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RESUMO 

 

O presente estudo teve como objetivo, efetuar uma análise para verificar qual o melhor regime 

tributário a ser utilizado na empresa Irmãos Sabka Ltda. – EPP, comparando a sistemática dos 

regimes Simples Nacional e Lucro Presumido. O estudo foi baseado conforme a legislação do 

sistema tributário nacional, utilizando-se os dados da contabilidade da empresa, fornecidas 

pelo escritório, simulando as informações em três cenários, ou seja, mantendo a empresa no 

simples nacional, colocando-a no lucro presumido ou separando as atividades de prestação de 

serviços e vendas, dentro simples nacional. Para alcançar estes objetivos da pesquisa, fez-se 

uma análise exploratória, bibliográfica e documental. Sendo utilizadas informações do 

exercício do ano de 2014, como base para nas tributações incidentes. Os resultados 

demonstraram que a melhor opção seria a empresa continuar no regime do Simples Nacional, 

mas com a ressalva, de que se a empresa separar as atividades, de vendas e serviços, obteria 

uma diminuição dos tributos, porém, perante a legislação, precisaria de outro local para uma 

das atividades. 

 

Palavras-chave: Planejamento Tributário, Simples Nacional, Lucro Presumido

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

___________________________________ 
1
 Acadêmico do Curso de Ciências Contábeis da Faculdade Luterana Rui Barbosa, de Marechal Cândido Rondon 

(PR). E-mail: elisiogehrke@hotmail.com.                     
2
Acadêmico do Curso de Ciências Contábeis da Faculdade Luterana Rui Barbosa, de Marechal Cândido Rondon 

(PR). E-mail: adrianpiovezani@hotmail.com.        
3
Docente da Faculdade Luterana Rui Barbosa, de Marechal Cândido Rondon (PR). Mestre em Desenvolvimento 

rural e sustentável. E-mail: claudio.metzner@hotmail.com. 

mailto:elisiogehrke@hotmail.com
mailto:adrianpiovezani@hotmail.com
mailto:adrianpiovezani@hotmail.com
mailto:claudio.metzner@hotmail.com


 

 

INTRODUÇÃO 

 

 O planejamento tributário é fundamental para as empresas, como forma de uma 

escolha estratégica para que a classe empresarial busque alternativa mais econômica que 

resulte na redução da carga tributária. Sendo assim, o tema do presente trabalho foi a 

Contabilidade tributária, com o objetivo geral de verificar qual o melhor regime tributário a os 

principais aspectos relacionados à contabilidade tributária e tributos; levantar os dados e 

informações sobre as despesas, faturamentos e tributos pagos em 2014; elaborar três cenários 

possíveis entre lucro presumido, simples nacional e simples nacional separando as atividades 

de vendas e serviços.  

O estudo se justifica através de um ramo da contabilidade tributária conhecido como 

planejamento tributário, com os resultados empresa conseguirá visualizar uma estratégia onde 

a mesma poderá tomar para que seus tributos sejam menores de forma legal prevista em lei. 

Segundo Chaves (2014, p. 5), “o planejamento tributário é o processo de escolha de ação, não 

simulada, anterior à ocorrência do fato gerador, visando direta ou indiretamente à economia 

de tributos”.  

Neste argumento se faz necessário o planejamento como uma necessidade para a 

empresa, pois permite que ela consiga mensurar seus tributos conforme os regimes a serem 

adotados, permitindo a escolha de um deles para a apuração do período. Justifica-se este 

estudo ainda pelo motivo de que um dos integrantes trabalha em um escritório contábil, e 

também responsável pelos cálculos dos tributos na empresa estudada. 

Outra justificativa para este estudo é o fato de que a empresa tem aumentado o seu 

faturamento ano após ano, e com isso também crescem os tributos pagos, um planejamento 

tributário neste momento pode ser útil para a empresa tomar decisões úteis para o futuro. 

