
ARTIGO 

 
 

 
 

PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO NA NOVA DECORAÇÕES DE AMBIENTES 

LTDA.  

 

FREITAG, Ivete Ivanir.
1
 

PASINI, Dircelei.
2
 

ivetebala@hotmail.com.
1 

 

RESUMO  

 

O planejamento tributário é uma opção que os contribuintes buscam cada vez mais, de forma 

preventiva, através da ocorrência dos fatos administrativos, com a finalidade de reduzir a 

carga tributária de forma lícita. O objetivo principal que levou a elaboração deste artigo, foi 

identificar qual Regime Tributário proporciona maximização de lucros e menor ônus fiscal à 

empresa, bem como, realizar um estudo sobre o planejamento tributário e comparar os 

regimes em estudo, proceder os cálculos de tributação do Simples Nacional, Lucro Presumido 

e Lucro Real, analisar a viabilidade de permanência no atual ou migração para um novo 

regime tributário. O desenvolvimento deste estudo teve como base, pesquisas bibliográficas, 

livros, legislações, artigos científicos e sites da internet, sobre contabilidade e os aspectos 

tributários. Foi realizado também, um estudo de caso em uma empresa localizada na cidade de 

Marechal Cândido Rondon - PR, onde se aplicou o planejamento tributário baseado em 

informações reais fornecidas pela própria empresa. Foi utilizado como base o ano-calendário 

2014 para a elaboração dos cálculos dos regimes tributários.  Através das demonstrações dos 

cálculos sobre os valores projetados, chegou-se a conclusão que a opção mais vantajosa em 

termos tributários para a empresa em estudo continua sendo o Simples Nacional. 
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INTRODUÇÃO 

 

O planejamento tributário é indispensável, pois a realidade tributária brasileira apresenta 

um custo financeiro elevado às empresas, causando uma insegurança constante aos 

empresários, em relação às obrigações exigidas pelo fisco. Para ter um bom planejamento 

tributário na empresa, se faz necessário a presença de um profissional da área contábil, 

visando assim, a redução da carga tributária e obtendo melhores resultados. 

Esta pesquisa traz como tema o Planejamento Tributário na Nova Decorações de 

Ambientes Ltda. e como problema, analisar qual a melhor forma de tributação para a mesma. 

Como objetivo geral, identificar qual regime tributário proporciona maximização de lucros e 

menor ônus fiscal à empresa. Tem, ainda, como objetivos específicos: realizar um estudo 

sobre planejamento tributário e comparar os regimes em estudo, proceder os cálculos de 

tributação do Lucro Presumido, Simples Nacional e Lucro Real, analisar a viabilidade de 

permanência no atual ou migração para um novo regime que maximize a economia tributária. 

Para as organizações, a redução de despesas e custos é de suma importância para a 

formação do resultado, pois o mercado de trabalho é muito competitivo e o empresário deve 

adaptar-se às contínuas mudanças. O planejamento tributário é necessário à gestão 

empresarial.  Segundo Chaves (2014, p. 5), “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”. Devemos salientar a importância de identificar as necessidades em 

cada período, buscando informações através de relatórios contábeis: balancetes, balanço 

patrimonial, folha de pagamento, DRE e demonstrações financeiras. Planejar tributos é tão 

essencial quanto planejar o fluxo de caixa, pois são determinantes para a continuidade da 

empresa. 

Através deste artigo pretende-se, demonstrar os fatos, com a finalidade de verificar se o 

planejamento tributário é aplicado corretamente de acordo com os objetivos da organização, 

proporcionando menor ônus para a mesma. O estudo também se justifica pelo fato de uma das 

integrantes do presente artigo fazer parte do quadro funcional da empresa Nova Decorações 

de Ambientes Ltda. Assim, poderá aplicar os conhecimentos adquiridos na prática, em seu 

próprio desempenho profissional.  
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1 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICO METODOLÓGICA 

 

O trabalho é distribuído em duas partes: uma teórica e outra prática. Na parte teórica, 

realizamos uma pesquisa bibliográfica, composta de artigos científicos, livros, sites da 

Internet, sobre contabilidade tributária e os aspectos do planejamento tributário. 

