização e entidades de previdência privada aberta; 

III. Que tiverem lucros, rendimentos ou ganhos de capital 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)”. 

Para as demais pessoas jurídicas, a tributação pelo lucro real é uma opção. Os 

impostos federais que incidem nas empresas optantes pelo lucro real são o PIS, a COFINS, o 

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

e o IRPJ e a CSLL são apurados anualmente ou trimestralmente, tendo como base o lucro 

líquido contábil. 

 

2.4.1.2 Apuração Trimestral 

Se a opção for pela apuração do Lucro Real trimestral, este deve ser determinado em 

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

dezembro, com base no resultado líquido de cada trimestre. Esse resultado deve ser apurado 



23 

 

com base nas demonstrações contábeis, com observância nas normas estabelecidas na 

legislação comercial e fiscal, o qual será ajustado pelas adições, exclusões e compensações 

determinadas ou autorizadas pela legislação tributária. 

O imposto aplica-se as seguintes alíquotas, segundo Oliveira et al. (2013, p. 189): 

 

a) Alíquota normal de 15% sobre a totalidade da base de cálculo, ou seja, 15% do 

lucro real; 

b) Alíquota adicional de 10% sobre a parcela da base de cálculo que exceder o 

limite de R$ 60.000,00 – limite trimestral. No caso de início de atividades, o limite 

trimestral será proporcional ao número de meses, ou seja, R$20.000,00 para cada 

mês em que a empresa exerceu atividades no trimestre. 

 

Ainda segundo Oliveira et al. (2013, p. 189), poderão ser deduzidos do valor do 

Imposto de Renda Trimestral: 

 
a) Os incentivos fiscais, dentro dos limites e condições fixados pela legislação; 

b) O Imposto de Renda pago ou retido na fonte sobre receitas computadas na 

determinação do lucro real; 

c) O saldo de imposto pago a maior ou indevidamente em períodos anteriores. 

 

O Imposto de Renda e a Contribuição Social a pagar, apurados em cada trimestre, 

podem ser pagos em quota única no mês seguinte ao trimestre, sem acréscimos. O 

contribuinte ainda tem a opção de pagar em três quotas mensais, porém terá acréscimo de 

juros pela taxa Selic até o mês anterior ao do pagamento de 1% no mês. 

 

2.4.1.3 Apuração Anual 

As pessoas jurídicas tributadas com base no lucro real podem optar pela apuração 

anual, no entanto os recolhimentos dos tributos devem ser efetuados todos os meses, com base 

em estimativas, e não pode mudar a base de tributação durante o exercício. 

De acordo com Oliveira et al. (2013, p. 189), 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. 
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O lucro Real Anual será apurado no período compreendido de janeiro a dezembro de 

cada ano, sendo que a empresa, mensalmente, terá que pagar ou demonstrar que não há 

imposto de renda e a contribuição social sobre o lucro calculado por estimativa. 

 

2.4.1.4 Cálculo do Imposto para Estimativa 

É aplicada para a apuração do IRPJ a alíquota de 15% (quinze por cento) sobre o 

lucro real e de 10% (dez por cento) sobre o valor que exceder a R$ 60.000,00 (Sessenta mil 

reais) no trimestre. Para apuração da CSLL, é aplicada a alíquota de 9% (nove por cento) 

sobre o lucro real obtido, sem a incidência de adicional. 

  

Atividade IRPJ CSLL 

Presunção Alíquota Presunção Alíquota 

Revenda de combustíveis; 1,6 % 15,0 % 12,0 % 9,0 % 

Atividades em geral (RIR 1999, art. 518); 8,0 % 15,0 % 12,0 % 9,0 % 

Serviços de transporte (exceto de carga); 8,0 % 15,0 % 12,0 % 9,0% 

Serviços hospitalares e de auxílio diagnóstico e 

terapia, patologia clínica, imagenologia, anatomia 

patológica e citopatológica, medicina nuclear e 

análises e patologias clínicas; 

8,0 % 15,0% 12,0 % 9,0% 

Serviços de transportes (exceto de cargas); 16% 15,0% 12,0 % 9,0% 

Intermediação de negócios; 32,0 % 15,0% 32,0 % 9,0 % 

Serviços em geral (exceto serviços hospitalares); 32,0 % 15,0% 32,0 % 9,0 % 

Administração, locação ou cessão de bens e direitos 

de qualquer natureza (inclusive imóveis). 

32,0 % 15,0% 32,0 % 9,0 % 

Quadro 2: Alíquotas para a apuração da CSLL e do IRPJ. 

Fonte: Portal Tributário. 

 

No regime não cumulativo, há a possibilidade de desconto de créditos, no entanto 

suas alíquotas são maiores, ou seja, de 1,65% para o PIS e 7,6% para a COFINS. Para um 

melhor entendimento, podemos analisar as alíquotas na tabela a seguir: 
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Tipo de Imposto Alíquota Base de Cálculo 

IRPJ 15% Lucro Líquido 

CSLL 9% Lucro Líquido 

PIS 1,65% Valor da Venda 

COFINS 7,6% Valor da Venda 

Quadro 3: Alíquotas para o cálculo do lucro real 

Fonte: Dados da Pesquisa. 

 

2.4.2 Lucro Presumido 

Lucro Presumido é uma forma de tributação simplificada, para determinar a base de 

cálculo do Imposto de Renda (IR) e para a Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido 

(CSLL) trimestralmente das empresas que não tiverem a obrigadas, no ano-calendário, à 

apuração no Lucro Real. 

Segundo 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.” 

Conforme Fabretti (2009, p. 219), lucro presumido tem a finalidade de facilitar o 

pagamento do IR, sem ter que recorrer à apuração do lucro real que pressupõe uma 

contabilidade eficaz, ou seja, é capaz de apurar o resultado antes do último dia do mês 

subsequente ao encerramento do trimestre. 

As empresas que optam pela apuração do IR e CSLL na forma de lucro presumido 

não são obrigadas a possuir escrituração contábil detalhada das suas receitas e despesas. Para 

Oliveira et al.(2013), a empresa precisa apenas possuir e estruturar o livro caixa, no qual 

constará as efetivas receitas, sendo que, esse livro deve ser escriturado dentro dos princípios e 

formalidades previstos na legislação fiscal. 

