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RESUMO  

 

A incidência tributária no Brasil é elevada e complexa, o que gera uma considerável 

arrecadação por parte das empresas, este fato certamente interfere em seus resultados 

financeiros. As organizações buscam alternativas legais para redução de custos, com isso 

torna-se indispensável o planejamento tributário. Para a realização de um bom planejamento 

tributário é necessário que os profissionais contábeis e os empresários conheçam a legislação 

tributária, devido as suas constantes alterações. A presente pesquisa busca responder o 

seguinte problema: O Regime Tributário em que a empresa está enquadrada é o mais 

vantajoso para a redução da carga tributária?  O trabalho tem como objetivo verificar através 

de um planejamento tributário, qual regime tributário — Simples Nacional ou Lucro 

Presumido — é menos oneroso para a empresa em estudo. A metodologia utilizada foi um 

estudo de caso, por meio de documentos contábeis relatórios de faturamento e demais 

demonstrativos do período de janeiro a julho de 2015 na Lange & Cia Ltda. Com estes 

documentos cálculos foram realizados com as respectivas alíquotas de cada regime tributário 

para a determinação do resultado. Observa-se através dos resultados obtidos que a empresa já 

está enquadrada no regime tributário mais vantajoso para redução de sua carga tributária, 

sugerindo assim que a mesma permaneça no regime tributário Simples Nacional. Lembrando 

que um planejamento tributário pode ser alterado, pois a realidade da empresa também pode 

mudar e o regime hoje adotado pode se tornar inadequado, devendo o planejamento tributário 

ser realizado sempre que necessário.  

 

Palavras-chave: Planejamento Tributário. Simples Nacional. Lucro Presumido. 
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INTRODUÇÃO  

 

As organizações estão em uma constante busca pela redução de custos e despesas e o 

fazem através de estratégias e planejamentos. O planejamento tributário se faz necessário, 

devido à dificuldade que as empresas têm em planejar suas despesas tributárias e encontrar 

formas legais para a economia neste quesito. Assim, esta pesquisa concentra-se na Análise do 

regime tributário na Lange & Cia Ltda, busca responder o seguinte problema: O Regime 

Tributário em que a empresa está atualmente enquadrada é o mais vantajoso para a redução da 

carga tributária? O objetivo geral é verificar qual regime tributário — Simples Nacional ou 

Lucro Presumido — é menos oneroso para a empresa em estudo. Assim os objetivos 

específicos são: demonstrar a importância do planejamento tributário; apresentar o 

comparativo dos regimes tributários; verificar o impacto da carga tributária e identificar na 

legislação a possibilidade de redução dos tributos incidentes sobre as empresas. 

 O trabalho se justifica pela relevância do planejamento tributário, analisando-se no 

caso em tela os regimes de tributação: Simples Nacional e Lucro Presumido. Esta área é de 

grande importância, pois sua análise aponta o regime que culmina na economia de tributos. 

De acordo com Fabretti (2014) planejamento tributário 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. Portanto, para uma empresa obter 

sucesso é necessário um bom planejamento tributário, visando encontrar alternativas legais 

para maximizar seus lucros. Este trabalho justifica-se ainda pelo fato das pesquisadoras terem 

um grande interesse na disciplina em estudo, a contabilidade tributaria e com isso aprimorar 

seu conhecimento. 

O estudo tem dois momentos: um teórico e outro prático. Na parte teórica, foi 

elaborada uma pesquisa bibliográfica composta de livros, artigos científicos, leis e sites da 

Internet, na área de contabilidade tributária.  

Na parte prática, foi realizado um estudo de caso na Lange & Cia Ltda. Por meio de 

documentos contábeis, relatórios de faturamento e demais demonstrativos do período de 

janeiro a julho de 2015, fornecidos pela empresa, foram realizados cálculos com as alíquotas 

respectivas de cada regime tributário, para realizar o planejamento tributário da mesma. 



 

 
 

 

Os resultados obtidos e a interpretação das informações foram demonstrados por meio 

de quadros, ferramentas disponíveis no programa Microsoft Excel. Assim foi feita uma análise 

para apurar quais vantagens e desvantagens de cada regime tributário, de acordo com os 

objetivos estabelecidos.  