Na parte prática, serão projetados e apresentados a partir das demonstrações contábeis, 

os cálculos dos impostos devidos do atual e dos demais regimes tributários. Diante dos 

resultados obtidos, é realizada uma análise para destacar a melhor forma de redução da carga 

tributária, de acordo com a legislação vigente.  

A contabilidade tributária tem como principal objetivo o estudo dos procedimentos e 

normas contábeis. Tem, ainda, por finalidade analisar e controlar, os fatos patrimoniais, 

através das demonstrações contábeis.  

 
[...] 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. (POHLMANN, 2012, p. 14). 

 

O planejamento tributário contribui para uma importante área de atuação dos 

contadores, analisando os fatos administrativos dos efeitos jurídicos econômicos e fiscais da 

empresa para a tomada de decisão, com o objetivo de encontrar legalmente uma alternativa 

menos onerosa para o contribuinte.  Segundo Andrade Filho (2010, p. 757), “planejamento 

tributário ou “elisão fiscal” envolve a escolha, entre alternativas igualmente válidas, de 

situações fáticas ou jurídicas que visem reduzir ou eliminar ônus tributário, sempre que isso 

for possível de limites de ordem jurídica”. O planejamento tributário elaborado indevidamente 

pode causar uma evasão fiscal, em vez de elisão fiscal, por isso o mesmo se faz necessário 

constantemente. 

Para Crepaldi (2012, p. 53), “o planejamento tributário e a sua importância para a 

empresa, tem como objetivo: Contribuir para a compreensão da gestão e do planejamento de 

tributos, fornecendo subsídios para aprimorar práticas de gestão empresarial e financeira”. O 

planejamento tributário também é uma opção aos empresários que buscam a redução na carga 

tributária, sem infringir a lei. Para que isso seja alcançado, a empresa deverá ter um 
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profissional da área contábil, que, indicará os benefícios e incentivos fiscais, concedidos pelos 

governos municipal, estadual e federal. 

 

O planejamento tributário é considerado a atividade mais complexa desenvolvida 

pelo contador tributarista, uma vez que para ser bem-sucedido nessa tarefa é 

necessário que ele tenha profundo conhecimento das regras que regem a incidência e 

um domínio amplo dos meandros da apuração dos tributos. (POHLMANN, 2012, p. 

17). 

 

Através de informações e planejamento, é possível adotar medidas para evitar a 

ocorrência do fato gerador do tributo, diminuir a base de cálculo, sua alíquota e o valor do 

tributo a ser recolhido, também, postergar o pagamento sem a incidência de multas. São de 

responsabilidade do contador apenas os registros e não os cálculos incidentes sobre os lucros 

e operações da organização. 

Com o propósito de tornar mais eficiente a arrecadação do ICMS foi instituída através 

da legislação a substituição tributária. Conforme Crepaldi (2012, p. 203), “nas operações com 

mercadorias sujeitas a substituição tributária, o substituto tributário optante deverá recolher à 

parte do Simples Nacional o ICMS devido por substituição”. Existem duas formas de recolher 

o ICMS da substituição tributária: sobre operação própria, onde o fato gerador ocorreu, o 

contribuinte é obrigado a calcular e recolher o imposto. A outra forma irá acontecer no futuro, 

nesse caso o tributo é cobrado antecipado sem ter acontecido o fato gerador (revenda). 

Para Oliveira et al (2014, p. 77), “[...] a aplicação da substituição tributária não 

representa somente um recolhimento antecipado do imposto, porque, mesmo que o fato 

gerador seguinte não venha ocorrer, o fisco cobrará do responsável tributário o imposto como 

se devido fosse.” Os tributos, são recolhimentos realizados através de atividades 

administrativas determinadas por lei, o contribuinte tem o dever de recolhê-los, porém, às 

vezes encontra dificuldades de interpretar a legislação. 

O Código Tributário Nacional (Lei n° 5.172/66) define no “Art. 3º 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”. (CASSONE, 2014, p. 39). 

O pagamento só poderá ser realizado em R$ (moeda oficial Brasil), não podendo ser 

feito em serviços ou bens. “A função básica do tributo é garantir recursos financeiros para 
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funcionamento do estado – função fiscal; o tributo funciona também para interferir no 

domínio econômico, a fim de gerar estabilidade – função extrafiscal”. (CREPALDI, 2012, p. 