Após o contribuinte optar por esse método de tributação, o mesmo não poderá mudar 

no decorrer do ano-calendário, tal opção só será efetuada após o pagamento da primeira 

parcela do imposto ou da cota única, o que ocorrerá no final do mês de abril para os optantes 

desse regime de tributação. 

 

2.4.2.1 Empresas que se Enquadram 

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

comerciais ou de prestação de serviços, que tenha auferido no ano calendário anterior receita 

bruta inferior a R$48.000.000,00 (quarenta e oito milhões de reais). Iniciando as atividades no 



26 

 

decorrer do ano anterior, esse limite é de R$4.000.000,00 (quatro milhões de reais), 

multiplicado pelo número de meses de atividade. 

O regime do Lucro Presumido para Fabretti (2009, p.219): 

 [...] tem a finalidade de facilitar o pagamento do IR, sem ter que recorrer à complexa 

apuração do lucro real que pressupõe contabilidade eficaz, ou seja, capaz de apurar o 

resultado antes do último dia útil do mês subsequente ao encerramento do trimestre. 

 

2.4.2.2 Cálculo do Imposto 

A base de calculo do IR sobre o lucro presumido é apurada a partir da receita bruta 

decorrente da atividade da pessoa jurídica optante e do resultado das demais receitas e dos 

ganhos de capital, sendo a receita bruta o produto das vendas de bens e serviços de operações 

de conta própria, o preço dos serviços prestados e o resultado auferido nas operações de conta 

alheia (empréstimos consignados). Presume-se um percentual que pode ser 1,6 %, 8,0%, 16% 

ou 32% depende da atividade. 

 

Atividade 

 

IRPJ CSLL 

Presunção Alíquota % Direto Presunção Alíquota % Direto 

Revenda de combustíveis; 1,6 % 15,0 % 0,24% 12,0 % 9,0 % 1,08% 

Atividades em geral (RIR 1999, art. 518); 8,0 % 15,0 % 1,2% 12,0 % 9,0 % 1,08% 

Serviços de transporte (exceto de carga); 8,0 % 15,0 % 1,2% 12,0 % 9,0% 1,08% 

Serviços hospitalares e de auxílio 

diagnóstico e terapia, patologia clínica, 

imagenologia, anatomia patológica e 

citopatológica, medicina nuclear e 

análises e patologias clínicas; 

8,0 % 15,0% 1,2% 12,0 % 9,0% 1,08% 

Serviços de transportes (exceto de 

cargas); 

16% 15,0% 2,4% 12,0% 9,0% 1,08% 

Intermediação de negócios; 32,0 % 15,0% 4,8% 32,0 % 9,0 % 2,88% 

Serviços em geral (exceto serviços 

hospitalares); 

32,0 % 15,0% 4,8% 32,0 % 9,0 % 2,88% 

Administração, locação ou cessão de bens 

e direitos de qualquer natureza (inclusive 

imóveis). 

2,0 % 15,0% 4,8% 32,0 % 9,0 % 2,88% 

Quadro 4: Determinação do lucro presumido de acordo com a atividade. 

Fonte: Portal Tributário  
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Atribui-se um percentual de presunção do IRPJ que pode variar de 1,6% (um inteiro 

e seis décimos por cento) a 32% (trinta e dois por cento), de acordo com a atividade que a 

pessoa jurídica exerce e sua alíquota é de 15% (quinze por cento); se atingir até R$ 

120.000,00 (cento e vinte mil reais), recolhe com 16% (dezesseis por cento). Atribui-se um 

percentual de CSLL que pode variar de 12% (doze por cento) a 32% (trinta e dois por cento), 

tendo sua alíquota em 9% (nove por cento). Se o lucro líquido for superior a R$60.000,00 ao 

trimestre, haverá um adicional de 10% (dez por cento) sobre o valor excedente. As pessoas 

jurídicas poderão optar pela forma de tributação simplificada, pois o efetivo planejamento 

tributário aplica-se, tão somente, a empresas com apuração de PIS e COFINS cumulativas. No 

lucro presumido recolhe-se os tributos separados, com cálculos diferenciados. Para um melhor 

entendimento, podemos analisar as alíquotas na tabela a seguir, na qual foi calculado o 

imposto direto, que é o percentual da alíquota aplicado ao comércio multiplicado pelo 

percentual de presunção. 

 

Tipo de imposto Alíquota Direta Serviços 

IRPJ 1,2% 1,2% 

CSLL 1,08% 1,08% 

PIS 0,65% 1,65% 

COFINS 3,0% 7,60% 

TOTAL 5,93% 11,53% 

Quadro 5: Alíquotas para o cálculo do lucro presumido 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

A empresa optante pelo lucro presumido paga INSS patronal na alíquota normal 

conforme indicado no capitulo 6.2.6. 

 

 

2.4.3 Simples Nacional 

Conforme o Ministério da Fazenda simples nacional é um regime de arrecadação, 

cobrança e fiscalização de tributos aplicáveis às Empresas de Pequeno Porte e 

Microempresas, abrangendo a participação de todos os entes queridos (União, Estados, 

Distrito Federal e Município). 

Ele abrange a participação de todos os entes federados (União, Estados, Distrito 

Federal e Municípios). É aplicável apenas para as Microempresas e Empresas de Pequeno 
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Porte, definidas pela lei geral, com base no seu faturamento anual. Para ser optante, a empresa 

não pode exercer nenhuma atividade impeditiva. 

Todos os Estados e Municípios participam obrigatoriamente do Simples Nacional. 

Entretanto, a participação de cada Estado no Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro, poderão 

ser adotados pelos Estados limites diferenciados de receita bruta de EPP (sublimites), para 

efeitos de recolhimento do ICMS ou do ISS, aplicando-se obrigatoriamente o recolhimento do 

ISS dos municípios nele localizados. 