 

1 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICO METODOLÓGICA 

 

A contabilidade tem como objetivo principal o patrimônio das entidades, sua função é 

gerar informações necessárias para tomada de decisão. Entre vários campos da atuação desta 

ciência, está a contabilidade tributária, que auxilia as empresas no controle das obrigações 

tributárias, obedecendo sempre à legislação em vigor. Segundo Oliveira et al (2013, p. 29), 

 

A contabilidade tributária é o ramo responsável pelo gerenciamento dos tributos 

incidentes nas diversas atividades de uma empresa, adaptando ao dia a dia 

empresarial as obrigações tributárias, de forma a não expor a entidade às possíveis 

sanções fiscais e legais ou apurar o valor justo do tributo. 

 

            A contabilidade tributária tem como objetivo demonstrar na prática os conceitos e 

princípios contábeis. Dessa maneira, além de aplicar as normas básicas da contabilidade, a 

contabilidade tributária também aplica os princípios da legislação tributária, de uma forma 

adequada para gerar informações necessárias para a empresa (FABRETTI, 2014). 

 Devido à carga tributária brasileira ser muito elevada, torna-se difícil para as 

organizações alcançarem suas metas, uma vez que os tributos representam parte consideráveis 

dos custos nas empresas. Desse modo, cabe à contabilidade tributária e seus contribuintes 

buscarem alternativas legais para a redução desses custos. Um método legal utilizado pela 

contabilidade tributária, que pode auxiliar essas empresas é o planejamento tributário.  Borges 

(2011, p. 71) conceitua o planejamento tributário como sendo uma: 

 

Técnica gerencial que visa projetar as operações industriais, os negócios mercantis e 

as prestações de serviços, visando conhecer as obrigações e os encargos fiscais 

inseridos em cada uma das respectivas alternativas legais pertinentes para, mediante 

meios e instrumentos legítimos adotar aquela que possibilita a anulação, redução, ou 

adiamento do ônus fiscal.    
 



 

 
 

 

Para a realização de um planejamento tributário é necessário que empresários e 

contadores trabalhem juntos para avaliar a melhor forma de tributação para a empresa. Além 

de conhecimentos técnicos, eles devem sempre se atualizar, devido às constantes mudanças na 

legislação. Assim é possível fazer uma análise para avaliar qual a melhor opção de 

enquadramento, visando à redução de custos para o contribuinte.   

 Tendo em vista a elevada carga tributária, o sistema tributário nacional torna-se caro 

para as organizações, causando um impacto nas atividades empresariais. Esse sistema 

tributário é o conjunto de tributos vigente em um país, que determinam a obrigação de 

recolher e pagar impostos. De acordo com Brasil (2015),   

     

Art.3º Tributo é toda prestação pecuniária compulsória, em moeda ou cujo valor nela 

se possa exprimir, que não constitua sanção por ato ilícito, instituída em lei e 

cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada; 

Art.5º Os tributos são impostos, taxas e contribuição de melhoria. 

 

             Os tributos devem ser pagos em unidades de moeda corrente, independente da 

vontade do contribuinte, é a obrigação imposta aos indivíduos e pessoas jurídicas com a 

finalidade de recolher impostos (COSTA 2009). 

            Dessa forma surge a obrigação tributária que é um dos elementos fundamentais do 

tributo, composta pela lei, objeto e o fato gerador. Segundo Oliveira et al (2013, p. 7), 

―obrigação tributária é a relação de Direito Público na qual o Estado (sujeito ativo) pode 

exigir do contribuinte (sujeito passivo) uma prestação (objeto) nos termos e nas condições 

descritos na lei (fato gerador) ‖. 

          Com a obrigação tributária, a lei cria os tributos e as condições de sua cobrança; o 

objeto representa as obrigações e o fato gerador é a situação definida em lei. Para apurar o 

valor do tributo, é utilizada a base de cálculo, valor sobre qual é aplicada a alíquota 

(percentual) definida em lei. Em alguns casos além do imposto devido, a lei pode determinar 

um imposto adicional (FABRETTI, 2011). 

