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RESUMO  

O presente trabalho trata sobre a análise e o planejamento tributário, com o objetivo de  

identificar a viabilidade de alteração do regime tributário de Simples Nacional para Lucro 

Presumido ou Lucro Real, estudando-se a legislação tributária e também dados reais da 

empresa no ramo de indústria, comércio e prestação de serviços situada no município de 

Toledo/PR. Para a realização deste estudo foi utilizado fontes bibliográficas, composição e 

legislação das tributações, a fim de identificar a modalidade de tributação menos onerosa para 

empresa, tendo em vista a necessidade de auxiliar nos resultados visando a melhor opção a ser 

tributada no próximo exercício, para posteriormente obter bons resultados. Os dados 

necessários à realização desta pesquisa foram coletados no escritório contábil em que a 

empresa é cliente, por meio dos relatórios contábeis do ano de 2014 e primeiro semestre 2015. 

A partir da coleta de dados, realizaram-se cálculos e observou os valores apurados em cada 

modalidade estudada. Apresentando o comparativo entre os regimes tributários vigente na 

legislação e o que apresentou ser mais vantajoso para a empresa.  A análise permitiu observar 

a importância do planejamento tributário como ferramenta gerencial disponibilizado pela 

contabilidade, tendo em vista orientar os usuários de que é possível reduzir os gastos com os 

tributos dentro da legalidade. 

 

Palavras Chaves: Planejamento Tributário; Regime Tributário; Legislação. 

 

ABSTRACT 

The present work is about tax analysis and planning, whit the main objective of identifying 

the viability of changing the tax regime from National Simple to Presumed Profit or Real 

Profit, studying the tributary legislation and also the actual data from an industry, commerce 

and service company located in the municipality of Toledo in the state of Paraná. To perform 

this study were used bibliographical sources, tributary composition and legislation, in order to 

identify the less costly tax mode to the company, in view of the necessity to assist on the 

results seeking for the best option to be taxed on the next exercise, and subsequently obtain 

good results. The necessary data to realize this search were collected from the accounting 

office that the company is client, through these financial reports from 2014 and the first 
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semester of 2015. Starting from the data collect were made calculus and noted the amounts 

determined in each studied modality. Presenting the comparative between the tax regime 

current in the legislation and the one presented to be more beneficial to the company. The 

analysis allowed to observe the importance of the tax planning as a management tool provided 

by accounting, in order to guide the users that is possible to reduce the taxes spending within 

the law. 

 

Key Words: Tax Planning; Tax Regime; Legislation. 

 

INTRODUÇÃO  

Neste trabalho será abordado a Elisão Fiscal, mas conhecida como 

Planejamento Tributário, que tem por objetivo suprir as necessidades das 

organizações do não recolhimento de uma carga tributária excessiva. Com o 

aumento elevado no Brasil da carga, os administradores buscam rotas para redução 

de seus custos, sendo a grande problemática, a forma de resolução de forma licita, 

evitando a sonegação ou evasão fiscal.  

O estudo de caso realizado em uma empresa no ramo de atividade em 

fabricação de motores elétricos, peças e acessórios, onde hoje está situada em 

Toledo, Estado do Paraná. Com o intuito de fazer a separação do serviço e comércio 

da industrialização, questionando-se qual é o melhor regime tributário e se é viável 

realizar este desmembramento. 

O proposito deste trabalho é verificar nas diversas empresas o regime de 

tributação mais adequado e rentável, obter de fato qual a forma de tributação que a 

empresa pagará menos impostos. 

Segundo Oliveira (2009, p.55) “o conhecimento das normas da legislação 

tributária é de extrema importância para a sobrevivência das empresas, sobretudo 

para a condução de uma gestão tributaria eficiente e eficaz”. 

Tendo em vista que o Brasil e um dos países com carga mais elevadas, o 

diferencial das empresas é um bom planejamento tributário para diminuir 

pagamentos de tributos, aumentando sua rentabilidade e competitividade no 

mercado. 

Após a coleta de dados da empresa apresentada, analisaremos se será 

viável a separação dos ramos de atividades ou um novo regime tributário. Tendo em 
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vista que nos últimos casos o meio que empresa se encontra hoje, ainda sim poderá 

ser a melhor hipótese.  