O artigo é dividido em duas partes. A primeira abrange a parte teórica que está 

relacionada aos conceitos fundamentados em levantamento bibliográfico, constituído de 

livros, artigos científicos, sites da internet e periódicos da área em estudo, no caso de 

contabilidade tributária. A segunda abrange a parte prática, que envolve os cálculos por meio 

do faturamento da empresa nos últimos 12 meses.  

Os tributos no regime presumido, conforme alíquotas de presunção mensalmente e 

simples nacional com os faturamentos mensais, com a finalidade de minimizar o custo 



 

 

tributário. Os resultados obtidos são colocados em planilhas do programa Microsoft Excel 

para gerar o saldo dos tributos. Conforme o saldo a ser apurado pode-se fazer uma análise 

para verificar a melhor opção de tributação estabelecida. 

Um bom planejamento tributário deve ser analisado por profissionais capacitados e 

todas as informações devem ser confiáveis e estabelecidas pelas normas da contabilidade, 

assim podendo dar confiabilidade o estudo e dando suporte legal, para os empresários na 

tomada de decisão, maximizando sua lucratividade e recolhendo menos tributos. 

 

1 DESENVOLVIMENTO 

 

A contabilidade tributária é uma variação de métodos e procedimentos, aplicados na 

apuração dos tributos devidos pelas entidades que busca reduzir sua carga tributária, 

utilizando-se de técnicas e procedimentos legais a mesma obtém uma análise, mais aprofunda 

de métodos que vão lhe auxiliar em tomadas de decisões para o recolhimento de seus tributos.  

Conforme Pohlmann (2015), 

 

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

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

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

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

acessórias estabelecidas pelo fisco. 

 

 A contabilidade tributária segue normas e princípios básicos da contabilidade, pois os 

mesmos são regidos por uma legislação e são adequados a todos os seguimentos, onde se faz 

necessário a mesma conforme a lei vigente. 

  A contabilidade tributária 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”. (FABRETTI, 2009, p. 5) 

No Brasil a contabilidade tributária é um ramo de muita importância devido à elevada 

carga tributária, paga-se muitos tributos com isso acabam, elevando os preços das 

mercadorias, através de estudos do planejamento tributário, podemos buscar soluções para 

reduzir essas taxas.  

Conforme o Portal da Educação (2015), 



 

 

 

No Brasil, a quantidade de tributos é tão grande quanto à complexidade para 

acompanhar, interpretar, aplicar ao ato concreto e fazer cumprir a legislação 

tributária. Dominar essas funções é o ponto de partida para administradores 

planejarem uma possível redução da carga tributária nas empresas onde atuam, ou 

não expôs a riscos fiscais. O planejamento tributário, então, é de suma importância 

para a manutenção da existência das empresas. Considerando os diferentes tipos de 

Tributos existentes em nosso país, a alta carga tributária, atualmente, tem 

representado uma significativa parcela do resultado das Empresas, que interfere no 

resultado econômico das mesmas. 

 

A Substituição Tributária (ST) é o regime pelo qual a responsabilidade pelo ICMS 

devido em relação às operações ou prestações de serviços é atribuída a outro contribuinte. 

Mariano, Werneck e Bezerra, (2008, p. 55), conceituam instituto da substituição tributária: 

 

[...] sendo um regime pelo qual a responsabilidade pelo ICMS devido em relação às 

operações prestações é atribuída a outro contribuinte, ou seja, a lei altera a 

responsabilidade pelo comprimento da obrigação tributária, conferindo a terceiro, 

que não aquele que praticou o fato gerador diretamente, mas, que possui vinculação 

indireta com aquele que deu causa ao fato. 

 

O imposto incidente poderá ter sua responsabilidade atribuída, ao contribuinte do 

imposto ou a depositário, que deverá fazer o seu pagamento, inclusive o valor decorrente da 

diferença entre alíquotas interna e interestadual nas operações e prestações que destinem bens 

e serviços, previstos em lei de cada Estado. A aplicação e adoção do regime, de substituição 

tributária em operações interestaduais, dependerão de um acordo celebrado, específico entre 

os Estados interessados. 