         Para a escolha do regime de tributação, o profissional se depara com diversas situações, 

onde precisa tomar decisões que podem ter um impacto positivo ou negativo para a 

organização. Com isso, é necessário observar alguns pontos, como o ramo de atividade e o 

faturamento anual da empresa. As formas de tributação existentes no Brasil são: Simples 

Nacional, Lucro Presumido, Lucro Real e Arbitrado. O Simples Nacional é o Regime 



 

 
 

 

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

Pequeno Porte, instituído pela Lei Complementar nº 123/06 (SILVA 2010).  

            De acordo com Oliveira et al (2013, p. 385), as empresas que podem optar pelo regime 

Simples Nacional são: 

 

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

ou inferior a R$ 360.000,00; 

II- As empresas consideradas pequeno porte-EPP, também em cada ano-calendário 

devem auferir receita bruta superior a R$ 360.000,00 e igual ou inferior a R$ 

3.600.00,00. 

II- Os microempreendedores individuais (MEI) auferirem receita bruta máxima 

anual de R$ 60 mil. 

 

 O simples nacional por meio de um documento único de arrecadação o Darf, recolhe 

os seguintes impostos e contribuições: IRPJ, IPI, CSLL, COFINS, PIS/PASEP, ICMS, ISS e 

CPP. A base de cálculo, para emissão da guia do imposto, será a receita bruta total mensal 

sendo que, para determinação da alíquota, utiliza-se a receita acumulada dos últimos 12 

(doze) meses, anteriores ao período de apuração (FABRETTI, 2011). 

            O regime de tributação lucro presumido, determina a base de cálculo do imposto de 

renda das pessoas jurídicas (IRPJ) e contribuição social (CSLL). Os impostos que incidem 

sobre esse regime são: PIS, COFINS, ISS e ICMS sobre as vendas, que varia de acordo com a 

atividade da empresa. De acordo com Brasil (2015), 

 

A pessoa jurídica cuja receita bruta total no ano-calendário anterior tenha sido igual 

ou inferior a R$ 78.000.000,00 (setenta e oito milhões de reais) ou a R$ 

6.500.000,00 (seis milhões e quinhentos mil reais) multiplicado pelo número de 

meses de atividade do ano-calendário anterior, quando inferior a 12 (doze) meses, 

poderá optar pelo regime de tributação com base no lucro presumido. 

           

Neste regime tributário, para determinar a base de cálculo dos impostos, o governo 

estabelece a presunção do lucro, que será determinado aplicando-se sobre a receita bruta das 

vendas de mercadorias ou prestação de serviços, determinada pela atividade da empresa, 

sendo apurada trimestralmente (SILVA, 2010). 

É possível administrar melhor a carga tributária, quando se está ciente de quais 

tributos incidem sobre a empresa. O ICMS Imposto sobre operações relativas à circulação de 



 

 
 

 

mercadorias e serviços de transporte interestadual, intermunicipal e de comunicação, é um 

imposto Estadual, com alíquotas diferenciadas para cada tipo de mercadoria e seu destino. 

Fabretti (2011, p. 214), afirma que o ICMS ―[...] é um imposto sobre valor agregado 

em cada operação, razão pela qual ao tributar o preço da mercadoria de uma venda, deve ser 

abatido o valor do imposto pago na operação anterior, evitando-se assim a tributação em 

cascata‖. O ICMS é um imposto não-cumulativo, buscando sempre a neutralidade do ICMS, 

independentemente do número de operações. Devido a isto, a empresa somente recolhe o 

valor que agregar ao produto. Deve ser observada na legislação de cada estado a alíquota que 

será aplicada para o cálculo do imposto. Existem situações em que o pagamento do imposto é 

dispensado ou reduzido: É o caso da isenção, não incidência, suspenção, diferimento, redução 

da base de cálculo e substituição tributária.  

