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Resumo 

Introdução:  
Trata-se de um projeto de pesquisa de iniciação científica, que pretende demonstrar e discutir se mesmo diante do cenário brasileiro 
visto hoje, em relação a alta carga tributária que é recolhida aos cofres públicos, a possibilidade das Micro e Pequenas Empresas – 
MPE‟s através da aplicação de um adequado planejamento tributário, atingir um estreitamento com a Elisão Fiscal. Sendo possível 
desta forma, diminuir o valor a ser recolhido aos cofres públicos. Para tanto, a pesquisa inicialmente, consiste na verificação de quais 
tributos incide as MPE‟s. Pretende-se ainda, analisar a aplicação desses tributos dentro dos regimes de apuração fiscal constantes na 
legislação tributária brasileira, afim de verificar suas vantagens e desvantagens, além de identificar qual a melhor opção, levando em 
consideração o cenário das MPE‟s. E de certo modo, evidenciar-se que todas essas análises se tornam possíveis quando 
acompanhadas por um profissional contábil, que deve manter-se atualizado a todo tempo. 
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Abstract 

Introduction:  
It is a scientific initiation research project, which aims to demonstrate and discuss it even before the Brazilian scenario seen today in 
relation to high tax burden that is collected to the public coffers, the possibility of Micro and Small Enterprises - MSE through application 
of an appropriate tax planning, achieve a narrowing with tax avoidance. If possible this way, reduce the amount to be paid to the public 
coffers. Therefore, the research initially is to check which taxes levied MSE. The aim is also to analyze the application of these taxes 
within the constant tax calculation systems in Brazilian tax laws in order to verify its advantages and disadvantages, as well as identify 
the best option, taking into account the scenario of MSEs. And in a way, to show that all these analyzes are possible when accompanied 
by an accounting professional who must keep up to date at all times. 
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Introdução 

As micro e pequenas empresas vêm 
crescendo gradativamente, e tem se tornado uma 
parcela positiva na geração de riqueza no 
comércio brasileiro, segundo pesquisa realizada 
pelo SEBRAE (2014). Nesta pesquisa destacou-se 
também que 53,4% do PIB brasileiro foi deste 
setor. E que em pequenos negócios empregam 
52% da mão de obra formal no país e representam 
40% da massa salarial brasileira.  

Embora essa alta de crescimento, nota-se a 
importância em orientar e acompanhar os 
empresários das empresas de pequeno porte, no 
que se referem ao enquadramento tributário. 

Segundo Oliveira e Santos (2008), a carga 

tributária no Brasil representa uma parcela 
significativa financeira, e interfere diretamente no 
resultado econômico da empresa. Sendo 
necessário criar-se um planejamento tributário, 
pois com uma legislação muito complexa, com 
inúmeras leis e constantes alterações, dificulta a 
interpretação dos empresários.  

Com um adequado planejamento tributário é 
possível reduzir ao máximo a carga tributária, 
Elisão Fiscal, para a organização, neste caso, para 
as Micro e Pequenas Empresas e servir de 
orientação ao gestor. 

Segundo Fernandes (2014), o planejamento 
tributário não se resume em somente reduzir a 
carga tributária, mas também envolve a escolha do 
adequado regime tributário a ser utilizado 



  
 

conforme prevê a legislação.  

Diante de dados positivos e um complexo 
sistema de tributação, as Micro e Pequenas 
Empresas, necessitam de cuidado para se 
adequarem ao Sistema Tributário que sofre 
alterações constantes.  

Em meio a cenários de mudanças, na forma 
da tributação, questiona-se: será que, mesmo com 
uma distinção e favorecimento na forma de 
tributação unificada as MPE‟s têm encontrado 
vantagens? Será que devidos as mudanças, não 
dificultou, ou criou dúvidas no momento de colocar 
em prática o que foi estabelecido? 

Essa, portanto, a problemática que se 
pretende responder nessa pesquisa de iniciação 
científica.  

Como objetivo geral, pretende-se estudar as 
cargas tributárias que incide sobre as Micro e 
Pequenas Empresas (MPE‟s) no Brasil. E através 
dessa análise, decorre como objetivos específicos: 
a) identificar os tributos incidentes sobre as MPE‟s; 
b) compreender e comparar os regimes de 
tributação brasileiro, afim de verificar se as normas 
estabelecidas trazem ou não vantagens para as 
MPE‟s; e c) analisar cada regime de tributação, 
visando identificar a necessidade de um 
planejamento tributário, para se conseguir uma 
Elisão Fiscal. 

 

Materiais e Métodos 

O método utilizado para identificar os 
tributos (impostos, taxas, contribuição de 
melhorias, entre outros) incidentes sobre as 
MPE‟s, foi a revisão bibliográfica, afim de 
compreender a definição e aplicação dos tributos. 
A ideia foi consultar livros da área de 
Contabilidade Tributária, que trouxeram o conceito, 
fato gerador, incidência ou não incidência e base 
de cálculo dos tributos.   

Para melhor compreensão da chamada 
“obrigação e fato gerador” do tributo, consultou-se 
também livros de Direito Tributário, que traz com 
maior exatidão a definição e aplicação conforme 
determinado na legislação tributária. 

Para englobar a aplicação de cada tributo, 
foi necessário definir, primeiramente, 
Microempresa e Empresas de Pequeno Porte. 
Sendo possível através de revisão bibliográfica, 
exaurir sua aplicabilidade conforme disposto em 
Lei.  

Com o intuito de compreender os regimes 
de tributação dentro da esfera brasileira, 
pesquisou-se através de revisão bibliográfica, a de 
definição e aplicação de cada regime, sendo 
possível após essa análise, criar cenários com 
dados fictícios, com o intuito de apurar um 
adequado planejamento tributário. 

Na criação dos cenários, foi utilizado 
faturamentos, despesas, e custos que uma 
empresa possui (dados fictícios). Em seguida, fez-
se a apuração de lucro bruto e líquido, 
identificando desta forma, variedades de 
resultados em função de cada regime tributário. 

Mediante análise do quadro comparativo, 
ficou fácil identificar qual regime contribuiu de 
forma positiva para o crescimento econômico, 
trazendo maior parcela de arrecadação para o 
Governo e de certa forma, diminuindo na 
lucratividade da empresa, em relação ao montante 
de tributos pagos. 

 

Resultados 

Nesta fase, como resultados obtidos, 
destaca-se a análise, comparativa de cada regime 
de apuração tributário: Lucro Real, Lucro 
Presumido e Simples Nacional. Evidencia-se que 
as MPE‟s podem ser tributadas por qualquer um 
desses regimes, desde que observado o 
faturamento anual.  

Diante de tanta espontaneidade, em alterar-
se a forma de tributação de uma empresa, nota-se 
a necessidade de uma implementação assertiva 
do planejamento tributário, capaz de identificar 
com antecedência uma possível mudança no 
faturamento da empresa, visando um melhor 
aproveitamento do lucro a ser apurado. 

Portanto, na criação dos quadros 
comparativos, afim de exaurir um melhor 
planejamento tributário, não esquecendo de 
avaliar a aplicabilidade das vantagens dispostas 
às MPE‟s por Lei. Observou-se que:  

Em primeira análise, pegou-se uma receita 
mensal de R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais) e 
anual de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), 
apurou-se pelos regimes Simples Nacional, Lucro 
Real e Lucro Presumido o total de impostos que 
uma empresa do setor comercial arrecadaria ao 
Governo. 

Foi possível identificar, através desta 
análise, que o regime de apuração vantajoso para 
a empresa foi o Simples Nacional, pois abrangeu 
como apuração a incidente da unificação dos 
impostos em uma só alíquota como base de 
cálculo, arrecadando ao Governo um montante de 
R$ 1.367,50 (um mil, trezentos e sessenta e sete 
reais e cinquenta centavos). 



  
 

ISS 1.250,00R$     ISS 1.250,00R$      ISS -R$            

PIS 20,63R$          PIS 162,50R$         PIS -R$            

COFINS 95,00R$          COFINS 750,00R$         COFINS -R$            

IRPJ 3.908,59R$     IRPJ 1.483,75R$      IRPJ -R$            

CSLL 2.127,09R$     CSLL 720,00R$         CSLL -R$            

TOTAIS 7.401,31R$     TOTAIS 4.366,25R$      TOTAIS -R$            

ALÍQUOTA (5,47%) 1.367,50R$  

LUCRO REAL - R$ LUCRO PRESUMIDO SIMPLES NACIONAL

Resumo de Imposto

 

Em contrapartida, analisando qual seria o 
regime mais vantajoso para o Governo, no sentido 
de maior arrecadação, seria o Lucro Real, com 
montante arrecadado de R$ 7.401,31 (sete mil, 
quatrocentos e um reais e trinta e centavos). 

Vale ressaltar que a comparação foi 
baseada em uma apuração mensal, caso a 
empresa tivesse uma estabilidade no faturamento, 
através do regime de apuração Simples Nacional o 
total de imposto pagos durante 01 (um) ano seria 
de R$ 16.410,00 (dezesseis mil, quatrocentos e 
dez reais).  

88.815,75     

52.395,00     

16.410,00     

LUCRO REAL (R$)

LUCRO PRESUMIDO (R$)

SIMPLES NACIONAL (R$)  

  Graficamente, isso representa 56% 
(Regime: Lucro Real) de arrecadação aos cofres 
públicos, oferecendo de certa forma, mais 
vantagens para o Governo.  

 

O questionamento seguinte recaiu sobre 
uma análise temporal entre um período de 1 (um) 
a 10 (dez) anos, com faturamentos crescentes a 
taxa de 10% ao ano, levando em consideração as 
despesas e custos mensais. 

