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RESUMO  

 

Com o mercado cada dia mais competitivo, as empresas devem buscar soluções 
para se manter ativo em relação a concorrência. Diante disso, sua preocupação não 
se restringir apenas em aumentar suas vendas, mas também reduzir os seus custos. 
Um dos maiores problemas enfrentados pelas empresas brasileiras, é a elevada 
taxa tributária que devem pagar ao governo. Uma maneira de diminuir esse gasto é 
o optar por um planejamento e controle tributário. O planejamento e controle 
tributário se tornou um fator de diferenciação entre as empresas, pois o gestor 
poderá planejar melhor seus gastos, além de ser capaz de tomar decisões. Portanto 
o planejamento e controle tributário podem ser definidos como uma técnica 
preventiva de negócios, pois asseguram uma economia na carga tributária, além de 
poder ser avaliado como oposto da sonegação fiscal. 
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INTRODUÇÃO  

 

No presente artigo apresentaremos sobre o Controle e Planejamento 

Tributário, tratando se de um tema abordado na Contabilidade Tributária. A 

Contabilidade Tributária é o ramo da contabilidade que tem por objetivo aplicar na 

prática conceitos, e normas básicas da contabilidade e da legislação tributária. 

Identificando os modelos tributários que podem ser seguidos por cada empresa, 

auxiliando na diminuição de tributos a serem pagos ao governo e aumentando o 

lucro empresarial. 

Como apresentado acima, a Contabilidade Tributária trata-se da área em 

que se estuda o Controle e Planejamento Tributário, para a diminuição da carga 

tributária paga pelas empresas. 

Com o mercado cada vez mais competitivo, as empresas precisam buscar 

alternativas para se manter ativa em relação a concorrência. Por isso sua 

preocupação não está restrita apenas ao aumento de suas vendas, mas também na 

redução de seus custos. Uma forma de reduzir os gastos é optar por um 

planejamento e controle tributário. 

A partir do exposto acima, surge a seguinte problemática, como diminuir a 

carga tributária das empresas? 

As empresas que atuam no Brasil tem a possibilidade de escolher entre 

diferentes regimes de tributação, são eles: o lucro real, o lucro presumido e o 

simples nacional. Na medida em que é escolhido um desses três regimes tributários, 

tem se na empresa um impacto dos tributos de forma diferenciada, assim se a 

empresa optar pelo modelo mais adequado pagará menos tributos.  

Como base ao tema acima temos os seguintes objetivos, demonstrar a 

eficácia do planejamento tributário, como ferramenta extremamente útil na estratégia 

empresarial, possibilitando a diminuição dos valores tributários e consequentemente 

o aumento do lucro empresarial. 

Neste artigo também, queremos enfatizar alguns pontos específicos são 
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eles:  Descrever os conceitos de Planejamento e Controle Tributário; Identificar os 

principais objetivos do Planejamento e Controle Tributário; Analisar os modelos 

tributários que podem ser seguidos, e qual o mais adequado referente ao porte de 

cada empresa. 

No decorrer do artigo apresentaremos a fundamentação teórica que é a 

base para o desenvolvimento dos estudos, e em seguida será citada a metodologia, 

que será apresentado o tipo de pesquisa utilizada para a realização do artigo. 

 

1 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICO METODOLÓGICA 

 

1.1 DEFINIÇÃO DE CONTABILIDADE TRIBUTÁRIA 

A contabilidade tributária trata-se da área da contabilidade em que são 

estudados ações e planejamentos, que poderão ser utilizados por empresários para 

o maior entendimento da carga tributária paga pelas empresas. Baseando-se em 

normas fiscais estabelecidas pelo país considerando os apontamentos das 

operações, para a apresentação de declarações e o pagamento de impostos. O 

autor Láudio Camargo Fabretti (1997) conceitua a contabilidade tributária como: “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” 

 

1.2 OBJETIVOS DA CONTABILIDADE TRIBUTÁRIA 

 

       Segundo Luís Martins Oliveira (2002) os principais objetivos da 

contabilidade são: Apurar com exatidão o resultado tributável – ou do lucro real – de 

determinado exercício fiscal, com base na legislação pertinente, para cálculo e 

formação das provisões contábeis destinadas ao pagamento dos tributos incidentes 

sobre o lucro da entidade; O registro contábil das provisões relativas aos tributos a 

recolher, em obediência aos Princípios Fundamentais de Contabilidade, pois como 

parte integrante do sistema de informações da empresa, a Contabilidade Tributária 
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tem a responsabilidade de informar, correta e oportunamente, o valor das diversas 

provisões para recolhimento dos tributos, de acordo com o princípio contábil da 

competência de exercícios; Escrituração dos documentos fiscais em livros fiscais 

próprios ou registros auxiliares, para apurar e determinar o montante do tributo a ser 

recolhido dentro do prazo após encerramento do período de apuração; 

Preenchimento de guias de recolhimento, informando ao Setor Financeiro e de 

Contas a Pagar da entidade sobre o valor e os prazos de recolhimento, além de 

emitir e providenciar a entrega aos respectivos órgãos competentes dos formulários 

estabelecidos pela legislação pertinente; Orientação fiscal para todas as unidades 

da empresa (filiais, fábricas, departamentos) ou das sociedades coligadas e 

controladas. A correta orientação fiscal e tributária para as demais unidades ou 

empresas pode representar relevantes economias com os impostos. Ex.: o local da 

instalação da fábrica, ou mesmo o local de origem de determinadas matérias-primas, 

pode significar menor carga tributária e Orientação, treinamento e constante 

supervisão dos funcionários do setor de impostos. 