16). Através desta arrecadação os tributos exercem um papel importante no crescimento e 

desenvolvimento econômico do país. No que se refere à natureza de tributos, o Sistema 

Tributário Nacional esta estruturado de forma a conceder ao estado a cobrança de taxa, 

imposto e contribuição de melhorias.  

 
Impostos: que decorrem de situação geradora independente de qualquer 

contraprestação do estado em favor do contribuinte; 

Taxas: que estão vinculadas à utilização efetiva ou potencial por parte do 

contribuinte, de serviços públicos específicos e divisíveis; 

Contribuição de melhorias: que são cobradas quando do benefício trazido aos 

contribuintes por obras públicas. (OLIVEIRA et al 2013, p. 5). 

 

Existem duas formas para que as empresas reduzam a carga tributária e seu ônus no 

resultado: A elisão e evasão fiscal. Crepaldi (2012, p. 97), afirma que, “a elisão é um conjunto 

de meios empregados por dado contribuinte, autorizados ou não proibidos pela lei, ou seja, 

trata-se de ação legal praticada com o fim de evitar a incidência tributária ou diminuir o 

tributo.” A elisão é o principal objetivo a ser atingido no planejamento tributário, por se tratar 

de uma ação praticada legalmente, com a finalidade de diminuir o tributo ou evitar a 

incidência tributária, antes da ocorrência do fato gerador.  

Segundo Andrade Filho (2010, p. 757), “evasão ou sonegação fiscal, por outro lado, é 

resultado de ação ilícita punível com pena restritiva de liberdade de multa. Estabelecer uma 

linha divisória entre a elisão e sonegação fiscal é discernir o lícito do ilícito”. Na evasão fiscal 

quem contribui, busca mecanismos no sentido de afastar a incidência do tributo, ou por 

sonegação, ocultando fatos perante o fisco, que ocorre após o fato gerador. 

De acordo com a lei, não é permitida alteração do regime tributário dentro do mesmo 

exercício, a escolha pela tributação é definitiva para o ano. Se a escolha não for adequada, a 

situação trará prejuízo nesse período, quando bem sucedida à empresa será beneficiada 

financeiramente. A escolha pelo Simples Nacional deverá ocorrer até o ultimo dia útil do mês 

de janeiro do ano-calendário, por meio do Portal do Simples Nacional.  

“O Simples Nacional é um regime tributário diferenciado, simplificado e favorecido 

previsto na Lei Complementar nº123 de 13/12/2006, aplicável às Microempresas – ME e às 

Empresas de Pequeno Porte – EPP, a partir de 01/07/2007”. (CREPALDI, 2012, p. 197). 
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Trata-se de uma forma de tributação, com apenas uma alíquota, a empresa recolhe através de 

uma guia denominada como Documentação de Arrecadação do Simples Nacional - DAS, 

todos os impostos relativos à suas atividades. 

As organizações que se enquadram no regime simplificado recolhem mensalmente oito 

impostos das três esferas, federal: Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ), Contribuição 

Social Sobre o Lucro Líquido (CSLL), Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), 

Programa de Integração Social (PIS), Contribuição para o Financiamento da Seguridade 

Social (COFINS), Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Estadual: Imposto Sobre 

Operações Relativas à Circulação de Mercadorias (ICMS) e municipal, Imposto de Serviço de 

qualquer natureza (ISS). O recolhimento na forma do Simples Nacional não elimina a 

incidência de outro tributo não citado anteriormente.  

Quando a organização opta pelo Simples Nacional, o contribuinte é enquadrado como 

Empresa de Pequeno Porte ou Microempresa. A evidente simplicidade desse regime e as 

alíquotas relativamente baixas são os maiores atrativos do regime. Entretanto há restrições 

legais para opção, além do limite da receita bruta, que é de R$ 3.600.000,00 no ano.  

 

I- As microempresas - ME, em cada ano-calendário devem auferir receita bruta igual 

ou inferior a R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais); 

II- As empresas consideradas de pequeno Porte- EPP, também em cada ano-

calendário devem auferir receita bruta superior a R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta 

mil reais) e igual ou inferior a R$ 3.600.000,00 (três milhões e seiscentos mil reais). 

III- Os microempreendedores individuais (MEI) auferiram receita bruta máxima 

anual de R$ 60 mil. (OLIVEIRA, et al 2014, p. 386). 