Machado e Machado (2011, p. 119), analisam substituição tributária: 

 

A substituição tributária muitas vezes é confundida com a atribuição de 

responsabilidade a terceiro, apenas indiretamente vinculado ao fato gerador da 

obrigação tributária. [...]. Sua consideração como categoria própria (substituição 

tributária), todavia, pode ser sustentada porque não se trata de simples atribuição de 

responsabilidade, mas de atribuição da própria condição de contribuinte, em face de 

sua estreita vinculação ao fato gerador da obrigação tributária e da necessidade de se 

manter ligado a essa mesma obrigação outro contribuinte, o substituído, que é a 

pessoa que pratica o fato gerador dessa obrigação. 

 



 

 

A margem de lucro agregado (MVA) é um percentual estabelecido pelo fisco 

juntamente com outros encargos, por exemplo: frete, IPI e seguro, para encontrar a base de 

cálculo da substituição tributária. 

Para Franklin Santos (2012, p. 173), 

 

A Margem de Valor Agregado ou MVA é um percentual utilizado no regime de 

substituição tributária para exprimir a evolução/majoração dos preços das 

mercadorias e serviços à medida que percorrem as diversas etapas/operações usuais 

de circulação no mercado, contando da etapa/operação em que se dá a transferência 

de responsabilidade. 

 

O fisco estabelece diferentes margens de lucro para cada mercadoria, cada produto ou 

grupo de produtos sujeitos a substituição tributária do ICMS tem sua MVA original. 

O MVA ajustado é um percentual calculado através da MVA original para o ajuste do 

preço das mercadorias nas operações interestaduais em função da diferença de alíquota. 

Segundo Paraná, a base de cálculo corresponderá no montante formado pelo preço, acrescido 

dos valores de frete, seguro, imposto e outros cobrados do destinatário a MVA ajustada tem 

como fórmula: "MVA ajustada = [(1+ MVA ST original) x (1 - ALQ inter) / (1- ALQ intra)] -

1", onde: 

 

I - "MVA ST original" é a margem de valor agregado previsto para as operações 

internas;                   

II - "ALQ inter" é o coeficiente correspondente à alíquota interestadual aplicável à 

operação;                               

III - "ALQ intra" é o coeficiente correspondente à alíquota interna ou ao percentual 

de carga tributária efetiva, quando esse for inferior à alíquota interna praticada pelo 

contribuinte substituto estabelecido, neste Estado, nas operações com as mercadorias 

listadas neste Anexo. § 6º Na hipótese de a "ALQ intra" ser inferior à "ALQ inter", 

deverá ser aplicada a "MVA – ST original" sem o ajuste previsto no § 5º.”. 

 

Planejamento tributário, para Fabretti (2009, p.32), “é o estudo feito preventivamente, 

ou seja, antes da realização do fato administrativo, pesquisando-se seus efeitos jurídicos e 

econômicos e as alternativas legais menos onerosas”. Nesse sentido, buscar através do 

planejamento alternativo mais econômico que possam reduzir os encargos tributários. 

“Redução de custos é a estratégia que mais se ouve ser empregada nos dias atuais, em todo o 



 

 

mundo globalizado”. (OLIVEIRA et al, 2013, p. 22). Devido aos altos encargos a instituição 

procura reduzir seu custo para se manter no mercado. 

Segundo Santos (2015), “o planejamento tributário apresenta-se como uma forma 

lícita para reduzir, a carga tributária das empresas, e contribuir para a maximização dos lucros 

e consequente manutenção dos negócios”. Assim a empresa obtém uma melhora na 

lucratividade aumentando seu fluxo de negócios podendo aumentar os investimentos de forma 

legal. 