Inicialmente, considerou-se para o primeiro 
ano, uma receita bruta anual de R$135.500,00 
(cento e trinta e cinco mil e quinhentos reais), e 
elencou percentuais para despesas com custos 
operacionais, pró-labore, encargos sociais e 
despesas diversas. No final dos dez anos, a 
receita acrescida de 10% (dez por cento) ao ano, 
chegou a R$297.500,00 (dois mil, novecentos e 
quinhentos reais).  

Foi possível perceber, percentualmente, que 
carga tributária paga até o 3º ano em relação ao 
faturamento bruto, nos regimes do Lucro 
Presumido, Real e Simples, foram: 13% (treze por 
cento), 20% (vinte por cento) e 4% (quatro por 
cento), respectivamente. Sendo que o percentual 
do primeiro permaneceu estável até do 4º ano, 
alterando-se para 14% do 5º até o final da análise.  

O percentual do Simples Nacional, sofreu 
alteração permanente para 5% (cinco por cento) a 
partir do 4º ano, devido a receita que passou para 
R$ 207.500,00 (duzentos e sete mil e quinhentos 
reais), trocando a alíquota da base de cálculo para 
5,47% (cinco vírgula quarenta e sete por cento), 
ora de 4% (quatro por cento) – ANEXO I 
EMPRESAS DO COMÉRCIO. 

Já o percentual do Lucro Real sofreu 
alteração somente no 6º ano, passando-se para 
21% (vinte e um por cento), devido ao aumento 
das receitas e consequentemente, aumento da 
carga tributária a arrecadar. 

- Primeiro ano: Análise inicial dos Regimes 

Lucro Presumido: 13%

Lucro Real 20%

Simples Nacional: 4%

(%) EM RELAÇÃO AO LUCRO

 

SIMPLES NACIONAL

Receita Bruta Anual R$ 135.500,00

- Custo do Serviço = 58,0% R$ 78.590,00

- folha salarial =  3,0%

- despesas diversas = 5,0% R$ 6.775,00

Encargos Fiscais (Anexo I)

= Alíquota de 4,00% R$ 5.420,00

Lucro - Simples R$ 44.715,00

Carga Tributária a arrecadar 5.420,00  



  
 

LUCRO PRESUMIDO

Receita Bruta R$ 135.500,00

= ISS de 5% R$ 6.775,00

= PIS de 0,65% R$ 880,75

= Cofins de 3% R$ 4.065,00

= Receita Líquida R$ 123.779,25

- Custo do Serviço = 58,0% R$ 78.590,00

= Resultado operacional R$ 45.189,25

- folha salarial = 3,0% R$ 4.065,00

- encargos sociais =  20,0% R$ 813,00

- despesas diversas = 5,0%

= Lucro Líquido R$ 40.311,25

Base de cálculo do Lucro Presumido CSLL

Mercadorias > 12% R$ 16.260,00

Alíquota da CSLL de 9% R$ 1.463,40

Base de cálculo do Lucro Presumido IR

Mercadorias > 8% R$ 10.840,00

IR de 15% R$ 1.626,00

Adicional de IR se > 20 mil reais 10% R$ 2.031,13

Lucro Presumido R$ 37.221,85

Carga Tributária a arrecadar 17.654,28  

LUCRO REAL

Receita Bruta R$ 135.500,00

= ISS de 5% R$ 6.775,00

= PIS não cumulativo de 1,65% R$ 2.235,75

= Cofins não cumultaivo de 7,6% R$ 10.298,00

= Receita Líquida R$ 116.191,25

- Custo do Serviço = 58,0% R$ 78.590,00

= Margem Bruta R$ 37.601,25

- folha salarial = 3,0% R$ 4.065,00

- encargos sociais =  20,0% R$ 813,00

₊ despesas diversas = 5,0% R$ 6.775,00

- adições (multas) R$ 250,00

Lucro Líquido R$ 26.198,25

Base de cálculo do Lucro Presumido CSLL

CSLL de 9% R$ 2.357,84

LALUR

Base de cálculo do Lucro Presumido IR

IR de 15% R$ 3.929,74

Adicional de IR se > 20 mil reais 10% R$ 619,83

IR total R$ 4.549,56

Lucro Real - CSLL/IR: R$ 19.290,85

Carga Tributária a arrecadar 27.029,16  

- Quarto ano: Alteração no Simples Nacional: 

Lucro Presumido: 13%

Lucro Real 20%

Simples Nacional: 5%

(%) EM RELAÇÃO AO LUCRO

 

SIMPLES NACIONAL

Receita Bruta Anual R$ 189.500,00

- Custo do Serviço = 58,0% R$ 109.910,00

- folha salarial =  3,0%

- despesas diversas = 5,0% R$ 9.475,00

Encargos Fiscais (Anexo I)

= Alíquota de 5,47% R$ 10.365,65

Lucro - Simples R$ 59.749,35

Carga Tributária a arrecadar 10.365,65  

LUCRO PRESUMIDO

Receita Bruta R$ 189.500,00

= ISS de 5% R$ 9.475,00

= PIS de 0,65% R$ 1.231,75

= Cofins de 3% R$ 5.685,00

= Receita Líquida R$ 173.108,25

- Custo do Serviço = 58,0% R$ 109.910,00

= Resultado operacional R$ 63.198,25

- folha salarial = 3,0% R$ 5.685,00

- encargos sociais =  20,0% R$ 1.137,00

- despesas diversas = 5,0%

= Lucro Líquido R$ 56.376,25

Base de cálculo do Lucro Presumido CSLL

Mercadorias > 12% R$ 22.740,00

Alíquota da CSLL de 9% R$ 2.046,60

Base de cálculo do Lucro Presumido IR

Mercadorias > 8% R$ 15.160,00

IR de 15% R$ 2.274,00

Adicional de IR se > 20 mil reais 10% R$ 3.637,63

Lucro Presumido R$ 52.055,65

Carga Tributária a arrecadar 25.486,98  

LUCRO REAL

Receita Bruta R$ 189.500,00

= ISS de 5% R$ 9.475,00

= PIS não cumulativo de 1,65% R$ 3.126,75

= Cofins não cumultaivo de 7,6% R$ 14.402,00

= Receita Líquida R$ 162.496,25

- Custo do Serviço = 58,0% R$ 109.910,00

= Margem Bruta R$ 52.586,25

- folha salarial = 3,0% R$ 5.685,00

- encargos sociais =  20,0% R$ 1.137,00

₊ despesas diversas = 5,0% R$ 9.475,00

- adições (multas) R$ 250,00

Lucro Líquido R$ 36.539,25

Base de cálculo do Lucro Presumido CSLL

CSLL de 9% R$ 3.288,53

LALUR

Base de cálculo do Lucro Presumido IR

IR de 15% R$ 5.480,89

Adicional de IR se > 20 mil reais 10% R$ 1.653,93

Lucro Real - CSLL/IR: R$ 26.115,91

Carga Tributária a arrecadar 38.564,10  

- Quinto mês: Alteração no Lucro Presumido: 

Lucro Presumido: 14%

Lucro Real 20%

Simples Nacional: 5%

(%) EM RELAÇÃO AO LUCRO

 

SIMPLES NACIONAL

Receita Bruta Anual R$ 207.500,00

- Custo do Serviço = 58,0% R$ 120.350,00

- folha salarial =  3,0%

- despesas diversas = 5,0% R$ 10.375,00

Encargos Fiscais (Anexo I)

= Alíquota de 5,47% R$ 11.350,25

Lucro - Simples R$ 75.799,75

Carga Tributária a arrecadar 11.350,25  



  
 

LUCRO PRESUMIDO

Receita Bruta R$ 207.500,00

ISS de 5% R$ 10.375,00

PIS de 0,65% R$ 1.348,75

Cofins de 3% R$ 6.225,00

= Receita Líquida R$ 189.551,25

- Custo do Serviço = 58,0% R$ 120.350,00

= Resultado operacional R$ 69.201,25

- folha salarial = 3,0% R$ 6.225,00

- encargos sociais =  20,0% R$ 1.245,00

- despesas diversas = 5,0%

= Lucro Líquido R$ 61.731,25

Base de cálculo do Lucro Presumido CSLL

Mercadorias > 12% R$ 24.900,00

Alíquota da CSLL de 9% R$ 2.241,00

Base de cálculo do Lucro Presumido IR

Mercadorias > 8% R$ 16.600,00

IR de 15% R$ 2.490,00

Adicional de IR se > 20 mil reais 10% R$ 4.173,13

Lucro Presumido R$ 57.000,25

Carga Tributária a arrecadar 28.097,88  

LUCRO REAL

Receita Bruta R$ 207.500,00

= ISS de 5% R$ 10.375,00

= PIS não cumulativo de 1,65% R$ 3.423,75

= Cofins não cumultaivo de 7,6% R$ 15.770,00

= Receita Líquida R$ 177.931,25

- Custo do Serviço = 58,0% R$ 120.350,00

= Margem Bruta R$ 57.581,25

- folha salarial = 3,0% R$ 6.225,00

- encargos sociais =  20,0% R$ 1.245,00

₊ despesas diversas = 5,0% R$ 10.375,00

- adições (multas) R$ 250,00

Lucro Líquido R$ 39.986,25

Base de cálculo do Lucro Presumido CSLL

CSLL de 9% R$ 3.598,76

LALUR

Base de cálculo do Lucro Presumido IR

IR de 15% R$ 5.997,94

Adicional de IR se > 20 mil reais 10% R$ 1.998,63

Lucro Real - CSLL/IR: R$ 28.390,93

Carga Tributária a arrecadar R$ 42.409,08  

- Sexto mês: Alteração no Lucro Real: 

Lucro Presumido: 14%

Lucro Real 21%

Simples Nacional: 5%

(%) EM RELAÇÃO AO LUCRO

 

SIMPLES NACIONAL

Receita Bruta Anual R$ 225.500,00

- Custo do Serviço = 58,0% R$ 130.790,00

- folha salarial =  3,0%

- despesas diversas = 5,0% R$ 11.275,00

Encargos Fiscais (Anexo I)