A regulamentação do Simples Nacional deve conter as seguintes características de 

acordo com o Ministério da Fazenda: 

 

I. ser facultativo; II. ser irretratável para todo o ano-calendário; III. abrange os 

seguintes tributos: IRPJ, CSLL, PIS/Pasep, Cofins, IPI, ICMS, ISS e a Contribuição 

para a Seguridade Social destinada à Previdência Social a cargo da pessoa jurídica 

(CPP); IV. recolhimento dos tributos abrangidos mediante documento único de 

arrecadação - DAS; V .disponibilização às ME/EPP de sistema eletrônico para a 

realização do cálculo do valor mensal devido, geração do DAS e, a partir de janeiro 

de 2012, para constituição do crédito tributário; VI. apresentação de declaração 

única e simplificada de informações socioeconômicas e fiscais; VII. prazo para 

recolhimento do DAS até o dia 20 do mês subsequente àquele em que houver sido 

auferida a receita bruta; VIII. possibilidade de os Estados adotarem sublimites para 

EPP em função da respectiva participação no PIB. Os estabelecimentos localizados 

nesses Estados cuja receita bruta total extrapolar o respectivo sublimite deverão 

recolher o ICMS e o ISS diretamente ao Estado ou ao Município. 

 

A carga tributária para as ME e EPP é muito alta, por isso, foi criado o regime do 

Simples Nacional que é um regime especial unificado de arrecadação de tributos e 

contribuições.  

 A opção do Simples Nacional possui vantagens e desvantagens, conforme o 

Ministério da Fazenda. Sendo elas: 

Vantagens 

a) Arrecadação única de 8 tributos por meio de uma só alíquota (taxação); 

b) Facilidade de pagamento, pois existe uma única guia de pagamento; 

c) Em vez de um cadastro para cada instância (federal, estadual, municipal), o CNPJ 

passa a identificador único da inscrição da empresa; 

d) Redução de custos trabalhistas: passa a ser dispensável a contribuição de 20% do 

INSS Patronal na Folha de Pagamento; 

e) Facilitação do processo de contabilidade. 

Desvantagens 
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a) O Simples Nacional é calculado com base no faturamento anual, em vez do lucro. Ou 

seja, uma empresa pode estar tendo prejuízo e ter que pagar impostos da mesma 

forma; 

b) Empresas optantes pelo Simples Nacional não marcam na nota fiscal o quanto foi 

pago de ICMS e IPI, o que impossibilita a seus clientes aproveitar créditos de 

impostos, ou seja, recolher parte desse valor de volta;  

c) Empresas de Pequeno Porte (EPP) têm um limite extra, que é o de exportações: a 

empresa pode declarar receita bruta anual de até R$ 7,6 milhões, sendo no máximo 

R$ 3,6 milhões no mercado interno e R$ 3,6 milhões em exportação de mercadorias 

e serviços. Isso pode acabar desencorajando o empreendedor de crescer, ou 

incentivando-o a entrar na ilegalidade; 

d) Existem atividades que se encaixam no Simples, mas não valem a pena pelo valor da 

alíquota a partir de determinadas faixas. Exige que cada caso seja analisado 

individualmente, mas em geral, a regra é: quanto maior o gasto com folha de 

pagamento, maior a chance da opção pelo Simples ser vantajosa. 

 

2.4.3.1 Opções pelo Simples Nacional 

A empresa que optar pelo Simples Nacional, deverá seguir o regime até o final do 

ano calendário. Empresas para optar pelo regime de simples nacional devem: no caso da 

microempresa aufira, em cada ano-calendário, receita bruta igual ou inferior a R$ 360.000,00 

(trezentos e sessenta mil reais) e empresas de pequeno porte receita bruta superior a R$ 

360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais) e igual ou inferior a R$ 3.600.000,00 (três milhões 

e seiscentos mil reais). A tabela esta em vigor desde 01.01.2012 a 31.12.2017, a partir de 

2017 a tabela de enquadramento muda. 

A solicitação de opção pelo Simples Nacional somente pode ser realizada no mês de 

janeiro, até o seu último dia útil. Uma vez deferida, produz efeitos a partir do primeiro dia do 

ano calendário da opção. 

 

2.4.3.2 Atividades Proibidas de Ingressar no Simples Nacional 

Para ser optante pelo Simples Nacional as ME e EPP devem preencher os requisitos 

previsto em lei, e não podem exercer nenhuma atividade impeditiva. Conforme o art. 17 da 

Lei Complementar nº123/2006, algumas atividades impeditivas de ingressar no Simples 

Nacional são: 

a) de cujo capital participe outra pessoa jurídica; 
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b) que tenha sócio domiciliado no exterior; 

c) de cujo capital participe entidade da administração pública, direta ou indireta, 

federal, estadual ou municipal; 

d) 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); 

e) com participação no capital social, de pessoa física que seja inscrita como empresário 

ou sócia de outra empresa que receba tratamento jurídico diferenciado nos termos da Lei 

Complementar nº 123/2006, desde que a receita bruta anual global ultrapasse o limite de 

R$3.600.000,00; 

f) que tenha por finalidade  a prestação de serviços decorrentes do exercício de 

atividade intelectual, de natureza técnica, científica, desportiva, artística ou cultural, que 

constitua profissão regulamentada ou não, bem como a que preste serviços de instrutor, de 

corretor, de despachante ou de qualquer tipo de intermediação de negócio. 

 

2.4.3.3 Impostos Abrangidos e Forma de Tributação 

O Simples Nacional unifica oito impostos em um único boleto e reduz sua carga 

tributária, onde é feito o recolhimento mensal por meio do DAS - Documento de Arrecadação 

do Simples Nacional, onde a data de vencimento do DAS é o dia 20 de cada mês. Os impostos 

são: 

- Federais: IRPJ, CSLL, PIS, COFINS, IPI; 

- Previdência: INSS patronal; 

- Estaduais: ICMS; 

- Municipais: ISS onde é feito o recolhimento mensal por meio do DAS - Documento 

de Arrecadação do Simples Nacional, onde a data de vencimento do DAS é o dia 20 de cada 

mês. 

Cabe ressaltar que, o recolhimento do Simples Nacional não considera os seguintes 

tributos e contribuições: IOF (Imposto sobre Operações Financeiras), imposto de importação, 

imposto de 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.  
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2.4.3.4 Forma de Pagamento 

O pagamento deverá ser efetuado através de DAS (documento de arrecadação do 

simples) calculado em aplicativo específico disponível no site da Secretaria da Receita 

Federal do Brasil. Os tributos deverão ser recolhidos até o ultimo dia útil da primeira 

quinzena do mês subsequente aquele em que estiver sido auferida a receita bruta. No caso de a 

ME ou EPP possuir filiais, o recolhimento deverá ser efetuado pela matriz. 

