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RESUMO  

 

O projeto tem por finalidade apresentar aos empresários a relevância da realização 
de um planejamento tributário dentro de uma organização, o mesmo foi realizado em 
uma empresa de pequeno porte do ramo de comércio e indústria, que atua no 
município de Toledo, no Estado do Paraná. Poderemos verificar e demonstrar qual o 
regime de tributação que melhor se enquadra com a atividade exercida pela 
empresa, utilizando a ferramenta de Planejamento Tributário, que visa avaliar 
alternativas válidas, dentro da legislação vigente, busca pela redução ou diferimento 
da carga tributária por meios lícitos, mediante a uma análise detalhada, para que o 
contribuinte tenha uma carga menos onerosa. Realizamos a pesquisa através do 
estudo de caso considerando os regimes de tributação: Lucro Presumido, Lucro Real 
e Simples Nacional a qual a empresa se encontra enquadrada, foi utilizado pesquisa 
bibliográfica e exploratória, aplicando a teoria e a prática, os dados que foram 
utilizados na pesquisa foram extraídos do escritório responsável pela contabilidade 
da empresa. 
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INTRODUÇÃO 

 

 Planejamento Tributário é uma ferramenta, que surgiu de forma lícita para que 

as empresas pudessem buscar meios para a redução da carga tributária, pois se 

sabe no Brasil existe uma carga tributária bastante elevada, que vem dificultando o 

crescimento das empresas. 

 A elisão fiscal, mais conhecida como planejamento tributário, é essencial para 

as empresas, pois, proporciona a diminuição dos custos e abre oportunidades para 

que possam ser realizados investimentos em outras áreas da organização, com 

capacidade de crescimento e melhor posicionamento no mercado, em relação à 

concorrência.  

 A problemática da pesquisa norteou a seguinte questão: O regime de 

tributação no qual a empresa está enquadrada é o mais adequado e rentável, 

baseando-se no faturamento da mesma? 

 O objetivo geral deste estudo é evidenciar a importância do Planejamento 

Tributário dentro de uma organização, identificando qual é o regime de tributação 

que melhor se enquadra para o ramo de atuação da empresa em estudo, 

demonstrando alternativas que possam reduzir a carga tributária, possibilitando 

assim o aumento na lucratividade. 

Tendo ainda como Objetivos Específicos: Diferenciar elisão fiscal de evasão 

fiscal, Explanar sobre os regimes de tributação: Lucro Presumido, Lucro Real e 

Simples Nacional; Identificar através da Elisão Fiscal, como uma empresa pode 

reduzir o recolhimento dos tributos; Analisar se o regime em que a empresa está 

enquadrada é o mais adequado e rentável.  

 Para tanto, foi realizado a análise das demonstrações contábeis 

correspondentes ao ano-calendário 2015, com o intuito de alcançar os objetivos 

propostos, verificando-se assim a melhor forma de tributação para o ramo de 

atividade da empresa em estudo. 

 

 

 



 

 
 

 
 

 

 

1 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICO METODOLÓGICA 

CONTABILIDADE TRIBUTÁRIA 

 
 Contabilidade Tributária é um conjunto de procedimentos utilizados para 

conciliar a geração de tributos das organizações, mais conhecida como 

“Contabilidade Fiscal”. Esta tem por objetivo de estudo a regra de apuração dos 

tributos empresariais, verificando sempre que estejam de acordo com as normas 

básicas de Contabilidade e a Legislação Tributária, de forma que permita ao 

empresário, analisar a Carga Tributária recolhida pela empresa.  

  De acordo com Pohlmann (2010, p. 14) entende-se Contabilidade Tributária 

como: 

 
A Contabilidade Tributária é a disciplina ou ramo da contabilidade que se 
dedica ao estudo dos princípios, conceitos, técnicas, métodos e 
procedimentos aplicáveis a apuração dos tributos devidos pelas empresas 
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 legislação fiscal muda constantemente, nesse contexto surge à função do 

contador, manter-se informado e atento a legislação, fazendo com que a gestão 

tributária seja fonte de minimização de custos, criando condições para que as 

empresas possam inovar, competir e se desenvolver de forma contínua. 

 
PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO 

 
 Em decorrência da elevada carga tributária, os contribuintes vêm buscando 

alternativas para redução do ônus tributário seja de forma lícita ou ilícita. Para Lívio 

Augusto de Sillos (2005, p. 10) “o planejamento tributário é uma expressão utilizada 

para representar o conjunto de procedimentos adotados pelo contribuinte com o 

objetivo de eliminar, reduzir ou diferir para momentos mais oportunos a incidência de 

tributos”. 