Na visão de Maggi (2009, p.55), 

 

Entende-se como planejamento tributário, o planejamento empresarial que tendo 

como objeto os tributos e seus reflexos na organização, visa obter economia de 

impostos, adotando procedimentos estritamente dentro das normas legais. O 

planejamento tributário é na verdade a atividade empresarial estritamente 

preventiva, que tem como fatos tributáveis e seus efeitos, comparando-se os 

resultados prováveis, para os diversos procedimentos possíveis, de tal forma a 

possibilitar a escolha da alternativa menos onerosa, sem extrapolar o campo da 

licitude. 

 

Segundo Resende, Pereira e Alencar (2010, p. 53, grifo do autor), “a obrigação 

tributária relativa ao pagamento de tributos ou multas é a obrigação principal na relação 

entre o ente governamental, também chamado sujeito ativo, e o devedor da obrigação ou 

sujeito passivo da obrigação tributária”. As obrigações tributárias são recolhidas aos 

governos federais, estaduais, municipais sendo os sujeitos ativos, pela empresa, instituições, 

população, que são chamados de sujeitos passivos.  

O planejamento tributário é instrumento para as empresas, pois o regime escolhido a 

ser tributada pela mesma, essa não poderá alterar durante o ano em exercício, o que faz 

aumentar muito a responsabilidade na análise e a tomada de decisão para que a mesma não 

aumente o valor dos tributos a serem recolhidos. 

O regime tributário nacional está dividido em quatro opções: o simples nacional, lucro 

presumido, lucro real e lucro arbitrado, com isso as empresas buscam o planejamento 

tributário e através deste fazer uma análise e optar pela melhor tributação, porém este estudo e 

análise se basearão apenas nos sistemas: simples nacional e lucro presumido, pois o lucro real 

e o lucro arbitrário não se aplicam. 



 

 

A Lei Complementar nº 147, de sete de agosto de 2014 do Simples Nacional, foi 

criada para alterar a Lei Complementar nº 123 de 2006, instituiu o Regime Especial Unificado 

de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de 

Pequeno Porte, nesse regime os impostos são pagos e recolhidos em apenas uma única Guia 

unificada de recolhimento, o DAS (Documento de Arrecadação do Simples Nacional).  

Nesta guia poderá constar, o IRPJ- Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica, 

COFINS- Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social, CSLL (Contribuição 

Social Sobre o Lucro Líquido), ISS (Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza), 

PIS/PASEP (Programa de Integração Social), ICMS (Imposto sobre a Circulação de 

Mercadorias e Serviços e sobre Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal), INSS 

(contribuição para a Seguridade Social), a cargo da Pessoa Jurídica, IPI (Imposto sobre 

Produtos Industrializados), que serão recolhidos dependendo da atividade da empresa. 

Conforme Resende, Pereira e Alencar (2010, p. 145), “as empresas que se 

enquadrarem no regime simplificado recolhem oito impostos das três esferas (federal, 

estadual e municipal) de uma única vez, através do DAS uma vez por mês”.  

Para que as empresas possam optar pelo regime do simples nacional, o faturamento 

anual deve-se no máximo de R$ 3,6 milhões, de acordo com as atividades de comercio, 

indústrias e serviços e locação de bens imóveis, constantes nos anexos I a III da lei 

complementar da lei complementar 147/2014.  

Segundo Silva (2010, p. 355), “a pessoa jurídica que optou indevidamente pelo regime 

poderá ser excluída a partir do mês seguinte ao da comunicação do desenquadra mento ou de 

forma retroativa, dependendo do motivo que ensejou a expulsão”. Portanto, se uma empresa 

optar pelo regime Simples Nacional e ultrapassar o limite estabelecido em Lei poderão sofrer 

sansões ou até mesmo ser excluída das seguintes formas: exclusão por opção; exclusão por 

comunicação obrigatória; exclusão de oficio (pelo fisco). 

Segundo Young (2008, p. 193), Lucro presumido “é uma forma simplificada de 

tributação do imposto de rende das pessoas Jurídicas quando estas não estejam obrigadas ao 

lucro real”. Como se observou no simples nacional a sua alíquota varia conforme a atividade e 

o faturamento, já aqui no presumido a alíquota não varia conforme o faturamento, mas sim o 

que varia e sua alíquota de presunção de acordo com a sua atividade empresarial. 