O objetivo geral deste estudo é demonstrar a importância das empresas 

realizarem o planejamento tributário, e para a empresa em análise o regime mais 

rentável. Os objetivos específicos da pesquisa foram: analisar a importância de se 

ter um planejamento tributário; identificar as formas de regimes tributários 

atualmente vigentes no país e avaliar qual a forma de tributação ideal para a 

empresa através do planejamento tributário. 

Juntamente com o estudo bibliográfico será permitido um melhor 

entendimento sobre o planejamento tributário, podendo contribuir com maior ênfase 

ao estudo de caso analisado. 

 

1 PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO 

O planejamento surgiu como uma forma de alternativa para a redução da 

alta carga tributária vigente hoje no país, e se tornou um diferencial competitivo, por 

meio da redução de custo de natureza tributário, garantindo a sobrevivência em um 

mercado globalizado. 

O mesmo é realizado antes da ocorrência do fato gerador, destinado a 

reduzir, ou postergar legalmente os ônus dos tributos, por ser de caráter preventivo. 

Atualmente a maioria das grandes empresas trabalha com pessoas especializadas, 

nesse tipo de planejamento elas formam um comitê de planejamento tributário 

(OLIVEIRA, 2009).  

Neste sentido o planejamento tributário demonstra ser tão importante quanto 

elaborar um fluxo de caixa, e muito importante para a tomada de decisão da 

empresa, no entanto a principal função contabilidade tributária, consiste em um 

estudo minucioso dos tributos incidentes na operação de determinada empresa, 

além de considerar a legislação tributária vigente. 

De acordo com Oliveira et. al. (2004, p.38) entende-se planejamento 

tributário como:  

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

técnico e bom-senso dos responsáveis pelas decisões estratégicas no ambiente 

corporativo. Trata-se do estudo prévio á concretização dos fatos administrativos, dos 
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efeitos jurídicos, fiscais e econômicos de determinada decisão gerencial, com o 

objetivo de encontra. 

 

1.2 Regimes Tributários 

Um dos passos mais importantes para o negócio fluir é a escolha pelo 

regime tributário a ser adotado, onde determinado ramo de atividade empresarial 

tem uma forma diferenciada de aplicação tributária.  

Sua escolha acontece no início de cada exercício para fins de recolhimento 

de Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ) e Contribuição Social sobre o Lucro 

Líquido (CSLL), tendo a obrigatoriedade de utilizar este regime para fins de 

recolhimento até o mês de dezembro do ano competente. Salvo, em caso de 

reenquadramento, que estão estabelecidos na lei. 

 
Logo no início de cada ano, surge uma importante questão: as pessoas 
jurídicas que não possuem impedimento algum para optar por um regime de 
tributação (Lucro Presumido, Real ou Arbitrado) devem defini-lo para fins de 
recolhimento do Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ). Como 
consequência, a opção realizada pelo contribuinte implica obrigatoriedade 
de apuração da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) na 
mesma base definida (OLIVEIRA, 2009, p. 211). 

 
Uma escolha incoerente pode gerar a necessidade de pagamento de um 

conjunto de impostos inadequado, comprometendo a vida estável da empresa, 

podendo gerar problemas fiscais com a Receita Federal. 

 

1.2.1 Simples Nacional 

Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pela 

Microempresa (ME) e Empresas de Pequeno Porte (EPP) – Simples Nacional foi 

instituída pela Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006, com o intuito 

de tratamento diferenciado, simplificado e favorecido para as microempresas e 

empresas de pequeno porte. 

 
Art. 179. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios dispensarão às 

microempresas e às empresas de pequeno porte, assim definidas em lei, tratamento 

jurídico diferenciado, visando a incentivá-las pela simplificação de suas obrigações 

administrativas, tributárias, previdenciárias e creditícias, ou pela eliminação ou 

redução destas por meio da lei (ALEXANDRE, 2011, p. 678). 
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Esta Lei Complementar estabelece as normas gerais e relativas para este 

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

Municípios, mediante regime único de arrecadação. Nos casos de recolhimento dos 

impostos e contribuições, se espera que o valor recolhido de maneira centralizada 

seja menor que a soma dos valores que seriam pagos no caso da não adoção da 

sistemática ao cumprimento de obrigações trabalhistas e previdenciárias e em 

ambos incluindo as despesas acessórias.  