 

 
 

 
 

 O planejamento deve ser entendido como um investimento e não um custo, 

pois, possibilita diminuição nos custos, melhores preços, economia de recursos, 

expansão no mercado e aumento nos lucros de forma significativa, tudo isso só será 

possível após o planejamento tributário ser executado. 

 

ELISÃO FISCAL 

 
 A elevada carga tributária que vem vigorando, levam as empresas a 

procurarem métodos lícitos que possam ser utilizados para reduzir o custo tributário, 

aumentar a lucratividade e competitividade junto ao mercado.  

 Oliveira (2009, p. 193) traz o conceito de elisão fiscal, para ele: 

 
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 do menos oneroso sob aspecto fiscal.   

 

 Portanto a elisão fiscal se caracteriza como um procedimento lícito, que o 

contribuinte realiza para estar reduzindo ou postergando o fato gerador, com o 

intuito de recolher um montante menor de impostos, de uma forma que seja 

permitida dentro da lei, ou em situações em que a mesma não proíba.  

 

EVASÃO FISCAL 

 
 Evasão Fiscal ou Sonegação Fiscal, nada mais é do que a prática ilícita do 

Planejamento Tributário. Torres (2003, apud, SILLOS, 2005, p. 13) conceitua a 

evasão fiscal como: “[...] práticas ilícitas adotadas pelo contribuinte com objetivo de 

evadir-se ao cumprimento da obrigação relacionada ao pagamento do tributo [...]”.  

Já Andrade Filho (2009, p. 9) traz outro conceito “evasão ou sonegação fiscal é a 

ação ilícita punível com pena restritiva de liberdade ou multa pecuniária”.  

Sendo assim evasão fiscal é prática consciente do contribuinte, utilizando-se de 

condutas e procedimentos ilícitos como dolo, simulação, fraude, conluio e 

sonegação, que tem como objetivo postergar ou reduzir o recolhimento do tributo 



 

 
 

 
 

após o fato gerador, através da forma ilícita, que caracteriza crime contra a ordem 

tributária, ou seja, ao tentar sonegar o contribuinte estará sujeito a penalidades 

previstas em Lei. 

 

SISTEMA TRIBUTÁRIO NACIONAL 

CONCEITO DE TRIBUTO 

 
 O tributo é a designação genérica de diversas contribuições compulsórias em 

dinheiro, arrecadadas pelo Estado para financiar os serviços públicos.  De acordo 

com o Código Tributário Nacional (CTN), Art. 3º, “entende-se que 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”.  

 Em todos os atos de consumo do dia a dia estão presentes os tributos, trata-

se da principal fonte de arrecadação do governo, eles determinam o equilíbrio e 

funcionamento do ente público. Pode-se configurá-los como: Impostos, taxas, 

contribuições de melhoria, contribuição social e empréstimos compulsórios. 

 
MODALIDADES DE TRIBUTAÇÃO 

SIMPLES NACIONAL 

 
 O Simples Nacional é uma modalidade de tributação simplificada, trata-se de 

um modelo compartilhado de arrecadações, cobranças e fiscalizações de tributos 

que abrange as Microempresas e Empresas de Pequeno e Porte, previsto na Lei 

Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, mas aplicável somente a partir 

de 01 de Julho de 2007.  

 O Simples Nacional foi criado com o objetivo de unificar o recolhimento dos 

impostos e contribuições no âmbito federal, estadual e municipal, em uma única guia 

denominada, (DAS) Documento de Arrecadação do Simples Nacional, tendo como 

base para cálculo do tributo devido, a receita bruta mensal. A determinação da 

alíquota está vinculada ao total do faturamento acumulado auferido dos últimos 12 

meses anteriores ao da apuração do mês a ser calculado.    



 

 
 

 
 

  Por ser um sistema menos burocrático o Simples Nacional traz diversos 

benefícios ao empresário, entre eles geração de emprego com a redução dos 

encargos previdenciários, redução da carga tributária e uma forma mais simplificada 

de recolhimento dos tributos, diferente das outras modalidades de tributação.  