 

 

A presunção do lucro terá como a base apenas para a Contribuição Social e o Imposto 

de Renda, que são apurados trimestralmente, pois o COFINS e o PIS têm sua base o 

faturamento bruto e sua apuração é feita mensalmente, esses impostos e contribuições são 

recolhidos através da DARF sendo seu pagamento efetuado separadamente, conforme Lei 

9.715/98, alterada pela MP 2.033/01 (atual 2.158-33/01). 

O Imposto de Renda tem a sua alíquota em 15% aplicada na sua base de cálculo, caso 

ultrapasse o valor no trimestre de R$ 60.000,00, terá um adicional de 10%, esse valor será 

aplicado, sobre o valor ultrapassado do lucro presumido, sendo acrescido na DARF 

(Documento de Arrecadação de Receitas Federais), de recolhimento com o imposto de renda.  

A alíquota da CSLL é de 9 % aplicada a sua base de cálculo, tendo sua presunção 

aplicada a uma base de 12% ou 32% conforme a atividade da empresa. 

O COFINS e o PIS são recolhidos pelas alíquotas de 3% e 0,65% respectivamente, 

onde são aplicadas mensalmente sob seu faturamento. O que pode ser considerado um 

benefício para as organizações é que todos podem participar do regime dependendo do nível 

das receitas atingidas no exercício anterior, porém, a apuração do imposto de renda e da 

contribuição social deve ser feitas de forma trimestral, devido ao tamanho de suas receitas 

(OLIVEIRA et al, 2013, p.200). 

No início de cada ano a empresa faz um planejamento tributário para escolher o 

regime que irá adotar, e pela legislação permanecer neste até o prazo máximo definido por lei 

de fevereiro do próximo exercício.  

 

2 METODOLOGIA 

 

Foi realizado um estudo de caso referente os regimes lucro presumido e simples 

nacional, separando os serviços de vendas, no simples nacional, baseando-se em informações 

legais da empresa para se chegar ao melhor regime tributário, através deste o menor valor a 

recolher de tributos. Para fazer-se uma análise foram buscados os faturamentos da 

organização do ano de 2014 e com esses dados podem-se utilizar as alíquotas correspondentes 

a cada regime e chegar ao resultado de qual a melhor opção a seguir.  

Atualmente a empresa está enquadrada no regime simples nacional, com o decorrer da 

pesquisa, será analisada se esta é a melhor opção, ou até mesmo a sua divisão, pois se trata de 



 

 

dois ramos de atividades. A empresa está devidamente instalada e legalizada, na cidade de 

Marechal Cândido Rondon, onde a mesma é gerenciada por três irmãos, e conta com 19 

colaboradores. 

Os resultados foram colocados em planilhas do programa Microsoft Excel para gerar o 

saldo dos tributos. Conforme o saldo será procedido, uma análise para verificar, a melhor 

opção de tributação estabelecida. 

 

3 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS DADOS 

 

Na tabela 1 apresentam-se os valores atuais do faturamento, salário e pró-labore da 

empresa durante o ano de 2014, que geraram um total de R$ 154.358,06 de impostos a pagar, 

no regime do simples nacional, sendo que as receitas brutas representam o somatório das 

vendas de produtos e serviços. 