Mesmo mantendo essa faixa de faturamento, para algumas empresas é 

vedada a opção pelo Simples Nacional, mesmo sendo microempresa e empresa de 

pequeno porte. Assim o recolhimento do Documento de Arrecadação do Simplificada 

(DAS), está embutido os tributos de IRPJ; CSLL; PIS/PASEP; COFINS; IPI; ICMS; 

ISS e a Contribuição para a Seguridade Social destinada à Previdência Social. 

Contudo o resultado esperado por este regime, é que a soma de todos os 

impostos seja menor, do que pago os mesmos separadamente em outro regime. 

Pois a tendência é reduzir a burocracia e a carga tributária para ME e EPP. Tendo 

que se devem considerar todos os as despesas que a empresa possui, por exemplo, 

a folha de pagamento, quando comparadas com sua receita bruta para não sofrerem 

prejuízos. Por isso de suma importância fazer os cálculos com prudências para não 

fazer optar por alternativas que lhe dará maiores prejuízos. 

 

1.2.2 Lucro Presumido 

 É o regime de tributação simplificado, que presume o lucro da empresa, por 

meio da alíquota definida pelo ramo da atividade, para fins de recolhimento do 

Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ) e da Contribuição Social sobre o Lucro 

Líquido (CSLL), desde que não esteja obrigatoriamente a realizar a apuração 

através da tributação pelo Regime de Lucro Real. 

Estão autorizadas a optar pelo Regime do Lucro Presumido cuja receita 

bruta total, no ano-calendário anterior tenha sido igual ou inferior a vinte e quatro 

milhões de reais, conforme o Art. 516 do Decreto 3000/99. 



ARTIGO 

 
 

[Digite texto] 
 

A base de cálculo do IRPJ e CSLL das empresas tributadas pelo lucro 

presumido serão apuradas em cada trimestre, encerrados nos dias 31 de março, 30 

de junho, 30 de setembro e 31 de dezembro de cada exercício.  

Desta forma, para realizar o cálculo do imposto devido, é o valor da receita 

bruta encontrada no trimestre, mediante a aplicação de percentuais fixos já 

estipulados de acordo com a atividade da pessoa jurídica, após ser encontrada a 

base de cálculo vezes a receita bruta, será aplicada o percentual de 15% para IRPJ 

e 9% para CSLL, que deverá ser recolhido. 

 

1.2.3 Lucro Real  

O Lucro Real é a regra geral para a apuração do IRPJ e da CSLL da pessoa 

jurídica, determinada a partir do lucro líquido do exercício, ajustados pelas adições, 

exclusões ou compensações efetuados sistematicamente de acordo com as leis 

comerciais e fiscais.  

 
É à base de cálculo do imposto sobre a renda apurada segundo registros 
contábeis e fiscais efetuados sistematicamente de acordo com as leis 
comerciais e fiscais. A apuração do lucro real é feita na parte A do Livro de 
Apuração do Lucro Real, mediante adições e exclusões ao lucro líquido do 
período de apuração (trimestral ou anual) do imposto e compensações de 
prejuízos fiscais autorizadas pela legislação do imposto de renda, de acordo 
com as determinações contidas na Instrução Normativa SRF nº 28, de 1978, 
e demais atos legais e infralegais posteriores.4 
 

O LALUR é utilizado para fins fiscais, onde devem ser lançado na Parte “A” 

os ajustes do lucro líquido (adições, exclusões ou compensações) e a Parte “B” 

transcrever a demonstração do Lucro Real, o controle dos valores que determinam o 

lucro da pessoa jurídica. 

Conforme a Lei nº 9.430, de 1996, Arts. 1º e 2º, o período de apuração 

encerra-se nos dias 31 de março, 30 de junho, 30 de setembro e 31 de dezembro, 

no caso de apuração trimestral; no dia 31 de dezembro de cada ano-calendário, no 

caso de apuração anual; na data da extinção da pessoa jurídica, assim entendida a 

                                                 
4 RECEITA FEDERAL DO BRASIL. Lucro Real. Disponível em: 

http://www.receita.fazenda.gov.br/pessoajuridica/dipj/2000/orientacoes/lucroreal.htm#Conceito Acesso em: 24 

de Março de 2015. 
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destinação total de seu acervo líquido e na data do evento, nos casos de 

incorporação, fusão ou cisão da pessoa jurídica. 

 
É de suma importância observar e realizar as demonstrações contábeis 

mensalmente e com cautela, pois toda a documentação deve estar em dia, para que 

o lucro seja apurado e também para evitar problemas futuros por falta de 

documentos ou até mesmo livros exigidos pela fiscalização. 