São contribuintes do Imposto de Renda de Pessoa Jurídica IRPJ, as pessoas jurídicas e 

as empresas individuais. Este é recolhido, sobre a renda das empresas, de natureza 

basicamente fiscal, arrecadatória de competência da união. Segundo Rezende et al (2010, p. 

123), ―o IRPJ é calculado mediante aplicação da alíquota ao lucro tributável, apurado nas 

modalidades Lucro Real, Lucro Presumido ou Lucro Arbitrado. Sobre o lucro que exceder a 

R$ 20.000,00 no mês, é devido ainda um adicional de 10%‖.  

O Imposto de Renda Pessoa Jurídica IRPJ é calculado por trimestre. Sua base de 

cálculo é determinada por meio a aplicação de percentuais fixados no art. 15 da Lei 9.249/95, 

de acordo com a atividade da empresa, sobre sua receita bruta relativa ao trimestre, sendo 

acrescidos de ganhos de capital, rendimentos e outras receitas.  

A Contribuição sobre o Lucro Líquido CSLL, é uma contribuição que foi criada pela 

lei 7689/1988. Incide sobre todas as Pessoas Jurídicas e as Equiparadas, pela legislação do 

Imposto de Renda. Segundo Andrade et al (2013, p. 69), ―a base de cálculo da CSLL, em 

cada trimestre, será determinada mediante a aplicação do percentual de 12% sobre a Receita 

Bruta auferida no período de apuração, exceto para as atividades de prestação de serviços, que 

se submetem ao percentual de 32%‖.                                                                                   

Para as empresas enquadradas no regime de tributação do lucro presumido, a base de 

cálculo é determinada pela aplicação de 12% sobre a receita total e quando a pessoa jurídica 

for prestadora de serviço o percentual será de 32%. Depois de encontrada a base de cálculo, 

aplica-se a alíquota de 9%, para apuração do valor a pagar (FABRETTI, 2011). 



 

 
 

 

O PIS/PASEP e a COFINS, Programa de Integração Social, e Programa de formação 

do Patrimônio do Servidor Público (PASEP), e Contribuição Social sobre o Faturamento 

(COFINS), são contribuições sociais que tem como objetivo promover a integração dos 

trabalhadores no desenvolvimento das empresas e em sua própria vida pessoal. Conforme 

Rezende et al (2010, p. 71), 

 

A tributação do faturamento das empresas pelo PIS/PASEP e pela COFINS pode se 

dar de duas formas: a) no regime de incidência cumulativa, as alíquotas são 

aplicadas ao valor da receita bruta, ajustada por algumas exclusões permitidas na 

legislação [...]. b) no regime de incidência não cumulativa, as alíquotas são aplicadas 

à receita ajustada na mesma forma da base cumulativa, mas permitem-se também 

que o contribuinte reduza o valor da contribuição devida no montante relativo à 

mesma alíquota aplicada aos valores de compras de bens para revenda, insumos 

utilizados na produção de produtos ou serviços [...]. Dentro das condições 

estabelecidas na legislação. 

 

Pelo regime de incidência cumulativa, a alíquota do PIS/PASEP e do COFINS 

corresponde respectivamente 0,65% e 3,00%. Já no regime de incidência não cumulativo, as 

alíquotas correspondem a: PIS/PASEP 1,65% e COFINS 7,6%, neste pode haver a utilização 

de crédito de PIS/PASEP e COFINS através de suas entradas. Assim podendo ser descontado 

do montante a pagar (FABRETTI 2011). 

           O imposto de competência dos municípios e do distrito federal - ISS incide sobre os 

serviços prestados pelas empresas, sejam elas pessoas jurídicas ou profissionais autônomos. 

Não são contribuintes desse imposto, aqueles que prestam serviço em relação de emprego, 

trabalhadores avulsos e membros e diretores de conselhos consultivos. 

Segundo Oliveira et al (2013, p. 119) ―a base de cálculo é o preço do serviço. 

Considera-se preço do serviço a receita bruta a ele correspondente, sem nenhuma dedução, 

excetuados os descontos ou abatimentos concedidos independentemente de qualquer 

condição‖. 