 

A base de cálculo utilizado no Simples Nacional é a receita bruta mensal, excluídos os 

descontos concedidos e vendas canceladas. O prazo de recolhimento é realizado através do 

DAS com vencimento no dia 20 do mês subsequente em que ocorrer a receita bruta.  

As empresas que optarem pelo Lucro Presumido não estão obrigadas a possuir 

escrituração contábil detalhada de suas receitas e despesas que mostram seu Lucro Real. 

Necessitam apenas de livro caixa, o qual precisa ser escriturado dentro da formalidade e 

princípios previstos na legislação fiscal, que mostrará as receitas efetivamente recebidas, e 

emitir notas fiscais ao término dos serviços prestados ou na entrega do bem. 
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O Lucro Presumido é uma forma de tributação que realiza a presunção sobre o lucro 

líquido da organização, para que possam ser aplicadas as alíquotas do IRPJ e CSLL para 

assim definir o valor a ser recolhido.  

 

Este regime é apurado de forma trimestral em quatro datas especificas do ano. A 

opção desta sistemática pode ser feita por regime de caixa ou de competência. Para 

fins econômicos, o regime de caixa é mais vantajoso, mas para seguir as normas da 

contabilidade, deve se usar o regime de competência. (SILVA, 2010, p. 383). 

  

 A opção pela tributação com base no Lucro Presumido é efetivada mediante o 

pagamento da primeira quota única do primeiro trimestre de apuração. São quatro os tipos de 

impostos federais incidentes sobre o faturamento, dentre eles o PIS, COFINS, que devem ser 

apurados mensalmente, o IRPJ e a CSLL cuja apuração deverá ser feita trimestralmente, 

sendo encerrados em 31 de março, 30 de junho, 30 de setembro e 31 de dezembro de cada 

ano-calendário.  

 

[...] será admitida a mudança da opção se o contribuinte comprovar tê-la exercido 

irregularmente, ou seja, na hipótese em que a legislação torne obrigatória a sua 

tributação com base no Lucro Real, inclusive em decorrência de procedimento de 

oficio, pelo que deverá o mesmo adotar a tributação com base no Lucro Real, ou 

optar pelo lucro arbitrado, dependendo do caso. (ANDRADE FILHO, 2010, p. 547). 

 

O Lucro Presumido é bastante aplicado, por exigir menos documentação e também por 

ser mais simples comparado com o Lucro Real. [...] “O contribuinte que declara com base no 

Lucro Presumido é mais fácil de ser fiscalizado, ou seja, a Autoridade Fiscal levaria menos 

tempo para fiscalizar esse tipo de empresa.” (CHAVES, 2014, p. 12). O cálculo é realizado 

trimestralmente, sendo aplicados os percentuais determinado pelo fisco de acordo com a 

atividade desenvolvida.  

Definida a base, serão aplicadas as alíquotas do imposto. Se a empresa atuar com setores 

diversos, deverá adotar conforme a atividade, o percentual correspondente à receita apurada.  

 

 Venda de mercadorias e produtos - 8% 

 Revenda, para consumo, de combustível derivado de petróleo, álcool etílico 

carburante e gás natural – 1,6% 

 Prestação de serviços de transporte, exceto de carga – 16% 

 Prestação de serviços de transportes de cargas – 8% 

  Prestação de serviços diversos, exceto hospitalares – 32% 

 Prestação de serviços em geral das pessoas jurídicas, com receita bruta anual de 

até 120.000,00, exceto serviços hospitalares, de transportes e de profissões 

regulamentadas (art. 40 da Lei n. 9.250/95) – 16 % 
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 Empresas que têm como atividade contratual a venda de imóveis – 8%. 
(CREPALDI, 2012, p. 177-178). 

 

As alíquotas têm incidência cumulativa, PIS de 0,65% e COFINS 3%. É um regime 

obrigatório às empresas que apuram IRPJ e CSLL pelo Lucro Presumido e sua principal 

característica é a impossibilidade da dedução dos créditos.  

O cálculo do IRPJ e CSLL são baseados em uma presunção de lucros, o qual é calculado 

através da receita bruta trimestral da empresa, adicionada de outras receitas. A alíquota de 

cada tributo (15% ou 25% de IRPJ e 9% da CSLL) incide sobre as receitas com base em 

percentual de presunção variável (1,6% a 32% do faturamento, dependendo da atividade). 