 

1.2.4 Lucro Arbitrário 

O arbitramento do lucro é uma forma de apuração da base de cálculo do 

IRPJ, utilizada pela autoridade fiscal tributária, quando a pessoa jurídica deixar de 

cumprir as obrigações acessórias. 

Conforme a Lei nº 8.981/1995, quem arbitra o lucro da empresa é passível 

de multa de oficio que varia entre 75% ou 150% sobre o IRPJ devido. De acordo 

com Oliveira (2009), previsto na legislação que para determinar trimestralmente o 

lucro a ser tributado pelo IRPJ, será por meio de procedimento do ofício, onde o 

lucro será arbitrado pelo fisco ou pelo próprio contribuinte (auto-arbitramento), 

podendo ocorrer com qualquer natureza jurídica. 

O imposto apurado com base no lucro arbitrado não será permitida qualquer 

dedução a título de incentivo fiscal. No Art. 519 do RIR/1999 serão realizados 

mediante aplicação dos percentuais fixados, acrescidos de 20% quando conhecida a 

receita bruta, exceto para as instituições financeiras que o percentual é 45%. 

Quando conhecida a receita bruta, e, desde que ocorrida qualquer das 

hipóteses de arbitramento previstas na legislação fiscal, o contribuinte poderá 

efetuar o pagamento do imposto de renda correspondente com base nas regras 

estabelecidas pelo lucro arbitrado. 

 

2 METODOLOGIA 

A metodologia é a explicação detalhada, e exata de todo o ato desenvolvido 

no desenvolvimento do trabalho acadêmico. Detalha o tipo da pesquisa, o rumo 
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seguido para tal eito, o preceito para obter os dados a serem trabalhados, enfim, de 

tudo aquilo que se utilizou no trabalho de pesquisa. 

A pesquisa é um conjunto de procedimentos que busca uma resposta e 

solução para um determinado problema, como principal fonte obtenção de 

conhecimento. No Brasil temos um sistema tributário complexo, com uma enorme 

carga tributária e que junto os custos de conformidade que são os gastos acessórios 

relacionados a exigências do fisco. Com isso o cenário econômico vem sofrendo 

impactos, especialmente pelo fenômeno de globalização, contudo para garantir a 

sobrevivência de uma organização hoje é essencial o planejamento tributário.  

Por este tipo de pesquisa ser de natureza teórica, é parte obrigatória de uma 

pesquisa, pois é dela que se tem o conhecimento das obras cientificas existentes.  A 

pesquisa qualitativa busca analisar fatos e descobrir as causas de certo problema, o 

porquê daquele fato acontecer. 

O uso do método qualitativo é muito comum em Contabilidade, pois, a 

Contabilidade é uma ciência social, por tanto nem sempre sendo exata, apesar de 

lidar com números (BEUREN, 2003). Este uso é ocasionado porque a pesquisa 

qualitativa importa-se com a busca do comportamento dos acontecimentos. 

Dessa maneira o método quantitativo busca precisão dos resultados 

evitando assim distorções acerca da análise e interpretação dos dados. 

Resumidamente a pesquisa foi classificada como documental, pois se 

embasou leis e decretos vigentes. Para Cervo e Bervian (1996, p.68) “documento é 

toda base de conhecimento fixado materialmente e suscetível de ser utilizado para 

consulta, estudo ou prova”. Tais como:  Constituição da República Federativa do 

Brasil de 1988; Receita Federal do Brasil; Supremo Tribunal Federal  

A pesquisa bibliografia é parte essencial para qualquer pesquisa, pois 

através dela será feito levantamento dos dados, com base em livros, artigos, sites 

específicos e outros meios de informações que convém ao assunto, sendo sua 

finalidade explicar por diversos ângulos de autores distintos um mesmo tema. 

Com o desígnio de encontrar o melhor regime tributário para a empresa, 

realizaremos o procedimento de coleta de dados. Será realizada a retirada de 

documentos da empresa tais como: previsão de faturamento, declaração de 
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faturamento da empresa ativa, balanço patrimonial e demonstrações contábeis, para 

cálculos, análises e demonstração em planilhas de Microsoft Excel.  