A apuração do imposto é dada mediante a aplicação da alíquota sobre a base de 

cálculo. A alíquota do ISS é definida por cada município e varia de acordo com o serviço 

prestado, não podendo ser menor que 1%, nem maior que 5%. 

O INSS Instituto Nacional do Seguro Social tem por responsabilidade receber as 

contribuições das pessoas. Tem como função realizar os pagamentos de aposentadoria, pensão 

por morte, auxílio-doença, auxílio-acidente, entre vários outros benefícios que competem ao 



 

 
 

 

INSS, previstos em lei. De acordo com Rezende et al, (2010, p.103),  

 

As contribuições para o INSS incidem sobre salários e outras remunerações pagas 

pelo trabalho, e atingem tanto as empresas quanto seus empregados. Na qualidade de 

contribuintes, as empresas estão obrigadas a pagar contribuições ao INSS sobre a 

folha de salários e também sobre remunerações pagas a terceiros. 

 

Para cálculo do INSS no Lucro Presumido, aplica-se 20% a título de cota patronal e 

mais 8,80% a título de terceiros, que são as entidades de serviços conveniadas. O valor do 

INSS patronal está incluído nas alíquotas federais das respectivas faixas de faturamento, para 

as empresas enquadradas no regime do simples nacional. Somente para as empresas tributadas 

na forma do anexo IV, essa contribuição deve ser calculada separadamente (FABRETTI, 

2011). 

 

2 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Para análise de dados foi utilizado o faturamento do primeiro semestre do ano de 2015 

(dois mil e quinze) da Lange & Cia, realizando-se uma comparação dos valores dos impostos, 

para verificar se a empresa está enquadrada no regime tributário mais vantajoso para a 

redução da carga tributária. Lembrando que a empresa em estudo é uma empresa comercial e 

também prestadora de serviço. 

No regime tributário Simples Nacional, para calcular os impostos utiliza-se o 

faturamento dos últimos doze meses para definição da alíquota e aplica-se o percentual 

conforme Lei Complementar 139/2011. 

Neste período a Lange & Cia se manteve com um faturamento entre R$ 1.800.000,00 

a R$ 1.980.000,00, permanecendo na décima primeira faixa do Anexo I - Comércio, e Anexo 

III - Receitas de Locação de Bens Móveis e de Prestação de Serviços, tabela do Simples 

Nacional. 

Para cálculo do ICMS, aplica-se a alíquota conforme a faixa que a empresa está 

enquadrada. A legislação do Paraná dispõe de um benefício relativo à redução do ICMS, para 

cada faixa específica. 

Este cálculo é realizado conforme tributação dos produtos, sendo assim aplicadas as 

respectivas alíquotas em cada caso. Nos produtos com substituição tributária, desconta-se o 



 

 
 

 

valor da alíquota do ICMS. O mesmo ocorre nos produtos monofásicos, onde se desconta o 

valor da alíquota do PIS e COFINS. 

O INSS é calculado conforme as alíquotas da sua tabela que são de 8%, 9% e 11%, 

que varia de acordo com a faixa salarial em que se encontra o trabalhador. 

O restante dos Impostos IRPJ, CSLL, e ISS são calculados mediante alíquota referente 

a faixa em que a empresa está enquadrada, conforme mostra quadro 01. 

 

QUADRO 1 - Cálculos Impostos Simples Nacional 

 

IMPOSTOS 

VENDA 

% 

SERVIÇO 

% 

JAN 

R$ 

FEV 

R$ 

MARÇO 

R$ 

ABRIL 

R$ 

MAIO 

R$ 

JUNHO 

R$ 

TOTAL 

R$ 

ICMS 2,56% - 

 

 5,15 

 

6,36 

 

11,85 

 

4,15 

 

4,88 

 

6,42 

 

38,81 

PIS 0,33% 0,5% 

 

185,57 

 

367,1 

 

398,31 141,63 176,03 190,62 1.459,26 

COFINS 1,38% 2,07% 

 

768,33 1.527,37 1.657,27 586,41 728,86 789,26 6.057,50 

IRPJ 0,46% 0,69% 

 