Alíquota de 5,47% R$ 12.334,85

Lucro - Simples R$ 71.100,15

Carga Tributária a arrecadar 12.334,85  

LUCRO PRESUMIDO

Receita Bruta R$ 225.500,00

= ISS de 5% R$ 11.275,00

= PIS de 0,65% R$ 1.465,75

= Cofins de 3% R$ 6.765,00

= Receita Líquida R$ 205.994,25

- Custo do Serviço = 58,0% R$ 130.790,00

= Resultado operacional R$ 75.204,25

- folha salarial = 3,0% R$ 6.765,00

- encargos sociais =  20,0% R$ 1.353,00

- despesas diversas = 5,0%

= Lucro Líquido R$ 67.086,25

Base de cálculo do Lucro Presumido CSLL

Mercadorias > 12% R$ 27.060,00

Alíquota da CSLL de 9% R$ 2.435,40

Base de cálculo do Lucro Presumido IR

Mercadorias > 8% R$ 18.040,00

IR de 15% R$ 2.706,00

Adicional de IR se > 20 mil reais 10% R$ 4.708,63

Lucro Presumido R$ 61.944,85

Carga Tributária a arrecadar 30.708,78  

LUCRO REAL

Receita Bruta R$ 225.500,00

= ISS de 5% R$ 11.275,00

= PIS não cumulativo de 1,65% R$ 3.720,75

= Cofins não cumultaivo de 7,6% R$ 17.138,00

Receita Líquida R$ 193.366,25

- Custo do Serviço = 58,0% R$ 130.790,00

Margem Bruta R$ 62.576,25

- folha salarial = 3,0% R$ 6.765,00

- encargos sociais =  20,0% R$ 1.353,00

- despesas diversas = 5,0% R$ 11.275,00
₊

adições (multas) R$ 250,00

Lucro Líquido R$ 43.433,25

Base de cálculo do Lucro Presumido CSLL

CSLL de 9% R$ 3.908,99

LALUR

Base de cálculo do Lucro Presumido IR

IR de 15% R$ 6.514,99

Adicional de IR se > 20 mil reais 10% R$ 2.343,33

IR total R$ 8.858,31

Lucro Real - CSLL/IR: R$ 30.665,95

Carga Tributária a arrecadar R$ 46.254,06  

Ressalta ainda que, para apuração do Lucro 
Real e Presumido, foi possível deduzir as 
despesas com folha salarial em todos os anos, 
porém, mesmo com esse abatimento o Simples 
Nacional para esse cenário analisado foi 
satisfatório. 

Em outro ponto, ficou notório que, mesmo 
com a dedução das despesas anuais e adição das 
multas no Lucro Nacional, não houve diminuição 
na carga tributária nesse regime, comparando-se 
com o Simples Nacional. 

Por fim, como proposta desta pesquisa, fez-
se uma análise com uma receita mensal de R$ 
300.000,00 (Trezentos mil), abatendo despesas e 
custos, como também os créditos do PIS e 
COFINS não-cumulativos, que consiste em 
deduzir, dos débitos apurados de cada 
contribuição, os respectivos créditos admitidos na 



  
 

legislação, dentro da tributação do Lucro Real. 

Foi utilizado também o abatimento dos 
impostos a recuperar de IRPJ e CSLL, dentro dos 
regimes Real e Presumido. Saldos a recuperar 
positivos que podem ser deduzidos do imposto 
apurado no período do cálculo. Esse método 
dependendo da situação da empresa, torna-se 
vantajoso, devido ao rebaixamento do valor a 
pagar. 

Com o abatimento dos créditos não 
cumulativos, percebeu-se que no montante a 
arrecadar, houve uma diminuição considerável dos 
impostos. Esse abatimento foi realizado somente 
dentro do Lucro Real, pois nos demais regimes 
essa apuração não é aplicável. 

Ao utilizar esses métodos, notou-se por fim, 
que o regime ideal para esse tipo de cenário, seria 
o Lucro Real, pois com os abatimentos de 
impostos a recuperar e créditos não cumulativos, 
trouxe uma redução no total de impostos pagos.  

ISS 15.000,00R$    ISS 15.000,00R$  ISS -R$              

PIS (não cumulativo) 65,00R$           PIS 1.950,00R$    PIS -R$              

COFINS (não cumulativo) (9.620,00)R$    COFINS 9.000,00R$    COFINS -R$              

IRPJ (15.590,00)R$  IRPJ 6.410,00R$    IRPJ -R$              

CSLL 4.549,42R$      CSLL 1.640,00R$    CSLL -R$              

TOTAIS (5.595,58)R$    TOTAIS 34.000,00R$  TOTAIS -R$              

R$ 19.614,42 ALÍQUOTA (11,61%) 34.830,00R$   

LUCRO REAL - R$ LUCRO PRESUMIDO SIMPLES NACIONAL

Resumo de Imposto

 

Ressalta-se que, nas análises anteriores o 
regime que mais se destacou foi o Simples 
Nacional, porém nessa última avaliação a 
aplicação de uma só alíquota não é satisfatória, 
uma vez que, abrange todos os impostos (IRPJ, 
CSLL, PIS e COFINS) de forma unificada, sem 
separação dos impostos conforme os demais 
regimes.  

 

Discussão 

1.1 A incidência dos tributos (impostos, 
taxas, contribuição de melhorias, entre outros) 
sobre as MPE’s 

Os estudos iniciaram-se sobre com a 
pesquisa do conceito de Microempresas e 
Empresas de Pequeno Porte. E conforme a Lei 
Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006 - 
Estatuto Nacional das Microempresas e Empresas 
de Pequeno Porte, considera-se: 

 
a) MICROEMPRESA – pessoa jurídica que tenha 
auferido, em cada ano-calendário imediatamente 
anterior ou no ano-calendário em curso, receita 
bruta igual ou inferior a R$ 360.000,00 (trezentos e 
sessenta mil reais);  

b) EMPRESAS DE PEQUENO PORTE -  a pessoa 
jurídica que tenha auferido, em cada ano-
calendário anterior ou no ano-calendário em curso, 
receita bruta igual ou superior a R$ 3.600.000,00 
(três milhões e seiscentos mil reais). 

Segundo Pinto e Ribeiro (2014), o sistema 
para identificação e cadastrado das MPE‟s, 
levando em consideração o seu faturamento é 
feito de forma automático, destaca-se que: 

- A ME que no ano calendário exceder o limite de 
receita bruta anual de R$ 360.000,00 (item “a” 
acima) passará, no ano calendário seguinte à 
condição de EPP.  

- A EPP que no ano calendário não ultrapassar o 
limite de receita bruta anual de R$ 360.000,00 
(item “a” acima) passará, no ao calendário 
seguinte à condição de ME.  

Posteriormente passou-se à identificação de 
cada tributo (imposto, taxa e contribuições de 
melhoria) incidente sobre as MPE‟s, afim de 
facilitar a sua aplicabilidade nas criações dos 
cenários de comparação dos regimes de 
tributação. 

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” (CHIEREGATO, 
et al., 2014). 
 

E diante da pesquisa realizada identificou-
se que os tributos federais incidentes são:  

a) Imposto sobre a Renda da Pessoa 
Jurídica – IRPJ;  

b) Imposto sobre Produtos Industrializados – 
IPI;  

c) Contribuição Social sobre o Lucro Líquido 
– CSLL; 

 d) Contribuição para o Financiamento da 
Seguridade Social – COFINS;  

e) Contribuição para o PIS/Pasep, 
observado o disposto no inciso XII do § 1

o
 deste 

artigo - PIS;  
f) Contribuição Patronal Previdenciária – 

CPP para a Seguridade Social, a cargo da pessoa 
jurídica, de que trata o art. 22 da Lei 8.212, de 24 
de julho de 1991 - CPP;   

g) Imposto sobre Operações de Crédito, 
Câmbio e Seguro, ou Relativas a Títulos ou 
Valores Mobiliários – IOF;  

h) Imposto sobre a Importação de Produtos 
Estrangeiros – II;  

i) Imposto sobre a Exportação, para o 
Exterior, de Produtos Nacionais ou Nacionalizados 
– IE;  

j) Imposto sobre a Propriedade Territorial 



  
 

Rural – ITR;  
k) Contribuição para o Fundo de Garantia do 

Tempo de Serviço – FGTS;  
l) Contribuição para manutenção da 

Seguridade Social, relativa ao trabalhador;  
m) Contribuição para a Seguridade Social, 

relativa à pessoa do empresário, na qualidade de 
contribuinte individual. 

No tocante a incidência dos impostos 
estaduais sobre as ME e PE, verificou-se os 
seguintes: 

a) transmissão causa mortis e doação, de 
quaisquer bens ou direitos – ITCMD;  

b) operações relativas à circulação de 
mercadorias e sobre prestações de serviços de 
transporte interestadual e intermunicipal e de 
comunicação, ainda que as operações e as 
prestações se iniciem no exterior – ICMS;  

c) propriedade de veículos automotores – 
IPVA.  

Referente aos impostos municipais, tem-se 
a incidência, sobre as MPEs os seguintes tributos:  

a) propriedade predial e territorial urbana – 
IPTU;  

b) transmissão inter vivos, a qualquer título, 
por ato oneroso, de bens imóveis, por natureza ou 
acessão física, e de direitos reais sobre imóveis, 
exceto os de garantia, bem como cessão de 
direitos a sua aquisição – ITBI;  

c) serviços de qualquer natureza – ISS, não 
compreendidos no art. 155, II, definidos em lei 
complementar. 

De acordo com a parte final do artigo 147 
CF/88, compete ao Distrito Federal – DF, os 
impostos de competência dos Municípios, tendo 
em vista que o DF não pode ser dividido em 
municípios, conforme previsto no artigo 32 CF/88. 