 

Período Receita Bruta Salários Pró-labore Simples 

jan/14 178.027,16      28.607,00      8.780,48       12.955,31       

fev/14 170.866,77      24.487,30      8.780,48       12.693,20       

mar/14 175.520,56      25.368,48      8.780,48       13.554,97       

abr/14 160.963,38      30.786,93      8.780,48       13.580,23       

mai/14 156.212,95      27.375,01      8.780,48       12.614,86       

jun/14 149.124,87      24.548,21      8.780,48       11.504,88       

jul/14 142.416,58      33.296,65      8.780,48       9.541,56         

ago/14 180.077,30      34.325,44      8.780,48       12.352,10       

set/14 178.445,99      32.384,91      8.780,48       12.326,90       

out/14 194.934,83      37.431,92      8.780,48       14.115,70       

nov/14 178.314,34      36.906,29      8.780,48       12.716,43       

dez/14 231.961,12      36.506,61      8.780,48       16.401,92       

Total 2.096.865,85   372.024,75    105.365,76   154.358,06     

Tabela 1 – Cálculo Impostos Simples Nacional - em  Reais R$

 
           Fonte: dados da pesquisa 

 

As receitas brutas foram acumuladas mês a mês nos últimos doze meses mostrados na 

tabela 1, para chegar ao valor de tributos pagos, utilizando-se a tabela do simples nacional dos 

anexos I e III (vendas e serviços), aplicando-se a alíquota em cada caso. 

Para comparação elaborou-se a tabela 2 através de uma simulação de cálculo dos 

impostos no regime do lucro presumido anual a partir da receita bruta no período de 2014, 

totalizando um valor de R$ 186.844,30 de impostos a pagar. 

 



 

 

Período Receita Bruta INSS FGTS PIS 0,65% COFINS 3% IR 1,2% CSLL 1,08%

jan/14 178.027,16          2.517,42        2.288,56        1.157,18        5.340,81          2.136,33        1.922,69        

fev/14 170.866,77          2.154,88        1.958,98        1.110,63        5.126,00          2.050,40        1.845,36        

mar/14 175.520,56          2.232,43        2.029,48        1.140,88        5.265,62          2.106,25        1.895,62        

abr/14 160.963,38          2.709,25        2.462,95        1.046,26        4.828,90          1.931,56        1.738,40        

mai/14 156.212,95          2.409,00        2.190,00        1.015,38        4.686,39          1.874,56        1.687,10        

jun/14 149.124,87          2.160,24        1.963,86        969,31           4.473,75          1.789,50        1.610,55        

jul/14 142.416,58          2.930,11        2.663,73        925,71           4.272,50          1.709,00        1.538,10        

ago/14 180.077,30          3.020,64        2.746,04        1.170,50        5.402,32          2.160,93        1.944,83        

set/14 178.445,99          2.849,87        2.590,79        1.159,90        5.353,38          2.141,35        1.927,22        

out/14 194.934,83          3.294,01        2.994,55        1.267,08        5.848,04          2.339,22        2.105,30        

nov/14 178.314,34          3.247,75        2.952,50        1.159,04        5.349,43          2.139,77        1.925,79        

dez/14 231.961,12          3.212,58        2.920,53        1.507,75        6.958,83          2.783,53        2.505,18        

Total 2.096.865,85       32.738,18      29.761,98     13.629,63     62.905,98        25.162,39      22.646,15      

Tabela 2 – Cálculo dos impostos do Lucro Presumido anual - em  reais R$

 
    Fonte: dados da pesquisa 

 

Os dados da tabela 2 foram calculados conforme as alíquotas do regime, no presumido 

são somadas os valores de PIS 0,65%, COFINS 3%, FGTS 8%, INSS 8,8%, IRPJ e calcular 

com a presunção de 8% sobre as receitas brutas para apurar a base de cálculo a qual será 

aplicada uma alíquota de 15%, ou pode-se calcular o IRPJ com o percentual de 1,2% mensal 

sobre a receita bruta de forma direta (15% X 8%) e a CSLL com a presunção de 12% e 

alíquota de 9%.  

Observa-se que o lucro presumido é indicado para empresas com alto faturamento e 

poucas despesas, considerando que a empresa desse estudo possui uma alta folha salarial, por 

este motivo trazendo para este regime um aumento na tributação em relação ao simples 

nacional. 

Na tabela 3, tem-se uma visão de como seria a tributação da empresa separando as 

receitas de serviço das revendas de mercadoria. 