O valor devido pela empresa mensalmente, optante pelo simples nacional, será 

determinado mediante aplicação de percentuais, da tabela de acordo com sua atividade 

exercida e receita bruta acumulada dos últimos doze meses, onde pode ser vista todas as 

faixas de faturamento, contendo todos os impostos Federais e Estaduais, incluindo a carga 

previdenciária na tabela de contribuição do simples nacional que esta exposta em anexo, 

sendo que a mesma é aplicável apenas às indústrias. Existem várias tabelas, sendo elas 

aplicáveis para indústria comércio e serviços. 

 As microempresas e empresas de pequeno porte optantes pelo Simples Nacional são 

obrigadas a emitir documento fiscal de venda ou prestação de serviços, de acordo com as 

normas específicas editadas pelo Comitê Gestor e manter em boa ordem os documentos que 

fundamentaram a apuração dos impostos e contribuições devidas. 

Para calcular o imposto devido pelo Simples Nacional, deve-se saber em qual 

atividade a empresa se encaixa, se ela é uma indústria, comércio ou prestadora de serviços, 

deve-se olhar o faturamento anual da empresa e conforme a tabela disposta pela legislação 

calcular os devidos impostos a serem pagos. 

 

2.4.3.4 Como se Inscrever no Simples Nacional 

Segundo o Portal da Receita Federal, para empresas em início de atividade, depois da 

sua inscrição no CNPJ e de ter suas inscrições Estadual (caso deva pagar ICMS) e Municipal, 

a empresa tem o prazo de até 30 dias, contados da última inscrição para efetuar a opção pelo 

Simples Nacional, desde que não tenham passado 180 dias corridos da inscrição no CNPJ. 

Após esse prazo, só é possível no mês de janeiro do ano seguinte. 

Para empresas que não estão em início de atividade, a opção pelo Simples Nacional 

só pode ser realizada no mês de janeiro. No entanto, é possível se antecipar a esse prazo e 

fazer o agendamento da opção. O agendamento é a possibilidade de o contribuinte manifestar 

o interesse pela opção pelo Simples Nacional para o ano seguinte, podendo verificar as 

pendências impeditivas, ou seja, caso for identificado algum ponto que o impeça de optar pelo 

Simples Nacional o empreendedor tem mais tempo para regularizar as pendências. 
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O serviço de agendamento está disponível no Portal do Simples Nacional entre o 

primeiro dia útil de novembro e o penúltimo dia útil de dezembro do ano anterior ao da opção. 

 

2.4.3.5 Exclusão do simples nacional 

As ME e EPP poderão ser exclusas do regime pelos motivos de exclusão por opção, 

exclusão por comunicação obrigatória e exclusão de ofício. Para Oliveira et al. (2013), as 

exclusões ocorrem quando: 

A exclusão por opção ocorre quando a ME ou a EPP, resolve espontaneamente 

deixar de ser optante pelo Simples Nacional e não exista nenhuma exclusão obrigatória. A 

exclusão por opção 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 1ºde janeiro do 

ano calendário seguinte. 

A exclusão por comunicação obrigatória ocorre quando a ME ou a EPP está com 

alguma situação que impede a sua permanência no regime. Nesse caso, o contribuinte tem a 

obrigação de comunicar a sua exclusão. 

A exclusão por ofício se dá quando ocorre pelo contribuinte: 

a) falta de comunicação de exclusão obrigatória; 

b) falta de emissão da nota fiscal; 

c) omissão de folha de pagamento da empresa ou do documento de informações 

previsto pela legislação previdenciária, trabalhista ou tributária, segurado empregado, 

trabalhador avulso ou contribuinte individual que lhe preste serviços; 

d) embaraço à fiscalização (recusa a exibir livros, documento, informações sobre bens e 

movimentações financeiras); 

e) resistência a fiscalização (negativa de acesso ao estabelecimento ou ao local de 

atividades ou bens); 

f) constituição (da empresa) por interpostas pessoas; 

g) prática reiterada de infração; 

h) comercialização de mercadorias, objeto de contrabando ou descaminho, entre outros. 

A competência para excluir de ofício pertence às administrações tributárias federal, 

estaduais ou do Distrito Federal, conforme a localização do estabelecimento. 

Quanto à diferença entre a tributação por tipo de atividade, para o comércio são 

tributados IRPJ, CSLL, PIS, COFINS, ICMS, PREVIDENCIA SOCIAL, já para indústria são 

tributados IRPJ, CSLL, PIS, COFINS, IPI, ICMS, PREVIDÊNCIA SOCIAL, e para serviços 

são tributados IRPJ, CSLL, PIS, COFINS, ISS, PREVIDÊNCIA SOCIAL. 
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3 METODOLOGIA 

Com o intuito de alcançar os objetivos propostos nesse trabalho, serão apresentados 

de forma breve, os meios utilizados para a obtenção dos resultados. Primeiramente será 

abordada a classificação do estudo com a caracterização do tipo de pesquisa adotada, logo 

após, a amostra e coleta de dados, e por fim a análise e interpretação dos mesmos. 

 

3.1 CARACTERIZAÇÃO DA PESQUISA 

O presente trabalho expõe uma pesquisa de natureza teórico-empírico, ou seja, foi 

feita um pesquisa de campo na empresa para obter os dados necessários e logo após utilizada 

a teoria para análise dos dados coletados, para dessa forma identificar o melhor regime de 

tributação. 

 Os tratamentos de dados são de natureza qualitativa e quantitativa. Segundo Marconi 

e Lakatos (2006, p. 269) “a metodologia qualitativa preocupa-se em analisar e interpretar 

aspectos mais profundos, descrevendo a complexidade do comportamento humano. Fornece 

análise mais detalhada sobre as investigações, hábitos, atitudes, tendências de comportamento 

etc.”, ou seja, está relacionada ao levantamento de dados sobre uma determinada empresa, 

aonde o mesmo pode desenvolver conceitos e ideias através dos dados encontrados por meio 

de relatório. 