Registra-se que todos os impostos previstos 
na Constituição Federal incidem sobre as MEs e 
EPPs caso ocorra o fato gerador que resultará na 
cobrança do imposto, porém, antes disso, é 
preciso ocorrer a obrigação tributária.  

 
Obrigação tributária é a relação de Direito 
Público na qual o Estado (sujeito ativo) pode 
exigir do contribuinte (sujeito passivo) uma 
prestação (objeto) nos termos e nas 
condições descritos na Lei (fato gerador). 
CHIEREGATO et al. (2014, p. 7) 
 

O autor destaca que os elementos citados, 
SUJEITO ATIVO, SUJEITO PASSIVO, OBJETO e 
FATO GERADOR são fundamentais, sendo o 
último, definido por lei, como necessária e 
suficiente para a sua ocorrência, ou seja, „fato” que 
gera obrigação de pagamento. 

Entretanto, conforme o professor de Direito 
Tributário Luciano, confronta que a obrigação de 
pagamento decorre da legislação tributária, pois o 
que gera relação jurídica tributária é a lei, trazendo 
assim obrigação de pagamento dos impostos as 
empresas (AMARO, 2006). 

Independentemente dessa diferença de 

pensamentos, nota-se que em ambos casos para 
ocorre a obrigação de pagamento do tributo por 
parte das empresas ao governo, chega-se a uma 
única conclusão, a necessidade de haver “FATO 
GERADOR”. 

 
2. Regimes de Apuração fiscal 
Atualmente no Brasil, existem 03 (três) 

regimes de tributação: Simples Nacional, Lucro 
Real e Lucro Presumido. 

- Simples Nacional: Super Simples – 
Regime Especial Unificado de Arrecadação de 
Tributos e Contribuições devido pelas ME e PE, 
constituído pela Lei Complementar nº123, de 14 
de dezembro de 2006, essa lei sofreu alterações, 
nº 128, de 19 de dezembro de 2008, nº 139, de 10 
de novembro de 2011 e nº 147, de 07 de agosto 
de 2014.  

Conforme explicado por Oliveira (2014), 
trata-se de um regime com sistema de tributação 
diferencial, abrangendo a unificação de 06 (seis) 
tributos federais por uma única cota, no entanto, 
nem todas as MPE‟s podem utilizar-se desse 
regime. 

O autor destaca que, no artigo 1º da Lei 
complementar nº123/2006, estabelece normas 
gerais relativas ao tratamento diferenciado e 
favorecido dispensado às ME e PE, em especial 
no que se refere: 

I – regime único de arrecadação incluindo 
as obrigações acessórias, necessário para 
apuração e recolhimento dos impostos e 
contribuições da União, dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municípios; 

II – cumprimento de obrigações trabalhistas 
e previdenciárias e obrigações acessórias; 

II – acesso a crédito e ao mercado, inclusive 
quanto à preferência nas aquisições de bens e 
serviços pelos Poderes Públicos, à tecnologia, ao 
associativismo e às regras de inclusão. 

Segundo Pinto e Ribeiro, destacam que os 
benefícios oferecidos às pessoas jurídicas 
optantes pelo Simples, são: 

I – tributação com alíquotas mais 
favorecidas e progressivas, de acordo com a 
receita bruta auferida; 

II – recolhimento unificado e centralizado de 
impostos e contribuições federais, com a utilização 
de um único documento de arrecadação 
denominado” DAS”, no qual estarão incluídos os 
impostos estaduais e municipais; 

II – cálculo simplificado do valor a ser 
recolhido, apurado com base na aplicação de 
alíquotas unificadas e progressivas, fixadas em lei, 
incidentes sobre uma única base de cálculo, a 
receita bruta mensal; 

III – possibilidade de adoção de livro Caixa, 
no qual serão escrituradas toda a movimentação 
financeira e bancária; 

IV – parcelamento de débitos de forma 
favorecida, regulamentada pelo CGSN – Comitê 
Gestor do Simples Nacional. 



  
 

Dentro do Simples Nacional, conceitua-se 
receita bruta: 

Considera-se receita bruta, para fins 
de apuração dos limites de enquadramento 
legal, não podendo ser incluídos os valores 
correspondentes às vendas canceladas e aos 
descontos incondicionais concedidos: 

- o produto da venda de bens e 
serviços nas operações de conta própria; 

- o preço dos serviços prestados; e  
- o resultado nas operações em conta 

alheia. (CHIEREGATO, et al., 20164) 
 

Para o cálculo do simples nacional, a 
determinação da alíquota deve ser feita pelo 
sujeito passivo, utilizando a receita bruta 
acumulada nos 12 (doze) meses anteriores ao 
período de apuração. 

O valor devido mensalmente, será o 
resultante da alíquota correspondente sobre a 
receita bruta mensal auferida, dentro dos regimes 
de caixa ou regime de competência, conforme 
opção feita pelo contribuinte. 

O contribuinte deverá utilizar a alíquota para 
base de cálculo, tendo como parâmetro os anexos 
previstos na Lei Complementar 123. São 06 (seis) 
anexos, destrinchados da seguinte forma: 
 
ANEXO I – Alíquotas – Comércio 

Receita Bruta em 12 

meses (R$)

Alíquota 

(%)

IRPJ 

(%)

CSLL 

(%)

COFINS 

(%)

PIS/PAS

EP (%)

CPP 

(%)

ICM S 

(%)

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

De 180.000,01 a 

360.000,00
5,47% 0% 0% 0,86% 0% 2,75% 1,86%

De 360.000,01 a 

540.000,00
6,84% 0,27% 0,31% 0,95% 0,23% 2,75% 2,33%

De 540.000,01 a 

720.000,00
7,54% 0,35% 0,35% 1,04% 0,25% 2,99% 2,56%

De 720.000,01 a 

900.000,00
7,60% 0,35% 0,35% 1,05% 0,25% 3,02% 2,58%

De 900.000,01 a 

1.080.000,00
8,28% 0,38% 0,38% 1,15% 0,27% 3,28% 2,82%

De 1.080.000,01 a 

1.260.000,00
8,36% 0,39% 0,39% 1,16% 0,28% 3,30% 2,84%

De 1.260.000,01 a 

1.440.000,00
8,45% 0,39% 0,39% 1,17% 0,28% 3,35% 2,87%

De 1.440.000,01 a 

1.620.000,00
9,03% 0,42% 0,42% 1,25% 0,30% 3,57% 3,07%

De 1.620.000,01 a 

1.800.000,00
9,12% 0,43% 0,43% 1,26% 0,30% 3,60% 3,10%

De 1.800.000,01 a 

1.980.000,00
9,95% 0,46% 0,46% 1,38% 0,33% 3,94% 3,38%

De 1.980.000,01 a 

2.160.000,00
10,04% 0,46% 0,46% 1,39% 0,33% 3,99% 3,41%

De 2.160.000,01 a 

2.340.000,00
10,13% 0,47% 0,47% 1,40% 0,33% 4,01% 3,45%

De 2.340.000,01 a 

2.520.000,00
10,23% 0,47% 0,47% 1,42% 0,34% 4,05% 3,48%

De 2.520.000,01 a 

2.700.000,00
10,32% 0,48% 0,48% 1,43% 0,34% 4,08% 3,51%

De 2.700.000,01 a 

2.880.000,00
11,23% 0,52% 0,52% 1,56% 0,37% 4,44% 3,82%

De 2.880.000,01 a 

3.060.000,00
11,32% 0,52% 0,52% 1,57% 0,37% 4,49% 3,85%

De 3.060.000,01 a 

3.240.000,00
11,42% 0,53% 0,53% 1,58% 0,38% 4,52% 3,88%

De 3.240.000,01 a 

3.420.000,00
11,51% 0,53% 0,53% 1,60% 0,38% 4,56% 3,91%

De 3.420.000,01 a 

3.600.000,00
11,61% 0,54% 0,54% 1,60% 0,38% 4,60% 3,95%

 
 
 
 

ANEXO III – Alíquotas - Receitas de Locação de 
Bens e Móveis e de Prestação de Serviço 

Receita Bruta em 

12 meses (R$)

Alíquota 

(%)

IRPJ 

(%)

CSLL 

(%)

COFINS 

(%)

PIS/PA

SEP 

(%)

CPP (%)
ICM S 

(%)
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%

 
 
ANEXO III – Alíquotas - Receitas de Locação de 
Bens e Móveis e de Prestação de Serviço 

Receita Bruta em 

12 meses (R$)

Alíquot

a (%)

IRPJ 

(%)

CSLL 

(%)

COFIN

S (%)

PIS/PA

SEP 

(%)

CPP 

(%)

ISS 

(%)

Até 180.000,00 6,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 4,00% 2,00%