Este percentual deriva da presunção de uma margem de lucro para cada atividade, que é 

predeterminado pela legislação tributária.  

O Lucro Real tem como base de cálculo do imposto sobre a renda apurada, segundo 

registros contábeis efetuados de acordo com as leis comerciais e fiscais.  

 

O Lucro Real é o resultado contábil (receitas menos os custos e despesas), ajustado 

pelas adições e exclusões. Quando analisado somente o Imposto de Renda e a 

Contribuição Social sobre o lucro, na maioria dos casos é a melhor opção, porque a 

empresa somente paga os referidos tributos quando obtém lucro. (CHAVES, 2014, 

p. 14). 

 

Para efeito da incidência do imposto sobre a renda, o Lucro Real das pessoas jurídicas 

deve ser apurado na data de encerramento no período de apuração. “Se a opção for pela 

apuração do Lucro Real trimestral, este deve ser determinado em períodos de apuração 

encerrados em 31 de março, 30 de junho, 30 de setembro e 31 de dezembro, com base no 

resultado líquido de cada trimestre”. (OLIVEIRA et al, 2014, p. 189). O benefício desta 

tributação é a oportunidade de realizar balanços ou balancetes mensais, podendo reduzir ou 

suspender o valor do recolhimento caso o resultado seja efetivamente menor que a base 

presumida. 

Para Crepaldi (2014, p. 87, 88), “no Lucro Real anual por estimativa, a empresa pode 

recolher os tributos mensalmente calculados com base no faturamento, de acordo com 

percentuais sobre as atividades, aplicando-se a alíquota do IRPJ e CSLL, de forma semelhante 

ao Lucro Presumido”. No final do ano a organização realiza o balanço anual apurando o 

Lucro Real do exercício ajustando os valores dos tributos com o resultado real. 
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2 RESULTADOS  E DISCUSSÕES 

 

Conforme estudo realizado buscou-se evidenciar as vantagens do planejamento 

tributário para a empresa Nova Decorações de Ambientes Ltda., que está instalada na Avenida 

Rio Grande do Sul nº 6616, centro, pertencente ao município de Marechal Cândido Rondon, 

no Oeste do Paraná. Teve início suas atividades em dezembro de 2013 e possui no momento 

duas sócias e um funcionário. 

A empresa está enquadrada no regime tributário Simples Nacional, no decorrer da 

pesquisa será analisado se realmente é esta a melhor opção para a redução do ônus fiscal. O 

estudo teve como base o faturamento ano-calendário de 2014, foram utilizadas as respectivas 

alíquotas para chegar ao resultado e definir qual o melhor regime a seguir. 

Com o intuito de obter o máximo de informações possíveis para a análise e conclusão 

dos resultados, obtivemos junto a proprietária e o contador da empresa os relatórios contábeis: 

Balancetes, Balanço Patrimonial, Folha de Pagamento e DRE referente ao ano de 2014. Esses 

dados e informações são fundamentais para a elaboração de um bom planejamento tributário. 

Os relatórios devem ser analisados pelo contador, para que possa demonstrar a empresária, 

qual a melhor opção a ser adotada. Sendo assim, pode-se ter uma análise precisa e clara sobre 

o planejamento que é determinante na continuidade da empresa no mercado. 

A empresa Nova Decorações de Ambiente Ltda., durante o período de 2014 não 

excedeu o valor de R$ 360.000,00 ficando isento do recolhimento do ICMS. Para que a 

empresa possa se enquadrar nesta forma de tributação Simples Nacional, deve estar registrada 

no registro civil de pessoa jurídica de sua cidade, para exercer suas atividades.  

Conforme citado anteriormente, o Simples Nacional é uma forma de tributação 

simplificada e aplicada a Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, pois recolhem através 

de uma única guia todos os tributos conhecida como Documento de Arrecadação do Simples 

Nacional - DAS, com vencimento até o vigésimo dia de cada mês, se o pagamento ocorrer 

após essa data haverá acréscimos nos valores. 

Os municípios e os estados devem oferecer obrigatoriamente a opção do Simples 

Nacional, e a adesão poderá ser feita no ato de abertura da organização ou até no último dia 

do mês de janeiro de cada exercício. De acordo com a atividade da empresa, esse regime é 
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mais vantajoso, porém os prestadores de serviços precisam ficar atentos, pois o Lucro 

Presumido pode ser mais benéfico, dependendo da atividade que é prestada. 