 

Período Receita Bruta % s/ Serviços Simples

jan/14 26.874,66          0,082               2.206,41           

fev/14 28.332,03          0,082               2.326,06           

mar/14 35.776,31          0,082               2.937,24           

abr/14 33.065,76          0,082               2.714,70           

mai/14 25.372,09          0,082               2.083,05           

jun/14 17.732,85          0,082               1.455,87           

jul/14 15.529,17          0,082               1.274,94           

ago/14 25.553,96          0,082               2.097,98           

set/14 19.047,09          0,082               1.563,77           

out/14 33.321,71          0,082               2.735,71           

nov/14 29.638,43          0,082               2.433,32           

dez/14 38.254,15          0,082               3.140,67           

Total 328.498,21        26.969,70         

Tabela 3 - Calculo Simples Nacional Serviços - em  reais R$

 
          Fontes: dados da pesquisa  



 

 

 

 Havendo a separação das atividades, a tabela 3 nos informa a receita dos serviços 

realizados em cada mês no ano de 2014, aplicando-se a alíquota de 8,21%, obtida através do 

anexo III do simples nacional, enquadrando-se na faixa de receitas acumuladas de R$ 

180.000,00 a R$ 360.000,00, gerando um valor total de R$ 26.969,70 de tributos a pagar.  

 Continuando com a simulação, na tabela 4 realizaram-se os cálculos dos impostos a 

partir da receita de venda de mercadorias, utilizando-se a legislação do anexo I do simples 

nacional. 

 

Período Receita S/ ST Receita c/ ST % c/ ST
% s/ 

ST

Simples s/ 

ST

Simples c/ 

ST
Simples

jan/14 13.440,58       137.711,92       0,077   0,056  1.028,20      7.684,33      8.712,53         

fev/14 15.821,06       126.713,68       0,077   0,056  1.210,31      7.070,62      8.280,93         

mar/14 10.254,80       129.489,45       0,077   0,056  784,49         7.225,51      8.010,00         

abr/14 9.399,76         118.497,86       0,077   0,056  719,08         6.612,18      7.331,26         

mai/14 9.006,22         121.834,64       0,077   0,056  688,98         6.798,37      7.487,35         

jun/14 8.786,01         122.606,01       0,077   0,056  672,13         6.841,42      7.513,55         

jul/14 3.406,32         123.481,09       0,077   0,056  260,58         6.890,24      7.150,83         

ago/14 4.106,57         150.416,77       0,077   0,056  314,15         8.393,26      8.707,41         

set/14 18.010,86       141.388,04       0,077   0,056  1.377,83      7.889,45      9.267,28         

out/14 5.620,40         155.990,72       0,077   0,056  429,96         8.704,28      9.134,24         

nov/14 3.877,99         144.797,92       0,077   0,056  296,67         8.079,72      8.376,39         

dez/14 4.884,78         188.822,19       0,077   0,056  373,69         10.536,28    10.909,96       

total 106.615,35     1.661.750,29    8.156,07      92.725,67    100.881,74     

Tabela 4 - Revenda De Mercadorias pelo Simples Nacional  - em reais R$

 
       Fontes: dados da pesquisa  

 

 As informações na tabela 4 demonstram os valores das revendas de mercadorias sem 

substituição tributária e com substituição tributária, pois as alíquotas são diferentes conforme 

a legislação. Separaram-se as atividades gerando uma nova somatória das vendas de 

mercadoria nos proporcionou uma nova receita acumulado dos últimos 12 meses, permitindo 

que a empresa tenha novas alíquotas mais baixas e assim reduzindo o valor dos seus impostos. 

Conforme o anexo I do simples nacional referente ao comercio, as novas receitas ficaram 

entre R$ 1.260.000,00 a R$ 1.440.000,00 com os percentuais de 7,65% para mercadorias sem 

ST (substituição tributária) e 5,58% para mercadorias com ST, tendo assim apurado o valor de 

R$ 100.881,74 de impostos. 