461,33 509,11 552,41 362,06 492,3 483,92 2.861,13 

CSLL 0,46% 0,69% 

 

461,33 509,11 552,41 362,06 492,3 483,92 2.861,13 

INSS - - 

 

3.977,53 4.386,96 4.759,98 3.121,07 4.241,43 4.171,60 24.658,57 

ISS - 5% 

 

1.849,18 1.864,74 2.017,62 1.411,07 1.754,18 1.898,08 10.794,87 

TOTAL 

IMPOSTOS 9,13% 14,93% 

 

7.708,42 9.170,75 9.949,85 5.988,45 7.889,98 8.023,82 41.022,85 

Fonte: Dados do Trabalho (2015) 

 

No regime tributário Lucro Presumido, para cálculo do ICMS, a empresa pode se 

apropriar de crédito em suas compras tributadas pelo ICMS, conforme sua tributação. Para 

apuração, soma-se o valor de todas as vendas tributadas e desconta o valor de crédito de suas 

entradas. 

Para base de cálculo da contribuição PIS (Programa de Integração Social) reduzem-se 

os produtos isentos, substituição tributária e monofásica, onde a alíquota corresponde a 0,65% 

sobre o valor da venda e serviços. E da mesma forma para a contribuição do COFINS, onde a 

alíquota corresponde a 3%. O quadro 2 demonstra o valor total dos impostos PIS e COFINS a 

recolher. 

 

QUADRO 2 - Cálculos PIS E COFINS 



 

 
 

 

 JAN FEV MARÇO ABRIL MAIO JUNHO 

                                       PIS 

VENDAS/SERVIÇOS 

EM R$ 

37.184,76 37.543.50 40.815,42 28.383,72 35.274,45 38.212,51 

ALÍQUOTA 0.65% 0.65% 0.65% 0.65% 0.65% 0.65% 

VALOR PIS 

RECOLHER 

EM R$ 

241.70 244.03 265.30 184.49 229.28 248.38 

                                       COFINS 

VENDAS/SERVIÇOS 

EM R$ 

37.184,76 37.543.50 40.815,42 28.383,72 35.274,45 38.212,51 

ALÍQUOTA 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 

VALOR COFINS 

RECOLHER 

EM R$ 

1.115,54 1.126,31 1.224,46 851,51 1.058,23 1.146,37 

Fonte: Dados do trabalho (2015) 

 

      O quadro 3 demonstra os cálculos para determinar o total de impostos IRPJ 

(Imposto de Renda Pessoa Jurídica) e CSLL (Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido) a 

recolher. No regime tributário Lucro Presumido, os impostos IRPJ e CSLL são apurados 

trimestralmente. Para o cálculo do IRPJ aplicou-se sobre o faturamento de vendas a presunção 

de 8% e sobre este resultado aplica-se a alíquota de 15%. E para o faturamento de serviços a 

presunção é de 32%. 

 Lembrando que a presunção do lucro é aplicada conforme a atividade da empresa. 

Quando a presunção do lucro exceder o valor de R$ 20.000,00 mensal, aplica-se a alíquota de 

10% sobre o valor excedente, conforme determina a Lei. 

E para o cálculo da CSLL, a presunção sobre o faturamento de vendas é de 12%, sobre 

o faturamento de serviços a presunção é 32%, após determinar a base de cálculo aplica-se a 

alíquota de 9% sobre esse valor. 

 

QUADRO 3 - Cálculos IRPJ E CSLL 

 

  1º TRIMESTRE 2015 2º TRIMESTRE 2015 

  IRPJ CSLL IRPJ CSLL 

VENDAS R$ 159.119,80 159.119,80 139.039,66 139.039,66 



 

 
 

 

Presunção do lucro   8% 12% 8% 12% 

Base de cálculo  12.729,58 19.094,38 11.123,17 16.684,76 

Alíquota 15% 9% 15% 9% 

Valor total a recolher  1.909,44 1.718,49 1.668,48 1.501,63 

      