A pesquisa quantitativa caracteriza-se pelo emprego da quantificação tanto nas 

modalidades de coleta de informações quanto no tratamento delas por meio de técnicas 

estatísticas, desde as mais simples como percentual, média, desvio padrão, à mais complexas 

como coeficiente de correlação, análise de regressão etc. (Marconi e Lakatos 2006 p. 269 

apud Richardson et al. 1999, p. 70),  a pesquisa se caracteriza quantitativa pois os dados 

coletados  são informações numéricas, os quais foram analisados e submetidos a cálculos para 

poder enquadrar a empresa. 

Quanto aos procedimentos adotou-se uma pesquisa exploratória, pois forneceu 

informações de suma importância relacionadas à empresa em estudo, tais informações 

servirão de auxílio para a formulação dos métodos e técnicas para a elaboração da pesquisa. 

Segundo Cervo e Bervian (2002), as pesquisas exploratórias têm por objetivo familiarizar-se 

com o fenômeno ou obter novas percepções do mesmo e descobrir novas ideias.  

Quanto aos procedimentos técnicos foi feito um estudo de caso para conhecer melhor 

a empresa aonde foi feita uma análise mediante ao problema levantado. 
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Na análise de Gil, estudo de caso consiste no estudo profundo e exaustivo de um ou 

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

praticamente impossível mediante outros delineamentos já considerados. (2010, p. 37) 

Entende-se que os dados obtidos com a pesquisa foram úteis apenas para a empresa 

em estudo, pois se busca a melhor forma de tributação para a empresa com dados da mesma. 

 

3.2 UNIDADE DE ESTUDO 

A pesquisa foi realizada na empresa Montare Metais – ME, localizada na cidade de 

Tapejara no Distrito Augusto Menegaz. A empresa é uma indústria metalúrgica atuante no 

mercado desde o ano de 2012, conta com 2 (dois) colaboradores, sendo um deles o dono da 

mesma. Atividade econômica da empresa é a fabricação de portas, grades, janelas, 

movimentadores, ou seja, tudo no ramo metalúrgico. 

Serão apresentadas as demonstrações contábeis do ano de 2018 e 2019, os dados 

foram projetados com base nos documentos do ano de 2016 e 2017 fornecidos pela empresa 

Montare Metais - ME, onde foram tabulados em planilhas do software Excel para cálculos dos 

impostos devidos pela mesma. Os cálculos foram realizados pelos três regimes de tributação: 

Simples Nacional, regime este adotado pela empresa desde que entrou no mercado, ou seja, 

no ano de 2012, Lucro Presumido e o Lucro Real. Após analisados os dados e comparados 

com os resultados conseguidos com a pesquisa, obteve-se dados de suma importância para a 

escolha do regime que menor onera a empresa. 

 

3.3 COLETA DE DADOS 

O trabalho foi desenvolvido através de coleta de dados primária, conforme Marconi e 

Lakatos (2012) são coletas de dados documentais restritas ou não, que se denominam fontes 

primárias. São dados que nunca foram fornecidos pela empresa, pois nunca se realizou uma 

pesquisa na mesma, os dados foram coletados através de uma visita a empresa no mês de 

agosto, aonde foram disponibilizados pelo dono da empresa juntamente com a contadora os 

documentos para a elaboração da pesquisa, sendo eles: apuração de impostos e contribuições, 

demonstração do resultado do exercício e balancetes mensais da empresa.  

 

3.4 ANÁLISE DE DADOS 

 

As informações obtidas por meio dos documentos contábeis fornecidos pela empresa 

foram tabulados em planilhas do software Excel em que serão apresentados os resultados por 
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ano e um quadro comparativo dos resultados obtidos. As informações obtidas foram 

submetidas à análise e interpretação.  
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4 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 

Serão apresentadas as demonstrações contábeis do ano de 2018 e 2019, os valores 

utilizados para a formação da receita são os dados fornecidos pela empresa referentes ao ano 

de 2016 e 2017 no qual foi elaborada uma projeção para os demais anos e tabulados em 

planilhas do software Excel para cálculos dos impostos devidos pela mesma. 

 

4.1 SIMPLES NACIONAL 

O simples nacional unifica oito impostos em um único documento (DAS- 

Documento de Arrecadação do Simples Nacional), ou seja, os impostos Federais (IRPJ, 

CSLL, PIS, COFINS e IPI), da previdência (INSS patronal) e municipais (ISS). Abaixo estão 

apresentados os valores de tributação baseado no faturamento da empresa.  

 

Tabela 1: Enquadramento do Simples Nacional no ano de 2018. 

 

Fonte: Dados da Pesquisa. 

 

Na tabela acima estão demonstrados os cálculos do simples mês a mês, para calcular 

o valor do imposto devido foi utilizado o faturamento projetado multiplicado pela alíquota do 

simples nacional encontrado em anexo. Vale ressaltar que a tabela estará vigente até 

31/12/2107, a partir desta data a alíquota muda. 

Observa-se que no ano de 2018 a empresa optando pelo enquadramento do simples 

nacional deverá recolher um valor de R$ 315,99 referente à prestação de serviços e R$ 

39.583,45 das vendas efetuadas no ano, totalizando assim, um valor de R$ 39.583,45. 

Já no ano de 2019 os valores apurados, são: 
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Tabela 2: Enquadramento do Simples Nacional no ano de 2019. 

 

Fonte: Dados da Pesquisa. 

 

A tabela 2 mostra os cálculos do simples mês a mês, para calcular o valor do imposto 

devido, foi utilizado o faturamento projetado multiplicado pela alíquota do simples nacional, a 

empresa, optando pelo simples nacional no ano de 2019 deverá recolher R$ 338,11 referente à 

prestação de serviços e R$ 46.023,18 das vendas efetuadas no ano, totalizando assim, um 

valor de R$ 46.361,29. 

 

4.2 LUCRO PRESUMIDO 

Nessa forma de tributação, a empresa calcula e recolhe os tributos mensalmente, o 

Imposto de Renda (IRPJ) e a Contribuição social (CSLL) são calculados sobre a base 

presumida, independente de ter obtido lucro ou prejuízo. 