A receita bruta máxima permitida para as empresas que optarem pelo Lucro Presumido, 

a partir de 2014, é de até R$ 78 milhões no ano-calendário anterior. As empresas optantes por 

esse regime não podem beneficiar-se dos créditos do PIS e da COFINS, por não fazerem parte 

do sistema não cumulativo, porém recolhem com alíquotas reduzidas. 

Para a elaboração do cálculo do PIS e COFINS utiliza-se a Receita Bruta Operacional e 

respectivamente suas alíquotas 0,65% e 3%. No Lucro Presumido o PIS equivale R$ 1.952,42 

e COFINS R$ 9.011,15. No Lucro Real R$4.956,13 para o PIS e R$ 22.828,25 para a 

COFINS, tendo sua compensação o PIS no valor de R$ 4.249,73 e COFINS R$ 19.574,53. Já 

no Simples Nacional o valor do tributo a recolher permanece um único valor de R$ 10.596,32, 

pois, não recolhe PIS e COFINS. 

Outra opção de regime tributário é o Lucro Real, por considerar todas as receitas, menos 

todos os custos e despesas da empresa, ou seja, o tributo tem como base o lucro apurado. A 

empresa somente recolhe os tributos quando obtém lucro, mediante a utilização do 

Documento de Arrecadação de Receitas Federais – DARF. 

O Lucro Real é o único que permite o aproveitamento dos incentivos fiscais 

determinados em legislação do Imposto de Renda. Sobre o tributo a recolher, poderá ser 

deduzidos alguns incentivos fiscais: Doações aos fundos da Criança, Adolescente e Idosos, 

Programa de Alimentação do Trabalhador. Além das deduções diretas citadas, a legislação 

prevê outros incentivos que ocasionalmente poderão ser utilizados, como: depreciação 

acelerada incentivada e incentivos à inovação tecnológica.  

O imposto devido poderá ser pago em até três quotas mensais, iguais e sucessivas, com 

vencimento no último dia útil dos três meses subsequente ao de encerramento do período de 

apuração que corresponder. Nenhuma quota poderá ter valor inferior de R$1.000,00 e o 

imposto inferior a R$ 2.000,00 deve ser pago em quota única. 

A partir da pesquisa documental, foi possível elaborar tabelas e projetar os atuais 

demonstrativos contabeis da empresa para os demais regimes tributários em estudo, o que 

facilita a análise e visualização da possível e lícita redução da carga tributária, bem como o 

impacto de um outro regime, sobre o resultado da empresa. Na tabela abaixo apresenta-se a 

DRE, com base nos dados de 2014, projetada para cada um dos regimes tributários. 
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TABELA 1 – Demonstração do Resultado do Exercício 2014. 

DESCRIÇÃO SIMPLES 

NACIONAL 

LUCRO 

PRESUMIDO 

LUCRO 

REAL 

RECEITA OPERACIONAL BRUTA  R$ 300.371,77   R$ 300.371,77   R$ 300.371,77  

RECEITA DE VENDAS  R$ 283.301,77   R$ 283.301,77   R$ 283.301,77  

RECEITA/PREST. SERVIÇOS  R$   17.070,00   R$   17.070,00   R$   17.070,00  

DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA  R$   10.596,32   R$   16.654,35   R$     9.650,91  