Sendo assim a contabilidade tributária tem como objetivo analisar e planejar 

um modelo tributário adequado para cada empresa seguir, diminuindo assim a carga 

tributária paga por cada empresa e tendo o maior aproveitamento possível do 

dinheiro não concedido ao governo devido ao planejamento realizado. 

 

1.3 DEFINIÇÃO DE TRIBUTO. 

 

Tributo é uma obrigação que nasce por meio de lei, todo contribuinte fica 

obrigado a pagar tributo, mesmo contra a sua vontade, ou seja, é uma prestação 

que o contribuinte dá ao Estado de forma obrigatória. 

 

Segundo o Código Tributário Nacional em seu art. 3ª, tributo é toda prestação 
pecuniária compulsória, em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não 
constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade 
administrativa plenamente vinculada. 
 
 

Portanto, tributo é uma contribuição monetária imposta pelo Estado ao povo, 

sobre mercadorias e serviços.  
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1.4 DEFINIÇÃO DE CONTROLE E PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO. 

 

O Controle e Planejamento Tributário, também conhecido como Elisão Fiscal, 

tratam-se de uma operação lícita que tem por objetivo diminuir cargas fiscais pagas 

sobre produtos e operações.  

 

A elisão fiscal pressupõe a licitude de comportamento do contribuinte que objetive 
identificar as consequências fiscais de uma decisão, resultando em uma economia 
de tributos, haja vista que, dentro do direito de se auto organizar, está inserida a 
liberdade de o contribuinte organizar seus negócios de modo menos oneroso sob 
o aspecto fiscal. (OLIVERIA, 2009, p. 193).  

 
A elisão, conforme a evasão, também é uma forma de tentativa de redução da 

carga tributária, porém do modo legal, com o planejamento tributário, adequando ao 

contribuinte a melhor forma de tributação.  

O planejamento tributário se tornou um fator de diferenciação entre as 

empresas, pois além do gestor poder tomar decisões futuras, terá menos custos com 

tributos e consequentemente uma maior margem de lucro. Oliveira (2009, p. 201) 

define ainda o planejamento tributário como sendo “técnica de organização 

preventiva de negócios, visando a uma legítima economia de tributos independente 

de qualquer referência aos atos ulteriormente praticados”. 

 

1.4.1 EVASÃO FISCAL 

 

Evasão fiscal, também conhecida como sonegação fiscal, é a forma ilícita 

utilizada para a diminuição de tributos pagos, sendo o contrário do planejamento 

tributário pois o mesmo ocorre antes do fato gerador do tributo. 

 

A evasão fiscal pode ser conceituada como toda e qualquer ação ou omissão 
tendente a elidir, reduzir ou retardar o cumprimento de obrigações tributárias. 
Pode ser definida ainda como fuga do cumprimento da obrigação tributária já 
existente a tentativa de sua eliminação por forma ilícita – assim entendida a 
situação que não corresponde a três exigências da elisão, que são o ato ou 
omissão anterior ao fato gerador, o ato ou omissão que não se contraponha a 
disposição legal, e o ato ou omissão que seja efetivo e não simulado. (OLIVEIRA, 
2009, p. 192). 
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Evasão Fiscal é o ato ilegal, simulando operações, que tem o sentido 

enganoso ou doloso de evitar o pagamento da carga tributária. 

 

1.5 MODELOS TRIBUTÁRIOS 

 

As empresas que atuam no Brasil tem a possibilidade de escolher entre 

diferentes regimes de tributação, são eles: o lucro real, o lucro presumido e o 

simples. Na medida em que é escolhido um desses três regimes tributários, tem se 

na empresa um impacto dos tributos de forma diferente, as vezes mais caro e as 

vezes mais barato. 

Esses diferentes modelos de tributação, não tem uma aplicação igual em 

todas as empresas, existem diferenças fundamentais, por exemplo, o modelo de 

lucro real é um modelo tributário que se aplica muito bem em empresas que tem 

uma margem de lucro muito pequena, então, quanto menor for à margem de lucro 

bruta e líquida do seu negócio, maior será a probabilidade que o lucro real seja o 

modelo tributário mais econômico para a empresa.  

Para Marques (2010), a apuração no lucro real é precedida da apuração do 

lucro líquido de cada período ajustado pelas adições e exclusões ou compensações, 

que estejam prescritas dentro do regulamento, o lucro líquido é definido sem as 

deduções. 