De 180.000,01 a 

360.000,00
8,21% 0,00% 0,00% 1,42% 0,00% 4,00% 2,79%

De 360.000,01 a 

540.000,00
10,26% 0,48% 0,43% 1,43% 0,35% 4,07% 3,50%

De 540.000,01 a 

720.000,00
11,31% 0,53% 0,53% 1,56% 0,38% 4,47% 3,84%

De 720.000,01 a 

900.000,00
11,40% 0,53% 0,52% 1,58% 0,38% 4,52% 3,87%

De 900.000,01 a 

1.080.000,00
12,42% 0,57% 0,57% 1,73% 0,40% 4,92% 4,23%

De 1.080.000,01 a 

1.260.000,00
12,54% 0,59% 0,56% 1,74% 0,42% 4,97% 4,26%

De 1.260.000,01 a 

1.440.000,00
12,68% 0,59% 0,57% 1,76% 0,42% 5,03% 4,31%

De 1.440.000,01 a 

1.620.000,00
13,55% 0,63% 0,61% 1,88% 0,45% 5,37% 4,61%

De 1.620.000,01 a 

1.800.000,00
13,68% 0,63% 0,64% 1,89% 0,45% 5,42% 4,65%

De 1.800.000,01 a 

1.980.000,00
14,93% 0,69% 0,69% 2,07% 0,50% 5,98% 5,00%

De 1.980.000,01 a 

2.160.000,00
15,06% 0,69% 0,69% 2,09% 0,50% 6,09% 5,00%

De 2.160.000,01 a 

2.340.000,00
15,20% 0,71% 0,70% 2,10% 0,50% 6,19% 5,00%

De 2.340.000,01 a 

2.520.000,00
15,35% 0,71% 0,70% 2,13% 0,51% 6,30% 5,00%

De 2.520.000,01 a 

2.700.000,00
15,48% 0,72% 0,70% 2,15% 0,51% 6,40% 5,00%

De 2.700.000,01 a 

2.880.000,00
16,85% 0,78% 0,76% 2,34% 0,56% 7,41% 5,00%

De 2.880.000,01 a 

3.060.000,00
16,98% 0,78% 0,78% 2,36% 0,56% 7,50% 5,00%

De 3.060.000,01 a 

3.240.000,00
17,13% 0,80% 0,79% 2,37% 0,57% 7,60% 5,00%

De 3.240.000,01 a 

3.420.000,00
17,27% 0,80% 0,79% 2,40% 0,57% 7,71% 5,00%

De 3.420.000,01 a 

3.600.000,00
17,42% 0,81% 0,79% 2,42% 0,57% 7,83% 5,00%  



  
 

ANEXO IV - Receitas decorrentes da Prestação 
de Serviços 

Receita Bruta em 12 

meses (R$)

Alíquota 

(%)

IRPJ 

(%)

CSLL 

(%)

COFINS 

(%)

PIS/PAS

EP (%)

ISS 

(%)

Até 180.000,00 4,50% 0,00% 1,22% 1,28% 0,00% 2,00%

De 180.000,01 a 

360.000,00
6,54% 0,00% 1,84% 1,91% 0,00% 2,79%

De 360.000,01 a 

540.000,00
7,70% 0,16% 1,85% 1,95% 0,24% 3,50%

De 540.000,01 a 

720.000,00
8,49% 0,52% 1,87% 1,99% 0,27% 3,84%

De 720.000,01 a 

900.000,00
8,97% 0,89% 1,89% 2,03% 0,29% 3,87%

De 900.000,01 a 

1.080.000,00
9,78% 1,25% 1,91% 2,07% 0,32% 4,23%

De 1.080.000,01 a 

1.260.000,00
10,26% 1,62% 1,93% 2,11% 0,34% 4,26%

De 1.260.000,01 a 

1.440.000,00
10,76% 2,00% 1,95% 2,15% 0,35% 4,31%

De 1.440.000,01 a 

1.620.000,00
11,51% 2,37% 1,97% 2,19% 0,37% 4,61%

De 1.620.000,01 a 

1.800.000,00
12,00% 2,74% 2,00% 2,23% 0,38% 4,65%

De 1.800.000,01 a 

1.980.000,00
12,80% 3,12% 2,01% 2,27% 0,40% 5,00%

De 1.980.000,01 a 

2.160.000,00
13,25% 3,49% 2,03% 2,31% 0,42% 5,00%

De 2.160.000,01 a 

2.340.000,00
13,70% 3,86% 2,05% 2,35% 0,44% 5,00%

De 2.340.000,01 a 

2.520.000,00
14,15% 4,23% 2,07% 2,39% 0,46% 5,00%

De 2.520.000,01 a 

2.700.000,00
14,60% 4,60% 2,10% 2,43% 0,47% 5,00%

De 2.700.000,01 a 

2.880.000,00
15,05% 4,90% 2,19% 2,47% 0,49% 5,00%

De 2.880.000,01 a 

3.060.000,00
15,50% 5,21% 2,27% 2,51% 0,51% 5,00%

De 3.060.000,01 a 

3.240.000,00
15,95% 5,51% 2,36% 2,55% 0,53% 5,00%

De 3.240.000,01 a 

3.420.000,00
16,40% 5,81% 2,45% 2,59% 0,55% 5,00%

De 3.420.000,01 a 

3.600.000,00
16,85% 6,12% 2,53% 2,63% 0,57% 5,00%

 
 
ANEXO V – Serviços  
Para saber a alíquota, a pessoa jurídica deve fazer 
primeiramente o cálculo abaixo (chamado de fator 
“r”): dividir o valor da folha de salários dos 
colaboradores em 12 (doze) meses (encargos 
incluídos) pela receita bruta da empresa em 12 
(doze) meses. 
 
(r) = Folha salarial incluídos encargos (12 meses) 
 
Receita Bruta em 12 meses 
 
2) Basta encontrar a na tabela a faixa e o fator “r” 
para encontrara alíquota correspondente à 
empresa. 

Receita Bruta 

em 12 meses 

(em R$)

(r)<0,10
0,10=< (r) 

e (r) < 0,15

0,15=< (r) e 

(r) < 0,20

0,20=< (r) 

e (r) < 0,25

0,25=< (r) 

e (r) < 0,30

0,30=< (r) 

e (r) < 0,35

0,35=< (r) 

e (r) < 0,40

(r)>= 

0,40

Até 

180.000,00
17,50% 15,70% 13,70% 11,82% 10,47% 9,97% 8,80% 8,00%

De 180.000,01 

a 360.000,00
17,52% 15,75% 13,90% 12,60% 12,33% 10,72% 9,10% 8,48%

De 360.000,01 

a 540.000,00
17,55% 15,95% 14,20% 12,90% 12,64% 11,11% 9,58% 9,03%

De 540.000,01 

a 720.000,00
17,95% 16,70% 15,00% 13,70% 13,45% 12,00% 10,56% 9,34%

De 720.000,01 

a 900.000,00
18,15% 16,95% 15,30% 14,03% 13,53% 12,40% 11,04% 10,06%

De 900.000,01 

a 1.080.000,00
18,45% 17,20% 15,40% 14,10% 13,60% 12,60% 11,60% 10,60%

De 

1.080.000,01 a 

1.260.000,00

18,55% 17,30% 15,50% 14,11% 13,68% 12,68% 11,68% 10,68%

De 

1.260.000,01 a 

1.440.000,00

18,62% 17,32% 15,60% 14,12% 13,69% 12,69% 11,69% 10,69%

De 

1.440.000,01 a 

1.620.000,00

18,72% 17,42% 15,70% 14,13% 14,08% 13,08% 12,08% 11,08%

De 

1.620.000,01 a 

1.800.000,00

18,86% 17,56% 15,80% 14,14% 14,09% 13,09% 12,09% 11,09%

De 

1.800.000,01 a 

1.980.000,00

18,96% 17,66% 15,90% 14,49% 14,45% 13,61% 12,78% 11,87%

De 

1.980.000,01 a 

2.160.000,00

19,06% 17,76% 16,00% 14,67% 14,64% 13,89% 13,15% 12,28%

De 

2.160.000,01 a 

2.340.000,00

19,26% 17,96% 16,20% 14,86% 14,82% 14,17% 13,51% 12,68%

De 

2.340.000,01 a 

2.520.000,00

19,56% 18,30% 16,50% 15,46% 15,18% 14,61% 14,04% 13,26%

De 

2.520.000,01 a 

2.700.000,00

20,70% 19,30% 17,45% 16,24% 16,00% 15,52% 15,03% 14,29%

De 

2.700.000,01 a 

2.880.000,00

21,20% 20,00% 18,20% 16,91% 16,72% 16,32% 15,93% 15,23%

De 

2.880.000,01 a 

3.060.000,00

21,70% 20,50% 18,70% 17,40% 17,13% 16,82% 16,38% 16,17%

De 

3.060.000,01 a 

3.240.000,00

22,20% 20,90% 19,10% 17,80% 17,55% 17,22% 16,82% 16,51%

De 

3.240.000,01 a 

3.420.000,00

22,50% 21,30% 19,50% 18,20% 17,97% 17,44% 17,21% 16,94%

De 

3.420.000,01 a 

3.600.000,00

22,90% 21,80% 20,00% 18,60% 18,40% 17,85% 17,60% 17,18%

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

ANEXO VI – Serviços 
 
R eceita  

B ruta em 12 

meses (em 

R $ )

A lí quo ta

IR P J, 

P IS/ P asep, 

C SLL, 

C o f ins e C P P

ISS

Até 180.000,00 16,93% 14,93% 2,00%

De 180.000,01 a 

360.000,00
17,72% 14,93% 2,79%

De 360.000,01 a 

540.000,00
18,43% 14,93% 3,50%

De 540.000,01 a 

720.000,00
18,77% 14,93% 3,84%

De 720.000,01 a 

900.000,00
19,04% 15,17% 3,87%

De 900.000,01 a 

1.080.000,00
19,94% 15,71% 4,23%

De 1.080.000,01 

a 1.260.000,00
20,34% 16,08% 4,26%

De 1.260.000,01 

a 1.440.000,00
20,66% 16,35% 4,31%

De 1.440.000,01 

a 1.620.000,00
21,17% 16,56% 4,61%

De 1.620.000,01 

a 1.800.000,00
21,38% 16,73% 4,65%

De 1.800.000,01 

a 1.980.000,00
21,86% 16,86% 5,00%

De 1.980.000,01 

a 2.160.000,00
21,97% 16,97% 5,00%

De 2.160.000,01 

a 2.340.000,00
22,06% 17,06% 5,00%

De 2.340.000,01 

a 2.520.000,00
22,14% 17,14% 5,00%

De 2.520.000,01 

a 2.700.000,00
22,21% 17,21% 5,00%

De 2.700.000,01 

a 2.880.000,00
22,21% 17,21% 5,00%

De 2.880.000,01 

a 3.060.000,00
22,32% 17,32% 5,00%

De 3.060.000,01 

a 3.240.000,00
22,37% 17,37% 5,00%

De 3.240.000,01 

a 3.420.000,00
22,41% 17,41% 5,00%

De 3.420.000,01 

a 3.600.000,00
22,45% 17,45% 5,00%

 
 

Percebe-se que é preciso ter atenção 
quando ao se aplicar o valor a ser recolhido pela 
empresa. São 06 (seis) tabelas, que são 
separadas conforme a atividade da empresa. 