Abaixo estão apresentados os valores apurados: 

 

Tabela 3: Cálculo do IRPJ e CSLL no ano de 2018. 

 Valor da Receita Alíquota Base de Cálculo 

Receita de Vendas de Mercadorias 534.979,05   

(+) Receita de Prestação de Serviços 5.266,54   

(=) Base de Cálculo 540.245,59 32%      172.878,59  

IRPJ   15%        25.931,79  

CSLL  9%        15.559,07  

(=) IRPJ e CSLL a Recolher          41.490,86  

Fonte: Dados da Pesquisa. 

 

Para calcular o IRPJ e CSLL é necessário apurar o faturamento total, ou seja, as 

vendas e prestação de serviços, aplicar a alíquota segundo a tabela de presunção conforme a 

atividade que a empresa exerce, no caso da metalúrgica a alíquota é 32%, obtendo assim a 
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base de cálculos para o IRPJ e CSLL. Na tabela a seguir, observa-se o cálculo de cada 

imposto. 

 

Tabela 4: Cálculo dos Impostos no ano de 2018. 

Impostos Base de 

Cálculo 

Alíq. Comércio Tributo a Pgr Base de 

Cálculo 

Alíq. Serviços Tributo a Pgr 

PIS 534.979,05 1,65%           

8.827,15  

           5.266,54  0,65%           34,23  

COFINS 534.979,05 7,60%         

40.658,41  

           5.266,54  3%         158,00  

IRPJ       172.878,59  15%         

25.931,79  

   

CSLL       172.878,59  9%         

15.559,07  

   

INSS 19.621,32 20%           

3.924,26  

   

TOTAL           

95.092,92  

   

Fonte: Dados da Pesquisa. 

  

Na tabela acima, podemos observar os impostos devidos caso a empresa opte pelo 

lucro presumido. Nesta opção a empresa recolherá R$ 49.677,79 de PIS e CONFINS, R$ 

25.931,79 de IRPJ, R$ 15.559,07 de CSLL e R$ 3.924,26 de INSS, tendo um total de 

impostos no valor de R$ 95.092,92. 

 

Tabela 5: Enquadramento do Lucro Presumido no ano de 2018. 

Receita Bruta 540.245,59 

(-) Impostos Totais         95.092,92  

(=) Margem       445.152,67  

(-) CMV 269.011,54 

(-) Despesas Operacionais 67.288,65 

(=) Lucro pelo Presumido 108.852,48 

Fonte: Dados da Pesquisa. 

 

Observa-se na tabela acima, que nessa forma de tributação a empresa com a receita 

de R$ 540.245,59 no ano de 2018 diminuindo um total de R$ 95.092,92, referente aos 

impostos ela obterá uma margem no valor de R$ 445.152,67 no qual se subtrai o custo da 

mercadoria vendida (CMV) e as despesas operacionais terá um lucro de R$ 108.852,48.  

Já no ano de 2019 os valores apurados são: 
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Tabela 6: Cálculo do IRPJ e CSLL no ano de 2019. 

 Valor da Receita Alíquota Base de Cálculo 

Receita de Vendas de Mercadorias 572.427,58   

(+) Receita de Prestação de Serviços 5.635,20   

(=) Base de Cálculo 578.062,78 32%      184.980,09  

IRPJ   15%        27.747,01  

CSLL  9%        16.648,21  

(=) IRPJ e CSLL a Recolher          44.395,22  

Fonte: Dados da Pesquisa. 

 

Com base na tabela de presunção foram calculados o IRPJ e CSLL referente ao ano 

de 2019, no qual totalizou R$ 44.395,22 de IRPJ e CSLL a recolher. 

  

Tabela 7: Cálculo dos impostos no ano de 2019. 

Impostos Base de 

Cálculo 

Alíq. Comércio  Tributo a Pgr   Base de 

Cálculo  

Alíq. Serviços Tributo a Pgr 

PIS 572.427,58 1,65%          

9.445,06  

     5.635,20  0,65%           36,63  

COFINS 572.427,58 7,60%        

43.504,50  

     5.635,20  3%         169,06  

IRPJ        

184.980,09  

15%        

27.747,01  

   

CSLL        

184.980,09  

9%        

16.648,21  

   

INSS 20.994,72 20%          

4.198,94  

   

TOTAL        

101.749,40  

   

Fonte: Dados da Pesquisa. 

 

Conforme a tabela 7 a empresa optando pelo lucro presumido no ano de 2019 

recolherá R$ 53.155,24 de PIS e COFINS, R$ 27.747,01 de IRPJ, R$ 16.648,21 de CSLL e 

R$ 4.198,94 de INSS, tendo um total de impostos de R$ 101.749,40. 

 

Tabela 8: Enquadramento do Lucro Presumido no ano de 2019. 

Receita Bruta 578.062,78 

(-) Impostos Totais        101.749,40  

(=) Margem        476.313,38  

(-) CMV 287.842,36 

(-) Despesas Operacionais 72.598,85 

(=) Lucro pelo Presumido        115.872,17  

Fonte: Dados da Pesquisa. 
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Observa-se na tabela acima, que nessa forma de tributação a empresa com a receita 

de R$ 578.062,78 no ano de 2019 diminuindo total de R$ 101.749,40 referente aos impostos 

obterá uma margem no valor de R$ 476.313,38 no qual se subtrai o custo da mercadoria 

vendida (CMV) e as despesas operacionais tendo um lucro de R$ 115.872,17.  

 

4.3 LUCRO REAL 

A seguir será apresentada a apuração do imposto pelo lucro real, onde o imposto de 

renda (IRPJ) e a contribuição social (CSLL) a pagar serão obtidos através do lucro da empresa 

no ano. A empresa poderá adotar essa forma de tributação, por obrigatoriedade ou por opção. 

 

Tabela 9: Cálculo dos impostos pelo Lucro Real no ano de 2018.  

Imposto Base de 

Cálculo 

Alíq. Comércio Tributo a Pgr Base de 

Cálculo 

Alíq. Serviços Tributo a Pgr 

PIS 534.979,05 1,65%          8.827,15       5.266,54  0,65%           34,23  

COFINS 534.979,05 7,60%        40.658,41       5.266,54  3%         158,00  

IRPJ        

150.343,35  

15%        22.551,50     

CSLL        

150.343,35  

9%        13.530,90     

INSS 19.621,32 20%          3.924,26     

TOTAL          89.684,46     

Fonte: Dados da Pesquisa. 