 Na tabela 5 apresenta-se um comparativo dos regimes dos regimes analisados e 

calculados mensalmente, onde se consta a receita bruta, o valor pago pela empresa pelo 

simples nacional durante o período de 2014, a simulação do regime presumido e a separação 

do empreendimento com os seus respectivos valores. 

 



 

 

Período Receita Bruta Simples Nacional Lucro Presumido Simples Separado

jan/14 178.027,16      12.955,31              15.362,99            10.918,94              

fev/14 170.866,77      12.693,20              14.246,27            10.606,99              

mar/14 175.520,56      13.554,97              14.670,27            10.947,24              

abr/14 160.963,38      13.580,23              14.717,33            10.045,96              

mai/14 156.212,95      12.614,86              13.862,43            9.570,40                

jun/14 149.124,87      11.504,88              12.967,20            8.969,42                

jul/14 142.416,58      9.541,56                14.039,14            8.425,77                

ago/14 180.077,30      12.352,10              16.445,26            10.805,39              

set/14 178.445,99      12.326,90              16.022,51            10.831,05              

out/14 194.932,83      14.115,70              17.848,20            11.869,95              

nov/14 178.314,34      12.716,43              16.774,30            10.809,71              

dez/14 231.961,12      16.401,92              19.888,40            14.050,63              

Total 2.096.863,85   154.358,06           186.844,30          127.851,45            

Tabela 5 - Comparativo dos regimes - em  reais R$

 
     Fontes: Dados da pesquisa  

 

Analisado a tabela 5, pode-se afirmar que a melhor opção para a empresa seria a 

separação da mesma, vindo a pagar uma quantidade menor de impostos obtendo mais lucro 

em seu empreendimento, pode-se verificar que, separando as receitas de serviços das receitas 

de vendas, o volume de impostos torna-se menor, que na forma do simples nacional, com as 

receitas agrupadas e que o presumido, a redução seria em R$ 26.506,61, por ano, 

representando 1,26 % da receita bruta total anual, como a perspectiva ao longo dos próximos 

anos é de crescimento das receitas, esta redução pode ser ainda mais significativa. A única 

observação a ser feita, é que a legislação não permite duas atividades funcionarem no mesmo 

endereço comercial, com denominações diferentes. 

 

CONCLUSÃO 

 

Conclui-se que o planejamento tributário é um instrumento para que as empresas 

possam utilizar como forma de estratégia com o intuito de avaliar e analisar qual a melhor 

tributação que as mesmas possam aproveitar, pagando menos tributos de forma legal previstos 

em lei. Um planejamento tributário ajuda a analisar informações geradas pela empresa 

possibilitando um enquadramento fiscal, amparando na economia dos tributos e também 

dando auxílio para a tomada de decisão. 



 

 

No estudo de caso realizado com a empresa Irmãos Sabka Ltda – EPP, localizada na 

cidade de Marechal Cândido Rondon, pode-se observar que a empresa optando pelo lucro 

presumido ela pagará mais tributos, pois devido ao impacto do valor da folha de pagamento e 

com esse regime a empresa pagará o INSS e FGTS separadamente conforme mostrou-se nos 

estudos realizados, então pode-se concluir que a empresa deverá se manter no simples 

descartando a possibilidade de outro regime. 

O trabalho realizado proporcionou uma sugestão para a empresa em estudo, como ela 

existem duas atividades comerciais, vendas de mercadorias e prestação de serviço, calcula-se 

separadamente cada uma das atividades surgindo à possibilidade de compor duas empresas 

para cada atividade, chega-se a conclusão que se a empresa dividir as atividades ela 

economizará em torno de R$ 26 mil reais no ano, com a separação a empresa também precisa 

se informar como fazer a cisão e constituir uma nova empresa com a atividade especifica que 

poderá ser abordado em trabalhos futuros. Neste estudo de caso, obtiveram-se algumas 

informações uteis para a empresa, para a tomada de decisão, como sugestão para o próximo 

estudo que seja abordado todos os regimes tributários. 
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