Vale ressaltar, conforme esclarecido por 
Chieregato (2014), antes da empresa apurar o 
imposto a pagar, é preciso no início das atividades, 
efetuar a inscrição do cadastro do CNPJ – 
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, bem como 
a inscrição estadual e informar a opção pelo 
regime do Simples Nacional. Desta forma, a 
Receita Federal analisará o pedido e estando tudo 
de acordo, dará por deferida o cadastro no Super 

Simples.  
Nessa análise feita pela Receita Federal 

será possível verificar se há ou não algum 
impedimento para o enquadramento da pessoa 
jurídica. 

 
- Lucro Real: De acordo com o artigo 14 da 

Lei 9.718/1998 e, artigo 46 da Lei 10.637 de 
30/12/2002 consolidado no art. 246 do RIR/99 e, 
Lei 12.814/2013, artigo 7, a partir de 01/01/2014, 
são obrigadas ao regime do lucro real as 
empresas que se enquadrarem em qualquer das 
seis situações abaixo (RODRIGUES, 2015): 

1 – Receita total no ano anterior, acima de 
R$ 78.000.000,00, ou R$ 6.500.000,00 
multiplicados pelo número de meses de 
atividade do ano calendário anterior, 
quando inferior a 12 meses; 

 2 – Empresas do setor financeiro, de 
seguros, de previdência privada, etc; 
 3 – Tenham lucros ou rendimentos 
oriundos do exterior; 
 4 – Que, autorizadas pela legislação 
tributária, usufruam de benefícios fiscais relativos 
a isenção ou redução do imposto de renda; 

5 – No decorrer do ano calendário, tenha 
efetuado o pagamento mensal pelo regime 
da estimativa; 

 6 – Empresas de factoring. 
 
 O autor descreve também que, a 
tributação pelo lucro real poderá ser feita por 
obrigação ou por opção: 
 
 1 – Por Obrigação – se estiver enquadrada 
num dos seis itens da obrigatoriedade. 
 2 – Por Opção – se não estiver obrigada e, 
queira fazer a tributação pelo lucro real. 
2.1 - Qualquer pessoa jurídica, independente da 
atividade ou porte da empresa, poderá optar pela 
tributação do Lucro Real (§ Único do artigo 246 do 
RIR/99). Neste caso, caso o empresário de uma 
ME e PE queira optar pelo Lucro Real, poderá. 

 
A empresa poderá, à sua opção, calcular o 

imposto de renda e a contribuição social sobre o 
lucro trimestralmente, com base nos resultados 
apurados em 31 de Março, 30 de Junho, 30 de 
Setembro e, 31 de Dezembro de cada ano. 
 O resultado do trimestre – Apuração 
Contábil Trimestral, será apurado pela escrituração 
comercial, através de balanço ou balancete 
trimestral, devidamente transcritos no Livro Diário.
 Já para se encontrar o Lucro Real do 
trimestre, é necessário obter a base de cálculo do 
imposto de renda através da escrituração contábil 
e, dos ajustes das Adições e Exclusões, para 
determinação da Base de Cálculo. 

 – Recolhimento 
 O imposto de renda e a contribuição social 
sobre o lucro poderão ser recolhidos por uma das 
seguintes formas: 



  
 

a) Em quota única até o último dia útil do 
mês subsequente ao do trimestre, ou  

b) À opção da empresa, em até três par-
celas mensais, iguais e sucessivas, 
acrescidas de juros da Selic. 

 
 A legislação permite que a apuração do 
resultado seja feita através de Balanço ou 
Balancete, portanto, não é necessário encerrar as 
contas de receitas e despesas para levantar o 
balanço, bastando, apurar a diferença entre 
receitas e despesas, adicionando ao resultado, as 
despesas não dedutíveis e, excluindo as receitas 
não tributáveis. 
 
– Escrituração do LALUR 
 De acordo com a Instrução Normativa da 
Receita Federal do Brasil, número 1.353/2013, 
artigo 6º, alterada pela 1.422/2013, artigo 5º, que 
trata da ECF (escrituração contábil Fiscal), as 
pessoas jurídicas que apresentarem a EFD –IRPJ, 
ficam dispensadas, em relação aos fatos ocorridos 
a partir de 1/1/2014, da escrituração do LALUR e, 
da entrega da Declaração de Informações 
Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ). 

 
– Regime da Estimativa 
 De acordo com artigo 222 do RIR/99, a 
empresa pode optar pelo pagamento do imposto 
de renda e da contribuição social, em cada mês, 
determinando a base de cálculo mediante: 

a) Aplicação de percentuais sobre a Re-
ceita Bruta e acréscimos, ou. 

b) Através do resultado apurado em ba-
lanço ou balancete do período, até o 
mês de apuração se este for menor. 

 
– Percentuais do Lucro Estimado 
 Para fins de apuração da base de cálculo 
no regime do Lucro Estimado ou Presumido, são 
aplicados sobre a receita bruta, os seguintes 
percentuais (art. 223 do RIR/99 e, instrução 
normativa da Receita Federal Número 1.515/2014, 
artigo 4º): 
 

ATIVIDADES (%)

. Revenda de 

Combustíveis
2%

. Operações 

Mercantis 
8%

. Transportes em 

Geral
16%

. Transportes de 

Cargas 
8%

. Serviços 

Hospitalares
8%

. Intermediação de 

Negócios, Adm. e 

Locação   de Bens 

Móveis e Imóveis   

32%

 
 

  Receita Anual até 

120.000,00 16%

  Receita Anual 

acima de 120.000,00
32%

  De Profissão 

Legalmente 

regulamentada

          32,0%.

.Atividade: Prestação de Serviços 

em Geral

.Atividade: Prestação de 

Serviços, relativos ao exercício.

 
 
– Balanço Anual 
 A empresa que, durante o ano recolheu o 
imposto no regime da estimativa e, no final do ano 
se submeter ao regime de tributação com base no 
lucro real, deverá levantar o Balanço em 31 de 
Dezembro. 

– Contabilização do IRPJ e CSLL durante o ano 
 O saldo do imposto de renda e da CSL, 
após deduzido os valores retidos na fonte, pagos 
mensalmente no regime da estimativa, serão 
recuperados no final do ano, devendo, portanto, 
ser contabilizados no Ativo Circulante, nas 
contas: 

a) Imposto de Renda a Recuperar; (AC) 
b) Contribuição Social sobre o Lucro a 

Recuperar. (AC) 
 
– Apuração Anual 
 No final do ano, apura-se e contabiliza-se 
o valor do IRPJ e da CSL devidos, compensando-
se com os valores pagos de Janeiro à Novembro, 
nas seguintes contas: 

a) Provisões do IRPJ e CSL Real devido: 
D – Despesas com Provisões CSL 
(Resultado) 
D – Despesas com Provisões IRPJ 
(Resultado) 
C – CSL a Recolher (P.C.) 
C – IPRJ a Recolher (P.C.) 

 
b) Pela compensação dos valores pagos 

de Janeiro à Novembro: 
D – CSL a Recolher (P.C.) 
D – IRPJ a Recolher (P.C.) 
C – CSL a Recuperar (A.C.) 
C – IRPJ a Recuperar (A.C.) 

 
Obs.: Essa compensação deverá ser limitada ao 
saldo da CSL e do IRPJ a recolher. 
 
– Balanço ou Balancete de Redução ou 
Suspensão 
 De acordo com o artigo 230 do RIR/99, a 
empresa que estiver recolhendo o imposto no 
regime da estimativa, poderá suspender ou reduzir 



  
 

o pagamento do imposto de renda e da 
contribuição social devida em cada mês, desde 
que, demonstre através do balanço ou balancete 
do período que, o valor já pago, excede o valor do 
imposto devido. 
 O Balanço ou Balancete deve ser 
levantado com observância das leis comerciais e 
fiscais e, transcritos no Livro Diário. 

A demonstração do lucro real relativa ao 
período abrangido pelo balanço ou balancete 
deverá ser apurada através da escrituração 
contábil adicionando as despesas indedutíveis e 
excluindo as receitas não tributáveis, com a 
compensação limitada a 30% do lucro real do 
período, caso a empresa apure prejuízos fiscais 
em períodos anteriores. 

O Balanço ou Balancete deve abranger o 
resultado do período em curso. Assim, no mês em 
que for reduzir ou suspender o imposto, será feito 
da seguinte forma: 
 De 01 Janeiro a 31 de Janeiro; ou,  
 De 01 Janeiro a 28 de Fevereiro; ou, 
 De 01 Janeiro a 31 de Março; e, assim por 
diante. Observe que, nessa sistemática não se 
encerram as contas de resultado por ocasião do 
levantamento dos balanços ou balancetes, os 
quais continuarão acumulando valores até 31 de 
dezembro. 

Segundo Rodrigues (2015), o lucro real 
apurado por ocasião do levantamento de balanço 
ou balancete de suspensão ou redução do 
imposto, poderão ser compensados os prejuízos 
fiscais existentes em 31 de dezembro de anos 
calendários anteriores, registrados na parte B do 
LALUR, respeitados o limite de 30% do lucro real 
apurado no ano da compensação. (art. 510 do 
RIR/99). 

Ressalta também, que a alíquota normal do 
imposto é de 15%, incidente sobre a totalidade do 
lucro real do período em curso, mais o adicional do 
imposto de renda à alíquota de 10% sobre a 
parcela do lucro real mensal que exceder R$ 
20.000,00 mensais e, R$ 240.000,00 anual. 