 
LUCRO PRESUMIDO 

 
 A Receita Federal conceitua “O lucro presumido é uma forma de tributação 

simplificada para determinação da base de cálculo do imposto de renda e da CSLL 

das pessoas jurídicas que não estiverem obrigadas, no ano-calendário, à apuração 

do lucro real”.5  

 Diante disso Lucro presumido é uma modalidade tributação simplificada que 

tem uma margem pré-fixada por lei, para o cálculo da base dos seguintes tributos 

IRPJ e CSLL, de acordo com atividade da pessoa jurídica, essa modalidade de 

tributação abrange somente as empresas que não estão obrigadas, no ano base, a 

ser tributadas pelo Lucro Real, ou que são impendidas de optarem pelo Simples 

Nacional. A empresa não poderá mudar de regime por todo o ano-calendário.  

 

LUCRO REAL 

 

 O Lucro Real é o lucro líquido do período denominado de lucro contábil, 

ajustado pelas adições, exclusões e compensações, que devem ser registrados no 

Livro de Apuração do Lucro Real (LALUR). Sabbag (2016, p. 1302) “o lucro real é o 

lucro líquido do período-base, ajustado pelas adições e exclusões ou compensações 

prescritas ou autorizadas pela lei fiscal”.  

 É uma modalidade de tributação em que todas as empresas podem se 

enquadrar, independentemente de qualquer condição, atividade ou faturamento, 

                                                 
5
 BRASIL. Receita Federal. Lucro Presumido. Disponível em: 

http://www.receita.fazenda.gov.br/pessoajuridica/dipj/2000/orientacoes/lucropresumido.htm#conceito. 
Acessado em: 23 de Abril de 2016. 
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com exceções de algumas que são obrigadas a esse regime, impedidas de optar 

pelo Simples Nacional ou Lucro Presumido. 

 A principal desvantagem do lucro real decorre da obrigatoriedade de 

escriturações comercial e fiscal. A apuração do lucro real demanda uma estrutura 

administrativa mais complexa, pois muitos são os documentos e livros exigidos pela 

fiscalização, obrigando a empresa a ter controle de todo movimento financeiro, 

administrativo, de estoques, de produção, de comercialização, entre outros.  O prazo 

para recolhimento do imposto é de até o último dia útil do mês subsequente ao de 

competência. 

  

METODOLOGIA 
  

 O estudo norteou o foco principal como à pesquisa exploratório-descritiva, na 

qual foi aplicada em uma empresa de pequeno porte do ramo de comércio e 

indústria, que atua no município de Toledo, no Estado do Paraná. 

 Segundo Gil (2002, p.41):  

 
A pesquisa exploratória tem como objetivo proporcionar maior familiaridade 
com o problema, com vistas a torná-lo mais explícito ou a construir 
hipóteses. Pode-se dizer que estas pesquisas têm como objetivo principal o 
aprimoramento de ideias ou a descoberta de intuições. Seu planejamento é, 
portanto, bastante flexível, de modo que possibilite a consideração dos mais 
variados aspectos relativos ao fato estudado. 

 
 Assim, pode-se compreender a hipótese em questão, obtendo um 

entendimento melhor daquilo que está sendo explorado e estudado. Para Gil (2002, 

p.42) “As pesquisas descritivas tem como objetivo primordial a descrição das 

características de determinada população ou fenômeno, ou então, o 

estabelecimento de relações entre variáveis”. Esta tem grande importância em 

apresentar as características ocorridas no ambiente que norteia o estudo, 

descrevendo a relação em razão da realidade da empresa. 

 Os dados que permitiram que o estudo fosse realizado foram coletados no 

escritório de contabilidade contratado pela empresa, e na própria empresa, com o 

estudo dos relatórios contábeis e arquivos repassados pelos mesmos. Decidiu-se 



 

 
 

 
 

realizar uma análise comparativa dentre os regimes de tributação do Simples 

Nacional e Lucro Presumido, em relação ao período de competência do ano de 

2015. 

 Segundo Gil (2002, p.54), estudo de caso “consiste no estudo profundo e 

exaustivo de um ou poucos objetos, de maneira que permita seu amplo e detalhado 

conhecimento, tarefa praticamente impossível mediante outros delineamentos já 

considerados”. Buscando identificar possíveis melhorias. 

 Os dados também foram embasados em pesquisa bibliográfica, a qual 

conforme Gil (2002, p.44) “é desenvolvida com base em material já elaborado, 

constituído principalmente de livros e artigos científicos”.  Assim, toma-se a pesquisa 

bibliográfica como base para este estudo. Houve pesquisa em artigos e livros sobre 

planejamento tributário, portanto nos permitindo uma visão mais ampla e clara de 

como elaborar o planejamento desta empresa. 