SERVIÇOS 114.631,12 114.631,12 101.266,88 101.266,88 

Presunção do lucro  32% 32% 32% 32% 

Base de cálculo  36.681,96 36.681,96 32.405,40 32.405,40 

Alíquota  15% 9% 15% 9% 

Valor total a recolher  5.502,29 3.301,38 4.860,81 2.916,49 

Fonte: Dados do trabalho (2015) 

 

Conforme legislação vigente, o INSS no Lucro Presumido, tem a incidência de 20%, 

valor devido para a empresa sobre a folha de pagamento e pró-labore, além do percentual de 

5,8% a título de terceiros, que são as entidades de serviços conveniadas (Salário Educação 

2,5%; INCRA 0,2%; SEBRAI 0,6%; SESI 1,5% e SENAI 1,0%), ainda também o percentual 

de 3,0% a título de SAT – Seguro de Acidente de Trabalho. Assim sendo, temos uma 

incidência de 28,8% sobre a folha de pagamento, isso que difere do regime Simples Nacional 

que não tem incidência sobre a folha. No quadro 4 podemos verificar o valor do INSS a 

recolher do período. 

 

QUADRO 4 - Cálculos INSS 

INSS 

 JAN  

R$ 

FEV 

R$ 

MARÇO 

R$ 

ABRIL 

R$ 

MAIO 

R$ 

JUNHO 

R$ 

TOTAL 

R$ 

SALARIO 19.335,93 20.040,24 19.873,11 19.020,29 17.907,85 19.633,69 115.811,11 

INSS/EMPREGADO 1.984,27 2.143,91 2.035,44 2.048,38 1.925,56 2.014,03 12.151,59 

INSS/EMPRESA 5.568,75 5.771,59 5.723,46 5.477,84 5.157,46 5.654,50 33.353,60 

TOTAL 7.553,02 7.915.50 7.758,90 7.526,22 7.083,02 7.668,53 45.505,19 

PRÓ-LABORE 

VALOR 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 Total 

20% 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 3.000,00 

TOTAL 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 3.000,00 

TOTAL 

INSS A 

RECOLHER 

8.053,02 8.415,50 8.258,90 8.026,22 7.583,02 8.168,53 48.505,19 

Fonte: Dados Trabalhos (2015) 

 



 

 
 

 

Como a empresa em estudo também é prestadora de serviço, temos o ISS. No Lucro 

Presumido, a alíquota é determinada conforme atividade da empresa e de acordo com a 

legislação do município. Neste caso a alíquota respectiva é de 3,00%, conforme a Lei 

Complementar nº 026, de 23 de dezembro de 2002 

Após a realização de todos os cálculos e análises referentes a cada regime tributário, 

apresentamos no quadro 5 a DRE (Demonstração do Resultado do Exercício) do período, com 

as comparações dos regimes tributários: Simples Nacional e Lucro Presumido. Onde verifica-

se que o total de impostos a pagar no Simples Nacional é de R$ 41.022,85 e no Lucro 

Presumido é R$ 88.389,98. 

 

QUADRO 5 – DRE 

 

 Simples Nacional  Lucro Presumido 

RECEITA OPERACIONAL BRUTA  R$ 514.057,46 R$ 514.057,46 

   Vendas de Mercadorias  R$ 298.159,46 R$ 298.159,46 

   Vendas de Mercadorias a Prazo  R$ 59.631.89 R$ 59.631.89 

   Vendas de Mercadorias a Vista  R$ 238.527,57 R$ 238.527,57 

    Prestação de serviços  R$ 215.898,00 R$ 215.898,00 

    Prestação de Serviços a Vista  R$ 215.898,00 R$ 215.898,00 

(-) DEDUÇÕES DA RECITA BRUTA  R$ 40.889,47 R$ 88.389,38 

Vendas canceladas R$ (133,38) R$ (133,38) 

    (-) De Vendas de Mercadorias Mercado Interno  R$ (133,38) R$ (133,38) 