SIMPLES S/ FATURAMENTO  R$   10.596,32   R$              -   R$              -  

PIS S/ FATURAMENTO  R$              -   R$     1.952,42   R$     4.956,13  

COFINS S/ FATURAMENTO  R$              -  R$     9.011,15   R$   22.828,25  

PIS A COMPENSAR  R$              -   R$              -  -R$     4.249,73  

COFINS A COMPENSAR  R$              -   R$              -  -R$   19.574,53  

IMPOSTO S/ SERVIÇOS  R$              -   R$        512,10   R$        512,10  

ICMS  R$              -   R$   50.994,32   R$   50.994,32  

ICMS S/ COMPRAS  R$              - -R$   45.815,63  -R$   45.815,63  

RECEITA LÍQUIDA  R$ 289.775,45   R$ 283.717,42   R$ 290.720,86  

CUSTOS DAS VENDAS  R$ 185.902,80   R$ 185.902,80   R$ 185.902,80  

LUCRO BRUTO  R$ 103.872,65   R$   97.814,62   R$ 104.818,06  

DESPESAS OPERACIONAIS  R$   61.949,78   R$   66.027,93   R$   66.027,93  

DESPESAS OPERACIONAIS  R$   62.271,98   R$   66.350,13   R$   66.350,13  

DESP. C/ PESSOAL  R$     9.325,14   R$   14.211,85   R$   14.211,85  

ORDENADOS  R$     8.634,41   R$     8.634,41   R$     8.634,41  

FGTS  R$        690,73   R$        690,73   R$        690,73  

INSS  R$              -   R$     4.126,88   R$     4.126,88  

TERCEIROS  R$              -   R$        500,80   R$        500,80  

RAT  R$              -   R$        259,03   R$        259,03  

DESPESAS ADMINISTRATIVAS  R$   52.138,28   R$   52.138,28   R$   52.138,28  

PRO-LABORE  R$   12.000,00   R$   12.000,00   R$   12.000,00  

HONORÁRIOS  R$     2.200,00   R$     2.200,00   R$     2.200,00  

ALUGUEIS  R$   12.400,00   R$   12.400,00   R$   12.400,00  

IMPOSTOS E TAXAS  R$        174,59   R$        174,59   R$        174,59  

LUZ E TELEFONE  R$     3.355,80   R$     3.355,80   R$     3.355,80  

DESPESAS DIVERSAS  R$   11.370,15   R$   11.370,15   R$   11.370,15  

MATERIAL EXPEDIENTE  R$        712,47   R$        712,47   R$        712,47  

COMBUTÍVEIS  R$     1.841,41   R$     1.841,41   R$     1.841,41  

MATERIAL DE USO E CONSUMO  R$     6.394,96   R$     6.394,96   R$     6.394,96  

ÁGUA  R$        338,90   R$        338,90   R$        338,90  

ALUGUEL DE VEÍCULOS  R$     1.350,00   R$     1.350,00   R$     1.350,00  

DESPESAS FINANCEIRAS  R$        808,56   R$        808,56   R$        808,56  

RECEITAS FINANCEIRAS -R$        322,20  -R$        322,20  -R$        322,20  

DESCONTOS OBTIDOS -R$        322,20  -R$        322,20  -R$        322,20  

RESUL. ANTES DAS OPER. FINANC.  R$   41.922,87   R$   31.786,69   R$   38.790,13  

RESULT. ANTES DA PROV. P/ CSLL  R$   41.922,87   R$   31.786,69   R$   38.790,13  

CSLL A PAGAR  R$              -   R$     3.715,15   R$     3.491,11  

RESULT. ANTES DA PROV. P/ IRPJ  R$   41.922,87   R$   28.071,54   R$   35.299,02  

IRPJ A PAGAR  R$              -   R$     4.218,98   R$     5.818,52  

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO  R$   41.922,87   R$   23.852,56   R$   29.480,50  

Fonte: Contabilidade (2014) 
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O gráfico a seguir permite melhor visualização dos resultados projetados para cada um 

dos regimes tributários em estudo. Onde fica evidente a grande diferença entre os referidos 

regimes e o impacto de cada um no resultado final da empresa.  

O lucro líquido auferido pelo Simples Nacional equivale aproximadamente a 13,96% da 

receita bruta anual, o Lucro Presumido equivale a 7,94%, enquanto que no Lucro Real 9,82%. 

Isso nos mostra um ganho real de 6,02% entre o Simples Nacional e o Lucro Presumido, 

demonstrando com clareza que realmente o Simples Nacional continua sendo o melhor 

regime de tributação para a empresa. 

 

GRÁFICO 1 – Comparação do Resultado Líquido do Exercício. 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2014) 

 

A tabela 2 demonstra o reflexo no Patrimônio Líquido da empresa e variação do saldo 

da conta caixa ocorre pelo aumento do valor dos tributos que teriam sido recolhidos a mais, 

durante o exercício. A migração para outro regime, neste caso impactaria negativamente no 

patrimônio líquido em 12,99%.  