 

Na tabela acima observa-se que se a empresa optar pelo lucro real no ano de 2018 ela 

recolherá R$ 49.677.79 de PIS e COFINS, R$ 22.551,50 de IRPJ, R$ 13.530,90 de CSLL e 

R$ 3.924,26 de INSS, totalizando um valor de R$ 89.684,46 de impostos. 
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Tabela 10: Enquadramento do Lucro Real no ano 2018. 

Receita Bruta 540.245,59 

(-)PIS e COFINS      49.677,79  

(=) Receita Líquida    490.567,80  

(-)CMV 269.011,54 

(=) Lucro Bruto    221.556,26  

(-) Despesas Operacionais 67.288,65 

(-) INSS sobre a Folha 3924,264 

LAIR  

Adições  

Exclusões  

(=)Lucro Real antes do IR    150.343,35  

(-)IRPJ      22.551,50  

(-)CSLL      13.530,90  

(=) Lucro Líquido    114.260,94  

Fonte: Dados da Pesquisa. 

 

Conforme a tabela acima, nessa forma de tributação a empresa com a receita de 

R$540.245,59 no ano de 2018 diminuindo o total de R$ 49.677,79 referente à PIS e COFINS 

terá uma receita líquida no valor de R$ 490.567,80 diminuindo o custo da mercadoria vendida 

(CMV) terá um lucro bruto de R$ 221.556,26, no qual se subtraem as despesas operacionais, 

INSS sobre a folha, IRPJ e CSLL, sendo assim a empresa apresentará um lucro de 

R$114.260,94. 

  

Tabela 11: Cálculo dos impostos pelo Lucro Real no ano de 2019. 

Imposto Base de 

Cálculo 

Alíq. Comércio Tributo a Pgr Base de 

Cálculo 

Alíq. Serviços Tributo a Pgr 

PIS 572.427,58 1,65%          

9.445,06  

          5.635,20  0,65%           36,63  

COFINS 572.427,58 7,60%        

43.504,50  

          5.635,20  3%         169,06  

IRPJ       

160.267,39  

15%        

24.040,11  

   

CSLL       

160.267,39  

9%        

14.424,07  

   

INSS 20.994,72 20%          

4.198,94  

   

TOTAL          

95.818,35  

   

Fonte: Dados da Pesquisa. 
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No ano de 2019, se a empresa optar pelo lucro real, conforme tabela 11, terá de 

recolher R$ 53.155,24 de PIS e COFINS, R$ 24.040,11 de IRPJ, R$ 14.424,07 de CSLL e R$ 

4.198,94 de INSS, totalizando um valor de R$ 95.818,35 de impostos. 

 

Tabela 12: Enquadramento do Lucro Real no ano de 2019. 

Receita Bruta 578.062,78 

(-) PIS e COFINS        53.155,24  

(=) Receita Líquida      524.907,54  

(-)CMV 287.842,36 

(=) Lucro Bruto      237.065,18  

(-) Despesas Operacionais 72.598,85 

(-) INSS sobre a Folha 4198,944 

LAIR  

Adições  

Exclusões  

(=) Lucro Real antes do IR      160.267,39  

(-) IRPJ        24.040,11  

(-) CSLL        14.424,07  

(=) Lucro Líquido      121.803,22  

Fonte: Dados da Pesquisa. 

 

Observa-se na tabela acima, que nessa forma de tributação a empresa com a receita 

de R$ 578.062,78 no ano de 2019 diminuindo o total de R$ 53.155,24 referente à PIS e 

COFINS terá uma receita líquida no valor de R$ 524.907,54 diminuindo o custo da 

mercadoria vendida (CMV) terá um lucro bruto de R$ 237.065,18 no qual se subtraem as 

despesas operacionais, INSS sobre a folha, IRPJ e CSLL, sendo assim, a empresa no ano de 

2019 apresentará um lucro de R$ 121.803,22. 

 

4.4 COMPARATIVO ENTRE AS FORMAS DE TRIBUTAÇÃO 

Abaixo a comparação entre as formas de tributação referente ao ano de 2018 e 2019: 

simples nacional, lucro presumido e lucro real. 
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Tabela 13: Comparação das tributações do ano de 2018. 

 

Fonte: Dados da Pesquisa. 

 

Conforme a tabela acima a empresa no ano de 2018 optando pelo lucro real terá que 

recolher R$ 89.684,46 de impostos, pelo lucro presumido R$ 95.092,92 e pelo simples 

nacional apenas R$ 39.583,45. Com isso, pode-se perceber que a empresa terá uma economia 

muito maior optando pelo simples, pois assim estará economizando R$ 50.101,00 se 

comparado com o lucro real e R$ 55.509,46 se comparado com o lucro presumido. 

 

Tabela 14: Comparação das tributações do ano de 2019. 

 

Fonte: Dados da Pesquisa. 

 

Observa-se que a empresa no ano de 2019 optando pelo lucro real terá que recolher 

R$ 95.818,35 de impostos, pelo lucro presumido R$ 101.749,40 e pelo simples nacional 

apenas R$ 46.361,29. Com isso, pode-se perceber que a empresa terá uma economia muito 

maior optando pelo simples, pois assim estará economizando R$ 49.457,06 se comparado 

com o lucro real e R$ 55.388,11 se comparado com o lucro presumido. 
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6 CONCLUSÃO  

 

 

O sistema tributário nacional gera atualmente um elevado custo com tributos, estes 

impostos e contribuições representam uma grande parcela das despesas da empresa. O 

Planejamento Tributário deveria ser adotado em todas as empresas, pois como observado não 

existe uma fórmula para saber qual o melhor regime para a empresa, por isso se faz necessário 

planejar a fim de encontrar benefícios para a empresa a fim de maximizar os lucros. 

Considerando esse contexto, este trabalho teve por objetivo analisar e demonstrar a 

aplicabilidade da Lei nos três regimes de tributações existentes (simples nacional, lucro 

presumido, lucro real), com vistas a identificar a forma mais econômica para a empresa 

Montare Metais-ME. 