Rodrigues em sua análise, elencou algumas 
vantagens e desvantagens na apuração das 
formas de tributação: trimestral e mensal, por 
estimativa.  

-  Lucro Real Trimestral:  
Vantagem: Paga os tributos e contribuições 
trimestralmente; 
 
Desvantagens 
 - Apurando valor maior que o estimado terá que 
recolher o apurado através do balanço trimestral, 
pois, esta foi a opção da empresa; 
- É obrigatória a transcrição do balanço ou balan-
cete trimestral no Livro Diário e a apuração do 
Lucro Real na EFD-IRPJ; 
- Escrituração do Livro Registro de Inventário, 
trimestralmente; 
- Apurando lucro real acima de 60.000,00 num 
trimestre, fica sujeito ao adicional de 10% do im-

posto de renda, mesmo que no trimestre seguinte 
tiver lucro inferior ao limite, como consequência, 
perde o imposto recolhido sobre o adicional; 
- Apurando lucro num trimestre e prejuízo no se-
guinte, o imposto pago sobre o lucro é perdido; 
- Apurando prejuízo num trimestre e lucro no se-
guinte, compensará limitado a 30%, recolhendo os 
tributos e contribuições sobre o restante dos 70% 
do lucro. 
 O autor concluí que em regra geral é des-
vantagem optar pelo lucro real trimestral, pois so-
mente será vantagem quando: 

a) Margem de lucro for sempre menor 
que os percentuais da estimativa; 

b) Lucro real trimestral não esteja na 
média do limite de 60.000,00 de in-
cidência do adicional de 10% 

c) Não haja previsão de prejuízo. 
 

-  Estimativa mensal:  
Vantagens: o autor afirma que embora o sistema 
da estimativa mensal ser aparentemente 
desvantajoso em relação ao trimestral, porque 
recolhe os tributos e contribuições mensalmente, é 
vantajoso a opção pelo sistema do mensal, pelas 
seguintes razões: 
– Tendo resultado contábil maior que o apurado 
através de percentuais sobre as receitas, recolhe 
os tributos baseados na receita; 
– Tendo resultado contábil menor que o apurado 
através de percentuais sobre as receitas, recolhe 
os tributos baseados no lucro real mensal; 
– A empresa escolhe o valor a ser recolhido, 
evidentemente o menor; 
 – Tendo lucro acima do   limite mensal de 
20.000,00 para incidência do adicional de 10%, 
somente será definitiva se exceder ao limite anual 
de 240.000,00; 
– Empresa que tenha resultado sazonal, alguns 
meses prejuízo e, em outros lucros, os resultados 
são somados algebricamente, anulando a 
totalidade dos prejuízos do período; 
 – Escrituração do Livro Registro de Inventário é 
exigida somente no final do ano. 

 Vale lembrar nas construções dos cenários 
comparativos feitos nesta pesquisa, em última 
análise verificou-se a possibilidade da tributação 
pelo Lucro Real ser mais vantajosa que o Simples 
Nacional, mesmo que este apresente as 
vantagens e os incentivos fiscais já mencionados 
aqui. 

Nessa análise utilizou-se também, a 
compensação dos créditos de alguns impostos. 
Essa possibilidade é feita somente dentro do lucro 
real, que se denomina como impostos cumulativos 
e não cumulativos, o primeiro refere-se à 
incidência de tributo em todas as etapas tanto no 
processo de produtivo e/ou de comercialização até 
o consumidor final, ou seja, não ocorre a 
compensação de imposto pago anteriormente. Já 
o segundo, há a compensação do imposto pago 
na etapa anterior, exemplos de impostos: IPI e 



  
 

ICMS. 
A empresa do Lucro Real, terá como 

creditar os valores desses impostos já pagos nas 
etapas anteriores da circulação, inclusive de PIS e 
COFINS pagos na importação, o que é permitido 
para a empresa do Lucro Presumido. Então, a 
empresa do Lucro Real – “Não Cumulativo”, terá 
créditos desses impostos e só depois ela aplicará 
sobre a base de cálculo, as alíquotas específicas, 
para cada imposto. 

 
- Lucro Presumido: lucro presumido é um 

lucro apurado, sobre a receita bruta de vendas de 
mercadorias/produtos, de fabricação própria ou 
adquiridos para revenda e de prestação de 
serviços, através de percentuais estabelecidos, 
para determinação da base de cálculo do imposto, 
de acordo com os artigos. 518 e 519, parágrafo 
único do RIR/99 (RODRIGUES, 2015). Os 
percentuais a serem aplicados são: 

 

ATIVIDADES (%)

. Venda de mercadorias ou Produtos 2%

. Transporte de Cargas 8%

. Receita de Prestação de Serviços 32%

. Serviços (exceto hospitalares, 

transportes de cargas, etc), com receita 

bruta acumulada, não superior a R$ 

120.000,00                             

16%

. Demais Receitas 8%

 
 
As pessoas jurídicas não obrigadas pela 

tributação com base no lucro real e, que a receita 
bruta total no ano calendário anterior tenha sido 
igual ou inferior a R$ 78.000.000,00 ou ao limite 
proporcional de R$ 6.500.000,00 mensais (art.516 
do RIR/99, art. 46 da Lei 10.637 de 30.12.2002). 
Esse limite, até 31.12.2013, era de R$ 
48.000.000,00 anuais ou R$ 4.000.000,00 
multiplicado pelo número de meses do ano 
calendário anterior. 

As empresas que não podem optar pelo 
Lucro Real são: 
1 – Cuja receita total no ano calendário anterior, 
seja superior a R$ 78.000.000,00 ou proporcional 
ao número de meses; 
2 – Cujas atividades sejam de instituições 
financeiras ou equiparadas; 
3 – Que tiveram lucros, rendimentos oriundos do 
exterior; 
4 – Que, autorizadas pela legislação tributária, 
usufruam de benefícios fiscais relativos à isenção 
ou redução do imposto; 
5 – Que, no decorrer do ano calendário, tenham 
efetuado pagamento mensal pelo regime de 
estimativa. 

6 – Factoring 
         A apuração do imposto será feita 
trimestralmente, por períodos encerrados em 31 
de Março, 30 de Junho, 30 de Setembro e 31 de 
Dezembro de cada ano calendário (art. 516 § 5º. 
Do RIR/99). 
 A opção pela tributação com base no lucro 
presumido será manifestada por ocasião do 
pagamento da primeira quota ou quota única, com 
o código no DARF 2089 e, será definitiva em 
relação ao todo o ano calendário. 
 Os percentuais a serem aplicados sobre o 
faturamento, para encontrar a base de cálculo do 
imposto, são os mesmos percentuais aplicados no 
cálculo do lucro estimado e, o percentual para 
encontrar a base de cálculo da CSL é de 12% 
sobre o faturamento, (vendas de mercadorias ou 
produtos), até 31.08.2003 acrescido das demais 
receitas. (Art. 20 da Lei 9.249/95). 
 De acordo com a Lei 10.684/2003, a partir 
de 1.09.2003, a base de cálculo da contribuição 
social sobre o lucro das empresas prestadoras 
de serviços, optantes pela estimativa mensal e, 
pelas pessoas jurídicas desobrigadas de 
escrituração contábil (Lucro Presumido), será de 
32%, para aquelas que exerçam as seguintes 
atividades: 
A ) Prestação de serviços em geral, exceto a de 
serviços hospitalares; 
B ) Intermediação de negócios; 
C ) Administração, locação ou cessão de bens 
imóveis, móveis e direitos de qualquer natureza; 
D ) Prestação cumulativa e contínua de serviços 
de assessoria creditícia, mercadológica, gestão de 
crédito, seleção de riscos, administração de contas 
a pagar e a receber, compra de direitos creditórios 
( factoring ).  
 
 Para apurar a CSL, aplica-se a alíquota de 
9% sobre o lucro presumido (base de cálculo). 
Podendo-se deduzir da CSL a Recolher: 

a) A contribuição retida em pagamento efe-
tuada por órgãos públicos (art. 64 Lei 
9.430/96), desde que tenha a declara-
ção de retenção. 

b) A contribuição paga a maior ou indevida 
em períodos anteriores. 

c) Factoring).  
 
 Para apuração do IRPJ sobre o Lucro 
Presumido, aplica-se a alíquota de 15% sobre o 
lucro presumido (base de cálculo) mais, o 
adicional do imposto de 10% sobre a parcela do 
lucro presumido que exceder a R$ 60.000,00 no 
trimestre ou R$ 20.000,00 multiplicado pelo 
número de meses do ano calendário. 
         Segundo Rodrigues, podem ser deduzidos 
do IRPJ a Recolher: 

a) O IR pago ou retido na fonte sobre as 
receitas computadas na determinação 
do lucro presumido; 



  
 

b) O IR retido na fonte em pagamentos efe-
tuados por órgãos públicos (Art. 64 Lei 
9.430/96), desde que tenha a declara-
ção de retenção; 

c) Saldo do IRPJ pago a maior ou indevido 
em períodos anteriores. 

 
– Obrigações acessórias 
 As pessoas jurídicas que optarem pela 
tributação com base no lucro presumido, deverão, 
para efeitos do imposto de renda, manter (art. 527 
do RIR/99): 

1 – escrituração contábil nos termos da legislação 
comercial ou, opcionalmente, escrituração de livro 
caixa, no qual, deverá ser escriturada toda a 
movimentação financeira ocorrida no decorrer do 
ano-calendário abrangido por esse regime de 
tributação, inclusive, a bancária; 
2 – escrituração do livro registro de inventário, no 
qual, deverão constar registrados os estoques 
existentes no término do ano-calendário; 
3 – em boa guarda e ordem, enquanto não 
decorrido o prazo decadencial e, não prescritas 
eventuais ações que lhes sejam pertinentes, todos 
os livros de escrituração obrigatórios por 
legislação fiscal específica (do IPI, ICMS, ISS e 
outras), bem como, os documentos e demais 
papéis que serviram de base para a escrituração 
comercial e fiscal. 
   