 Neste enfoque o presente estudo que vamos desenvolver nessa empresa 

pode ser aplicado em outras empresas que sofrem da mesma dificuldade 

 

3 RESULTADOS  E DISCUSSÕES 

 Este capítulo tem por objetivo à apresentação das análises tributárias 

referente ao exercício 2014 e ao primeiro semestre de 2015. Com base nos 

relatórios e nos cálculos desenvolvidos demonstrar o regime tributário que melhor 

convém a ser optado pela empresa. 

 

FIGURA 1 – SIMPLES NACIONAL ANO 2014 E 2015 

 
Fonte: Elaborado pelas autoras da pesquisa (2015) 

 

A figura 1 apresentada demonstra os totais tributos a serem pagos dentro do 

Simples Nacional, os quais são os valores que compõe o IRPJ, CSLL, COFINS, 

PIS/PASEP, CPP, ICMS IPI, ISS, FGTS, respectivamente de R$ 196.493,95 no 

exercício de 2014 e no período de janeiro/2015 à junho/2015 R$ 106.231,50. O 

gráfico 1 acima, retrata o total de cada tributo a ser recolhido no regime tributário do 

Simples Nacional no exercício de 2014, podemos observar que o tributo agravante é 

o CPP com 37,35%, que trata-se do recolhimento sobre a receita tributável, sendo 

os outros tributos com respectivamente uma porcentagem de 18,77% de FGTS; 
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COFINS 13,07%; ISS 12,63%; ICMS 6,06%; IRPJ 4,38%; CSLL 4,28%; PIS/PASEP 

3,13% e IPI 0,34%.  

No primeiro semestre de 2015, a empresa obteve uma porcentagem dos 

tributos recolhidos no regime tributário do Simples Nacional de 37,78% de CPP 

sobre a receita tributável, sendo considerado o mais oneroso, 18,77% de FGTS; 

COFINS 13,22%; ICMS 7,66%; IRPJ 4,43%; CSLL 4,37%; PIS/PASEP 3,13%; IPI 

0,68% e uma redução no ISS para 10,76%, Totalizando o valor da DAS de R$ 

196.493,95 no exercício de 2014 e no período de janeiro/2015 à junho/2015 R$ 

106.231,50. 

 

FIGURA 2 – LUCRO PRESUMIDO ANO 2014 E 2015 

 
Fonte: Elaborado pelas autoras da pesquisa (2015) 

 

Neste regime tributário o lucro presumido para o exercício de 2014, o 

montante total de tributos a ser recolhido é de R$ 389.961,86, subdividindo-se em 

R$ 69.510,06 de IRPJ; R$ 17.039,49 de CSLL; R$ 10.255,23 de PIS/PASEP; R$ 

47.331,91 de COFINS; R$ 55.728,55 de ICMS; R$ 16.553,85 de ISS; R$ 96.096,07 

de INSS Patronal, R$ 26.737,56 de Contribuição a Terceiros, R$ 13.829,77 de RAT 

e R$ 36.879,38 de FGTS.  

Para o primeiro semestre de 2015 obteve um total de R$ 214.776,15, sendo 

composto pelo IRPJ com R$ 35.959,76; CSLL R$ 9.329,17; PIS/PASEP R$ 
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5.870,18; COFINS R$ 27.093,07; ICMS R$ 39.442,10; ISS R$ 7.416,67; INSS 

Patronal R$ 49.655,82, Contribuição a Terceiros R$ 13.812,76, RAT R$ 7.144,53 e 

FGTS R$ 19.052,09 conforme demonstrados em porcentagens nos gráficos.  

 
FIGURA 3- LUCRO REAL ANO 2014 E 2015 
 

 
Fonte: Elaborado pelas autoras da pesquisa (2015) 

 

No Lucro Real o montante total dos tributos no exercício de 2014 foi de R$ 

355.362,87, sendo de PIS/PASEP R$19.539,16; de COFINS R$ 89.998,54; IRPJ e 

CSLL R$ 0,00 (por motivos de prejuízo fiscal, conforme apêndices); de ISS R$ 

16.553,85; de ICMS R$ 55.728,55; de INSS Patronal R$ 96.096,07; de Contribuição 

de Terceiros R$ 27.737,56; de RAT R$ 13.829,77 e FGTS R$ 36.879,38. No 

primeiro semestre de 2015, obteve um total de R$ 205.263,38, composto por 

PIS/PASEP R$ 11.142,03; de COFINS R$ 51.320,86; IRPJ e CSLL R$ 0,00 (por 

motivos de prejuízo fiscal, conforme apêndices); de ISS R$ 7.416,68; de ICMS R$ 

39.442,10; de INSS Patronal R$ 52.523,49; de Contribuição de Terceiros R$ 

14.644,39; de RAT R$ 7574,68 e FGTS R$ 20.199,16. 