IMPOSTO INCIDENTE SOBRE VENDAS   R$ 41.022,85 R$ 88.522,76 

   SIMPLES NACIONAL R$ 41.022,85 - 

   ICMS  - R$ 54,57 

   PIS  - R$ 3.587,32 

   COFINS  - R$ 6.522,42 

   IRPJ - R$ 13.941,02 

   CSLL - R$ 9.435,31 

   INSS - R$ 48.505,19 

   ISS - R$ 6.476,93 

(=) RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA  R$ 473.167,99 R$ 425.668,08 

  (-) CUSTO DOS PRODUTOS/MERCADORIAS/SERVÇOS R$ (179.039,68) R$ 179.039,68 

  (-) Custo das Mercadorias  R$ (178.895.68) R$ 178.895.68 

  (-) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS R$ (144,00) R$ (144,00) 

  (-) CUSTOS INDIRETOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ (144,00) R$ (144,00) 

  (-) Equipamentos de Proteção Individual R$ (144,00) R$ (144,00) 

(=) LUCRO BRUTO R$ 294.128,31 R$ 246.628,40 

  (-) DESPESAS OPERACIONAIS  R$ 118.811,11 R$ 118.811,11 

  ADMINISTRATIVAS  R$ 118.811,11 R$ 118.811,11 

   Despesa com pessoal R$ 118.811,11 R$ 118.811,11 

ULTILIDADES E SERVIÇOS  R$ 13.928,33 R$ 13.928,33 

  Água R$ (589,18) R$ (589,18) 

  Energia Elétrica  R$ (3.735,51) R$ (3.735,51) 

  Seguros  R$ (1.687,47) R$ (1.687,47) 

  Telefone  R$ (1.869,27) R$ (1.869,27) 



 

 
 

 

  Prestação de Serviços de Terceiros   R$ (3.989,90) R$ (89,90) 

  Limpeza e Conservação  R$ (2.057,00) R$ (2.057,00) 

DESPESA COM VEÍCULOS  R$ 1.726,03 R$ 1.726,03 

  Combustíveis e Lubrificantes  R$ (587,50) R$ (587,50) 

  Seguro de Veículos  R$ (1.138,53) R$ (1.138,53) 

DESPESAS FINANCEIRAS  R$ 4.407,38 R$ 4.407,38 

  Despesas Bancárias  R$ (3.324,03) R$ (3.324,03) 

  Juros Pagos ou Incorridos  R$ (4,48) R$ (4,48) 

  Tarifas Serv.Cobr.Titulos  R$ (1.078,85) R$ (1.078,85) 

(=) LUCRO OPERACIONAL LIQUIDO  R$ 155.255,46 R$ 107.755,55 

RESULTADO ANTES DA CS E IR - - 

(=) LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO  R$ 155.255,46 R$ 107.755,55 

Fonte: Dados do trabalho (2015) 

 

CONCLUSÃO OU CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Levando-se em consideração o fato de a carga tributária brasileira ser uma das mais 

elevadas do mundo, os profissionais de contabilidade e empresários necessitam de alternativas 

precisas para redução de seus custos. Para isso se faz necessário diversos estudos e análises 

das informações contábeis da organização. 

Desta forma o planejamento tributário é o método mais eficaz para diminuir o 

pagamento de tributos de forma legal, optando pela opção correta de enquadramento 

tributário, visando maximizar seu lucro.  

Após o desenvolvimento da pesquisa que teve como objetivo verificar qual o regime 

tributário — Simples Nacional ou Lucro Presumido — é menos oneroso para empresa em 

estudo, verificou-se que a empresa está realmente enquadrada no regime tributário mais 

vantajoso, Simples Nacional, sugerindo assim que a empresa mantenha seu enquadramento 

tributário. Com isso, devido a redução dos custos, o empresário tem mais oportunidades de 

investimentos futuros. 

Percebe-se nesse trabalho que através de um planejamento tributário é possível reduzir 

o pagamento de impostos, respeitando a legislação vigente. Deve-se lembrar da importância 

do profissional contábil, pois ele é responsável em orientar seu cliente para que este obtenha 

sucesso em sua organização. 

Sugere-se para trabalhos futuros uma comparação entre o Simples Nacional, Lucro 

Presumido e Lucro Real para englobar todas as maneiras de tributação. 
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