 – Prazo para Pagamento 
         A CSL e o IRPJ deverão ser recolhidos em 
quota única, até o último dia útil do mês 
subsequente ao do encerramento do período de 
apuração ou à opção da empresa, em até três 
quotas mensais, iguais e sucessivas, sendo que, 
nenhuma quota terá valor inferior a R$ 1.000,00, e, 
o imposto de valor inferior a R$ 2.000,00 deverá 
ser pago em quota única. 

No 18º Congresso Brasileiro de 
Contabilidade, as pesquisadoras, Oliveira e 
Santos, destacaram uma das diferenças entre o 
Lucro Real e Presumido, é que deve ser levada 
em consideração no momento de elaborar um 
planejamento tributário, sendo ela, a possibilidade 
de a empresa apurar prejuízo, pois ocorrendo isso, 
não será preciso apurar o IRPJ e CSLL: 

Outro fator importante a ser ressaltado, é que 
mesmo que haja prejuízo, a empresa estará 
obrigada a recolher o IRPJ e CSLL, o que 
não ocorre nas empresas optantes pelo Lucro 
Real, que no caso de resultados negativos, 
estão dispensadas de recolher esses 
impostos. (OLIVEIA, SANTOS, 2008). 

 

Diante dessas possibilidades de regimes de 
tributação, como que um empresário irá escolher o 
melhor? O profissional contábil deverá promover e 
orientar a elaboração do planejamento tributário, 
afim de buscar alternativas legais de chegar em 
uma Elisão Fiscal. 

 
 

3. Planejamento Tributário 
Planejamento tributário consiste na 

elaboração de estratégias que possibilitem o 
gerenciamento de assuntos relacionados ao 
cumprimento de obrigações tributárias de uma 
empresa, entidade, contribuinte junto ao governo 
(PINTO, RIBEIRO, 2014). 

Mesmo há 14 (quatorze) anos atrás, esse 
pensamento não mudou. Marins (2002) na 
publicação de seu livro sobre “Elisão Fiscal e sua 
Regulação”, destacou que: 

Denomina-se planejamento fiscal ou tributário 
lato sensu a análise do conjunto de atividades 
atuais ou dos projetos de atividades 
econômico-financeiras do contribuinte 
(pessoa física ou jurídica), em relação ao seu 
conjunto de obrigações fiscais com o escopo 
de organizar suas finanças, seus bens, 
negócios, rendas e demais atividades com 
repercussões tributárias, de modo que venha 
a sofrer o menor ônus fiscal possível.  
 

Desta forma, torna-se notável que o 
planejamento tributário é uma ferramenta capaz de 
contribuir na redução da carga tributária da 
organização, de modo a aproveitar as brechas que 
o próprio fisco (governo) oferecem na legislação. 

Mas antes de se fazer um planejamento 
tributário o empresário junto com o profissional 
contábil deve, segundo Fabretti (1999), observar 
03 (três) pontos: 

- exige bom senso do planejador; 
- a relação custo/benefício deve ser muito 

bem avaliada; 
- a contabilidade deve estar atualizada com 

relatórios simples e claros para avaliação e 
entendimento do administrador; 

 
Já Pinto e Ribeiro (2014), elevaram alguns 

benefícios que um adequado planejamento 
tributário oferece à organização: 

- ajuda a administração a conhecer o 
montante de recursos financeiros de que necessita 
para recolher aos cofres do governo nas datas dos 
seus vencimentos; 

- possibilita a redução de custos com o 
cumprimento de uma carga tributária compatível 
com seu negócio; 

- evita o acréscimo de despesas pagando 
seus compromissos em dia. Sabe-se que o não 
cumprimento das obrigações principais ou 
acessórias dentro das condições e dos prazo 
fixados por Lei acarreta, taxa, juros e outros 
acréscimos; 

- possibilita o aproveitamento de benefícios 
oferecidos pelo Fisco por meio de isenções 
devidamente inseridas nos regulamentos dos 
tributos; 

- reduz a carga tributária da organização 
pela prática da elisão fiscal (Redução permitida da 
carga tributária com aproveitamento de lacunas ou 
brechas da legislação); 
      - permite o monitoramento dos 
compromissos com o Fisco, evitando dissabores 



  
 

com o descumprimento de normas tributárias. 
 
O autor destaca também que, alguns 

profissionais consideram que a finalidade do 
planejamento tributário ou fiscal ´de auxiliar a 
entidade a burlar o governo, através de 
alternativas ilegais que possibilitem o 
descumprimento de obrigações acessórias, em 
função de brechas existentes na legislação. 

Porem ele evidencia que, o planejamento 
tributário quando aplicado de forma assertiva, é 
possível “ proporcionar economia tributária para a 
empresa. Com o conhecimento prévio dos 
compromissos que a empresa tem junto ao Fisco”. 
Desta forma, o empresário poderá escolher entre 
duas ou mais opções de forma legal, aquela que 
resultará no menor valor a recolher. 

Vale ressalta que hoje em dia o profissional 
contábil deve atentar-se em ajudar a organização, 
neste caso aos empresários das ME‟s e PE‟s, que 
muitas das vezes são inexperientes no que se 
refere a escolhe do regime tributário adequado. 

Daí a importância de se destacar a 
interpretação de Schawez (2001) a respeito do 
papel e dos desafios do profissional contábil: 

 
Nesse novo contexto o profissional contábil 
tradicional tende a ser extinto. Todavia, a 
competição entre as empresas, cada vez 
mais exige profissional diferencial, gerando 
outras funções para a classe contábil. 
Teoricamente, as necessidades estão aí, 
basta supri-las. Este é o momento ideal do 
profissional contábil retomar espaços, além 
de, quem sabe, conquistar novos terrenos. 
Mas, quais seriam, afinal, os desafios da 
profissão contábil nesse limiar de milênio? O 
primeiro desafio, que será vencido 
concomitantemente com os demais, é mudar 
a imagem. O profissional contábil deve ser e 
passar a imagem de pessoa dinâmica, bem 
informada, deter as informações, saber 
utilizá-las e saber retransmiti-las. O segundo 
é abandonar a idéia da contabilidade 
tradicional, tal tarefa continuará sendo feita, 
pelo menos a curto prazo, diante das 
exigências fiscais e legais, mas o profissional 
da contabilidade do novo milênio irá apenas 
supervisionar o trabalho, esclarecendo 
dúvidas, solucionando problemas e 
desenvolvendo aspectos estratégicos. O 
terceiro desafio é deter a informação de tudo 
que ocorre na empresa, tratar esses dados 
de forma que sejam úteis aos gestores do 
negócio. Conquistar um canal aberto de 
comunicação com os usuários, pois são de 
vital importância que as mesmas estejam 
adequadas as suas necessidades, sob pena 
da perda de utilidade das mesmas, bem 
como do executor. 

 
De certo modo, nota-se que o papel do 

profissional contábil vai além de débitos e créditos 
O contador deve estar próximo ao empresário, 
seja a empresa de grande, médio ou pequeno 
porte. Pois segundo Pinto e Ribeiro (2014), é de 

responsabilidade do contador tributário gerenciar 
os tributos que incidem nas atividades 
desenvolvidas pela empresa (PINTO, RIBEIRO. 
2014). 

Para Puga (2003), por exemplo, destaca 
que as MPE‟s são importantes na geração de 
empregos, contribuindo na melhor distribuição de 
renda e na destinação das inovações. Sendo 
necessário o acompanhamento à essas empresas. 

 
4 . Elisão Fiscal 
A pesquisa precisou conceituar “ Elisão 

Fiscal”, que pode ser entendida no trecho descrito 
por Pinto e Ribeiro (2014): 

 
Entende-se por elisão fiscal o conjunto de 
procedimentos realizados pela empresa 
visando à redução da sua carga tributária, 
aproveitando as brechas existentes na 
legislação. 
É notório que a prática da elisão fiscal, 
embora não gere punições para o contribuinte 
por ser legal, provoca redução na 
arrecadação do governo. 

 
A Elisão Fiscal, difere-se da sonegação, 

pois é a prática que visa evitar a ocorrência do 
fator gerador. Conforme Pinto e Ribeiro (2014), a 
sonegação “ é a pratica fraudulenta que provoca a 
evasão da receita pelo contribuinte que deixa de 
recolher o tributo após o ter ocorrido o respectivo 
fato gerador”. 

Como a carga tributária para as empresas 
são pesadas, cabe a elas e ao profissional 
contábil, a árdua tarefa de buscar, através do 
estudo da legislação, meios legais, que possam 
aliviar o valor a recolher aos cofres públicos. 

 
Conclusão 

Diante da pesquisa realizada, conclui-se 
que independentemente do tamanho da uma 
empresa, seja ela pequena, médio ou de grande 
porte, a utilização de um adequado planejamento 
tributário é essencial para se atingir uma Elisão 
Fiscal e obter sucesso nos negócios. 

Sendo necessário o profissional contábil 
conhecer a cenário tributário brasileiro, afim de 
estudar e analisar o melhor regime de tributação a 
ser aplicado às MPE‟s, conforme a atividade 
desenvolvida por elas. 

Levando em consideração que não existe o 
melhor regime, e sim, aquele que irá se encaixar 
de forma a reduzir a carga tributária recolhida pela 
empresa (tributos, taxas, impostos). 

Em suma, nota-se que quando ocorre essa 
preocupação, as MPE”s alcançam vários 
benefícios através do planejamento tributário, 
entre eles, o menor valor a recolher aos cofres 
públicos, sem atuar de forma irregular, em relação 
a legislação tributária. 
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