O lucro presumido se encaixa em empresas que tem uma margem de lucro 

maior, quanto maior for a margem de lucro bruta e líquida de uma empresa, maior 

será a probabilidade de o modelo a ser usado será o lucro presumido. 

 

As obrigações da empresa enquadrada no lucro presumido são 
basicamente manter a escrituração contábil, escriturar livro de registro de 
inventário nestes deverão contar os estoques referentes aos resultados de 
cada exercício e manter a boa guarda, ordem desses livros. (MARQUES, 
2010, p. 38). 

 

O simples nacional se aplica em pequenas empresas, que tem um 

faturamento de até 3.600.000 reais anuais, e quanto maior for o faturamento que a 

empresa obtém, maior será o percentual de simples que será pago. Ricardo 
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Alexandre (2010, p. 664) define Simples Nacional como “um regime jurídico 

simplificado e favorecido, tendente a reduzir a burocracia e a carga tributária a que 

estão submetidas às microempresas e empresas de pequeno porte do País”. 

 

2 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Optar pelo regime tributário mais adequado as características da empresa 

garante benefícios como a redução de gastos com o fisco. Para acertar na escolha é 

necessário realizar o planejamento tributário. Essa medida mostra as possíveis 

adequações administrativas fiscais e até mesmo estruturais que uma empresa pode 

adotar, a ideia é enquadra-la em um dos três regimes disponíveis hoje: o simples 

nacional, o lucro presumido e o lucro real. 

O simples nacional é o preferido de todas as empresas e tem como 

principais características ser facultativo, ou seja, as empresas não são obrigadas a 

optar por ele, optam apenas aquelas que consideram o regime vantajoso. Uma vez 

que a empresa opta pelo regime do simples nacional a sua opção se torna 

irrevogável, irretratável e a empresa deve ficar dentro desse formato de tributação 

por todo aquele calendário. Então se a empresa em janeiro de determinado ano 

escolheu o simples nacional como forma de tributação ela terá que ser tributada 

como tal o ano todo, mesmo que por alguma razão o empresário entenda depois 

que a opção não foi adequada. Então é necessário bastante estudo e muito cuidado 

na hora de fazer essa opção.  

Basicamente as empresas que não conseguem ingressar no regime do 

simples nacional, vão optar pelo regime do Lucro Presumido. Já o regime do Lucro 

Real é considerado o mais complicado e o mais complexo, normalmente é aplicado 

em empresas de grande porte. 

Um dos riscos de escolher o regime tributário baseado apenas no 

faturamento anual é de errar o regime tributário adequado e pagar impostos e 

tributos de forma inadequada, ou seja, a empresa pode até chegar a pagar mais 

tributos do que se ela tivesse optado por outro regime e não teria pagado 

absolutamente nada. A forma adequada de se escolher um regime tributário é 
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planejando, verificando exatamente não só o faturamento, mais também a margem 

de lucro, despesas, a forma de depreciação de bens, tipos de atividades exercidas, 

e dessa forma ter a menor carga tributária possível. 

O planejamento tributário vem a cada dia crescendo, pois as empresas 

estão saindo da informalidade, muitos empresários ainda viviam na informalidade, 

porém com todos esses métodos atuais de fiscalização e de controle das empresas, 

vem obrigando as, a migrarem para um regime tributário correto e para isso eles 

necessitam de um planejamento, pois se o empresário adotar o regime inadequado 

referente ao porte da empresa acabará pagando impostos indevidamente. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Uma das maiores problemáticas que as empresas brasileiras enfrentam, e 

uma das razões que as estas encerram suas atividades, é a elevada carga tributária 

que devem ser paga ao governo. Por este motivo os gestores devem e necessitam 

planejar, escolhendo o melhor regime de faturamento, para assim minimizar a carga 

tributária, pagando um valor justo de acordo com a lei.  

  O planejamento tributário é uma alternativa para reduzir a carga tributária a 

ser paga, e também uma ferramenta para o gestor poder tomar decisões futuras. 

Pode ser considerado um fator de diferenciação para as organizações, pois 

asseguram uma economia na carga tributária, além de poder ser avaliado como 

oposto da sonegação fiscal, pois o planejamento tributário deve ocorrer antes do fato 

gerador do tributo. 

Os gestores que implantam em sua empresa o planejamento e controle 

tributário conseguiram obter uma maior vantagem em relação a sua concorrência, 

pois se a organização tiver uma redução, ou seja, não pagar uma carga tributária 

elevada, poderá investir aprimorar ou até mesmo inovar seus produtos, 

possibilitando assim oferecer um produto de qualidade, a um preço acessível, e o 

mais importante atraindo e fidelizando clientes. 

Portanto o planejamento e controle tributário se baseiam em: reduzir custos, 

diminuir preço de venda, ganho de mercado e por consequência disso o aumento da 
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margem de lucro. 
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