 

3.1 Comparações dos Regimes de Tributação: Simples Nacional, Lucro 

Presumido e Lucro Real  

Neste item, comparamos os regimes de tributação do Simples Nacional 

(figura 1), Lucro Presumido (figura 2) e Lucro Real (figura 3). Atingindo o objetivo 
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principal que é verificar qual o regime tributário mais rentável para a empresa em 

análise, elaboramos um gráfico que expõe a porcentagem de participação de cada 

tributo sobre o valor total, devido no Lucro Real. 

 

FIGURA 4 – COMPARATIVO DOS REGIMES TRIBUTÁRIO 

 
Fonte: Elaborado pelas autoras da pesquisa (2015) 

 

De acordo com a figura 4, observamos nitidamente que o regime tributável 

mais rentável para a empresa em análise é se manter no Simples Nacional.  

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A análise tributária da empresa em estudo teve por objetivo demonstrar a 

importância de se realizar um planejamento tributário independente do porte ou 

ramo atividade, pois o sistema tributário Brasileiro é um dos mais caros e complexos 

do mundo, e vem impulsionando as empresas a buscarem alternativas para alcançar 

o menor custo tributário possível, ou até mesmo, a sua eliminação. Tornando-se 

indispensável à redução recolhimento de tributos, consequentemente aumentando 

sua rentabilidade e competitividade no mercado. 

Planejamento Tributário é uma grande ferramenta gerencial para 

organizações no mundo dos negócios, considerando este contexto, este trabalho 
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teve por objetivo analisar e demonstrar a viabilidade da empresa do ramo de 

comércio, indústria e de serviços, na data do estudo optante pelo regime tributário do 

Simples Nacional mudar para o Lucro Presumido ou Lucro real com vistas identificar 

a forma de tributação menos onerosa, dentro das determinações legais aumentando 

sua rentabilidade e competitividade no mercado. 

Para a realização da pesquisa foram coletados dados através do registro 

fiscal das entradas e saídas, balancetes mensais e resumo da folha de pagamento. 

Foram apurados os montantes de tributos a serem recolhidos no período com base 

no Simples Nacional, Lucro Presumido e Lucro Real, e em seguida foi elaborado o 

comparativo entre os regimes de tributações, sendo possível verificar que o melhor 

regime de tributação para a empresa em questão é o Simples Nacional. 

Diante disso o objetivo da pesquisa foi realizado, os cálculos com valores 

projetados comparação e analises dos regimes, chegando-se a conclusão de que o 

Regime tributário mais vantajoso continua sendo o Simples Nacional o regime atual 

da empresa por ser o de menor valor a recolher totalizando R$ 196.493,95 2014 e 

R$ 106.231,50 para o primeiro semestre de 2015. Já as simulações do Lucro 

Presumido apurou-se o valor de R$ 389.961,86 para 2015 e R$ 214.776,15 para 

primeiro semestre 2015. Enquanto no Lucro Real apresentou saldos de R$ 

338.809,02 para 2014 e R$ 196.846,70 para o primeiro semestre de 2016. 

Mantendo o regime atual torna-se unificada o recolhimento da empresa 

gerando menos despesas com pagamentos de tributos. Mas a empresa em analise 

detém um alto faturamento se aproximando do teto máximo para enquadramento no 

simples nacional, visto que o objetivo da empresa expandir seus serviços e carteira 

de clientes devera se programar para uma possível alteração de regime tributário de 

Simples Nacional para Lucro Presumido. Entanto a empresa hoje desenvolve 

atividades do ramo de comércio, indústria e prestação de serviços, outra 

possibilidade seria o desmembrar das atividades econômicas, criando novas 

empresas todas se enquadrando no Simples Nacional.  

Concluímos dessa maneira que o planejamento tributário e uma ferramenta 

indispensável para todas as empresas independentemente do porte ou ramo de 
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atividade e um instrumento auxiliar na tomada de decisão, recomendamos revisões 

periódicas devido as constantes mudanças em nossa Legislação. 
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