Para atingir esse objetivo primeiramente efetuou-se uma revisão literária para melhor 

compreender os conceitos, os quais são demonstrados no referencial teórico, logo após 

projetados os valores e efetuados os cálculos em cada um dos regimes existentes, deste modo 

podendo analisar e identificar o regime que melhor onera a empresa. 

 Vale ressaltar que a empresa deverá então seguir com o regime do simples nacional 

no qual vem optando desde a abertura da mesma no ano de 2012, pois como comprovado com 

os cálculos neste trabalho, ela esta seguindo a melhor tributação, pagando menos impostos e 

com isso podendo planejar novos investimentos. 
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ANEXO A – Tabela para cálculo e recolhimento do Simples Nacional- Indústria. 

Vigentes de 01.01.2012 a 31.12.2017. 

Receita Bruta em 

12 meses (em R$) 

Alíquota IRPJ CSLL Cofins PIS/Pasep CPP ICMS IPI 

Até 180.000,00 4,50% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 2,75% 1,25% 0,50% 

De 180.000,01 a 

360.000,00 

5,97% 0,00% 0,00% 0,86% 0,00% 2,75% 1,86% 0,50% 

De 360.000,01 a 

540.000,00 

7,34% 0,27% 0,31% 0,95% 0,23% 2,75% 2,33% 0,50% 

De 540.000,01 a 

720.000,00 

8,04% 0,35% 0,35% 1,04% 0,25% 2,99% 2,56% 0,50% 

De 720.000,01 a 

900.000,00 

8,10% 0,35% 0,35% 1,05% 0,25% 3,02% 2,58% 0,50% 

De 900.000,01 a 

1.080.000,00 

8,78% 0,38% 0,38% 1,15% 0,27% 3,28% 2,82% 0,50% 

De 1.080.000,01 a 

1.260.000,00 

8,86% 0,39% 0,39% 1,16% 0,28% 3,30% 2,84% 0,50% 

De 1.260.000,01 a 

1.440.000,00 

8,95% 0,39% 0,39% 1,17% 0,28% 3,35% 2,87% 0,50% 

De 1.440.000,01 a 

1.620.000,00 

9,53% 0,42% 0,42% 1,25% 0,30% 3,57% 3,07% 0,50% 

De 1.620.000,01 a 

1.800.000,00 

9,62% 0,42% 0,42% 1,26% 0,30% 3,62% 3,10% 0,50% 

De 1.800.000,01 a 

1.980.000,00 

10,45% 0,46% 0,46% 1,38% 0,33% 3,94% 3,38% 0,50% 

De 1.980.000,01 a 

2.160.000,00 

10,54% 0,46% 0,46% 1,39% 0,33% 3,99% 3,41% 0,50% 

De 2.160.000,01 a 

2.340.000,00 

10,63% 0,47% 0,47% 1,40% 0,33% 4,01% 3,45% 0,50% 

De 2.340.000,01 a 

2.520.000,00 

10,73% 0,47% 0,47% 1,42% 0,34% 4,05% 3,48% 0,50% 

De 2.520.000,01 a 

2.700.000,00 

10,82% 0,48% 0,48% 1,43% 0,34% 4,08% 3,51% 0,50% 

De 2.700.000,01 a 

2.880.000,00 

11,73% 0,52% 0,52% 1,56% 0,37% 4,44% 3,82% 0,50% 

De 2.880.000,01 a 

3.060.000,00 

11,82% 0,52% 0,52% 1,57% 0,37% 4,49% 3,85% 0,50% 

De 3.060.000,01 a 

3.240.000,00 

11,92% 0,53% 0,53% 1,58% 0,38% 4,52% 3,88% 0,50% 

De 3.240.000,01 a 

3.420.000,00 

12,01% 0,53% 0,53% 1,60% 0,38% 4,56% 3,91% 0,50% 

De 3.420.000,01 a 

3.600.000,00 

12,11% 0,54% 0,54% 1,60% 0,38% 4,60% 3,95% 0,50% 

Fonte: Portal Tributário 

 

ANEXO B – Tabela de Projeção Mensal para Cálculo dos Impostos 

Mês Faturamento Mensal Comércio Faturamento Mensal Serviço 

Janeiro 2017 2.582,80 1.770,00 

Fevereiro 2017 11.039,10 0,00 

Março 2017 48.615,25 600,00 

Abril 2017 601,00 190,00 

Maio 2017 3.072,50 1.000,00 
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Junho 2017 11.637,90 0,00 

Julho 2017 45.870,38 0,00 

Agosto 2017 59.780,70 1.362,00 

Setembro 2017 20.190,30 0,00 

Outubro 2017 98.420,70 0,00 

Novembro 2017 110.479,18 0,00 

Dezembro 2017 87.690,60 0,00 

Janeiro 2018 3.690,70 2.000,00 

Fevereiro 2018 20.897,25 0,00 

Março 2018 80.072,54 500,00 

Abril 2018 27.567,14 0,00 

Maio 2018 62.437,85 170,00 

Junho 2018 38.132,95 0,00 

Julho 2018 29.940,67 0,00 

Agosto 2018 40.972,80 0,00 

Setembro 2018 37.980,43 0,00 

Outubro 2018 70.554,39 0,00 

Novembro 2018 56.798,69 1.560,00 

Dezembro 2018 65.933,64 1.036,54 

Janeiro 2019 10.160,00 0,00 

Fevereiro 2019 27.954,96 700,00 

Março 2019 59.731,48 0,00 

Abril 2019 70.291,50 0,00 

Maio 2019 32.900,76 200,00 

Junho 2019 65.150,60 0,00 

Julho 2019 40.757,18 0,00 

Agosto 2019 17.657,70 1.635,20 

Setembro 2019 39.231,05 0,00 

Outubro 2019 62.953,62 0,00 

Novembro 2019 74.748,23 3.100,00 

Dezembro 2019 70.890,50 0,00 

Total 2017 499.980,41 4.922,00 

Total 2018 534.979,05 5.266,54 

Total 2019 572.427,58 5.635,20 

Fonte: Elaborado pela Autora. 

 