Com a economia desses tributos poderá gerar novos empregos e oportunidades de 

redução de preços nos produtos, potencializando suas vendas. Ainda podemos afirmar que 

com a maximização de 18,06% do resultado pelo regime atual, comparado ao Lucro 

Presumido à empresa poderá em cinco anos multiplicar seu patrimônio. 
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TABELA 2 - Balanço Patrimonial 2014. 

CONTAS SIMPLES 

NACIONAL 

LUCRO 

PRESUMIDO 

LUCRO 

REAL 

ATIVO TOTAL R$    171.793,20  R$ 156.440,72 R$ 162.166,96 

ATIVO CIRCULANTE R$    159.155,84  R$ 143.803,36 R$ 149.529,60 

CAIXA R$      70.165,25  R$   54.812,77 R$    60.539,01 

BANCOS CONTAS MOVIMENTO R$      15.058,74  R$   15.058,74 R$    15.058,74 

APLICAÇÕES R$             45,00  R$          45,00 R$           45,00 

ESTOQUES DE REVENDA R$      73.886,85  R$   73.886,85 R$    73.886,85 

ATIVO NÃO CIRCULANTE R$      12.637,36  R$   12.637,36 R$    12.637,36 

MÓVEIS E UTENSILHOS R$           525,00  R$        525,00 R$         525,00 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS R$      12.112,36  R$   12.112,36 R$    12.112,36 

PASSIVO TOTAL R$    171.793,20  R$ 156.440,72 R$  162.166,96 

PASSIVO CIRCULANTE R$      32.546,92  R$   35.264,75 R$    35.363,05 

FORNECEDORES R$      29.716,25  R$   29.716,25 R$     29.716,25 

OBRIGAÇÕES SOCIAIS TRAB. R$        1.249,99  R$     1.737,99 R$       1.737,99 

OBRIGAÇÕES TRIB. (IRPJ E CSLL LUCRO 

REAL PROPORCIONAL A RECEITA) 
R$        1.580,68  R$     3.810,51 R$       3.908,81 

PATRIMONIO LIQUIDO R$    139.246,28  R$ 121.175,97 R$   126.803,91 

CAPITAL R$    100.000,00  R$ 100.000,00 R$   100.000,00 

RESERVAS DE LUCROS R$      39.246,28  R$   21.175,97 R$     26.803,91 

Fonte: Contabilidade (2014). 

 

CONCLUSÃO  

 

Para que o Planejamento Tributário seja eficaz deve-se conhecer toda a legislação 

relacionada ao ramo de atividade no qual o planejamento deverá ser aplicado, verificando 

todos os aspectos do controle tributário, identificar quem tem o poder de tributar sendo o 

estado, município ou união, conhecer as normas tributárias e suas formas de incidências sem 

infringir a lei. Todas as organizações devem ficar atentas às constantes mudanças na 

legislação. A questão tributária é de ampla relevância para a organização e não pode ser 

desvalorizada pelo gestor, sob pena de considerável aumento do ônus tributário. Tendo como 

consequência a redução na margem de lucro ou aumento no valor dos produtos, originando 

situações duvidosas à continuidade das operações da empresa. 

Devemos ressaltar que cada empresa tem suas necessidades, particularidades, limitações 

e potenciais, por isso cada caso, precisa ser estudado individualmente. Cabe ao contador em 

conjunto com o empresário apontar qual o melhor regime tributário para a empresa, 

mantendo-a competitiva e obtendo os melhores resultados financeiros para a gestão de 

negócios. O estudo da empresa Nova Decorações de Ambientes Ltda., demonstrou com 

clareza a realidade econômica, destacando assim que a melhor opção de tributação continua 
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sendo o Simples Nacional, que proporcionou um lucro de 43% superior ao projetado pelo 

regime do Lucro Presumido, maximizando consideravelmente o resultado. 

O resultado nos mostra que a empresa pode reinvestir esta economia na aquisição de 

estoques que é formado e mantido pelas necessidades do mercado, que está em constantes 

mudanças, capital de giro, gerações de empregos. Neste caso fomos felizes em constatar que a 

empresa está no caminho certo e ainda pode continuar no mesmo regime tributário, não 

obstante sugerimos que realize anualmente a projeção do seu resultado para outros regimes, 

para que possa continuar galgando os melhores resultados e revertendo-os em beneficio da 

própria empresa. 
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