 A pesquisa documental “vale-se de materiais que não recebem ainda um 

tratamento analítico, ou que ainda podem ser reelaborados de acordo com os 

objetivos da pesquisa”. (GIL, 2002, p. 45). São realizadas em fontes como tabelas, 

balanços contábeis, pareceres, documentos, etc. Complementam informações que 

foram obtidas através de outras técnicas, ou até desenvolver novos aspectos. 

 O estudo foi realizado através de cálculos que permitiram obter as 

informações através dos relatórios contábeis e da receita federal. Aplicamos as 

alíquotas que estão estabelecidas pela lei, assim como os valores dos tributos, 

demonstrados através de planilhas, obtendo-se assim, a resposta acerca de qual 

regime tributário obterá mais viabilidade.  

 A pesquisa pode ser classificada como quantitativa e qualitativa: a abordagem 

quantitativa faz a utilização de dados numéricos e valores das notas, enfim, tudo o 

que pode ser quantificado ou atribuído valor numérico.  

 Em relação à abordagem qualitativa, a pesquisa envolve análises de valores 

da empresa, da qualidade dos serviços prestados, do tratamento dado a 

funcionários e clientes e de levantamentos que são possíveis de serem observados 

através da entrevista e observação. Tem caráter exploratório e estimula a pensar e 

discutir sobre o tema.  



 

 
 

 
 

 

2 RESULTADOS  E DISCUSSÕES 

 

 Apresenta-se a aplicação do Planejamento Tributário em uma empresa de 

pequeno porte com ramo de atividade voltado para a indústria e comércio de 

cortinas e decorações, onde serão realizados cálculos nos regimes de tributação 

Simples Nacional, Lucro Presumido e Lucro Real. 

  

APURAÇÃO DOS TRIBUTOS NO SIMPLES NACIONAL 

 

 A empresa opera no Simples Nacional, porém os cálculos são fundamentais 

para avaliar as outras modalidades de tributação, pois como está havendo aumento 

de faturamento, se faz necessário averiguar se realmente o regime tributário atual é 

o menos oneroso.  

 

Gráfico 1 - Disposição dos Tributos no Simples Nacional. 
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Fonte: Elaborado pelos autores do trabalho conforme dados cedidos pela empresa (2016). 

 
Conforme aponta o Gráfico 01, o tributo que possui maior valor a recolher é o 

CPP, totalizando um montante de 35,36% do valor total. O segundo maior é o FGTS, 

representando 27,83% do valor total. Por outro lado, o imposto de menor 

arrecadação nesta tributação foi o PIS/PASEP, representando 2,92%. 

 

APURAÇÃO DOS TRIBUTOS NO LUCRO PRESUMIDO 



 

 
 

 
 

 

 A empresa não é tributada por esse regime, mas os cálculos são 

imprescindíveis, para podermos ao final do estudo demonstrar ao empresário o 

regime de tributação mais rentável para sua empresa.   

 
GRÁFICO 2 – Disposição dos Tributos no Lucro Presumido.   

 
 

4% 3%

10%

2%

36%

25%

7%

4%
9%

IRPJ

CSLL

COFINS

PIS/PASEP

ICMS

INSS PATRONAL

TERCEIROS

RAT

FGTS

 
Fonte: Elaborado pelos autores do trabalho conforme dados cedidos pela empresa (2016). 
 

Conforme aponta o Gráfico 02, o tributo que possui maior valor a recolher é o 

ICMS, totalizando um montante de 36% do valor total. O segundo maior é o INSS 

Patronal, representando 25% do valor total. Por outro lado, o imposto de menor 

arrecadação nesta tributação foi o CSLL, representando 3%. 

 

APURAÇÃO DOS TRIBUTOS NO LUCRO REAL 

 

 A empresa não opera neste regime de tributação, mas as apurações se fazem 

necessárias para verificar qual dos três regimes tributários é o mais adequado para o 

seu ramo de atividade, ou se poderá sofrer alguma alteração que influenciará na 

redução do ônus tributário.  

 Neste regime é importante ressaltar que com a vigência das Leis nº 

10.637/2002 e 10.833/2003, as contribuições de PIS/PASEP e COFINS passaram a 

ser tributada no regime não cumulativo para as empresas optantes do Lucro Real, 



 

 
 

 
 

ou seja, a não cumulatividade permite o debito das vendas de mercadorias oriundos  

das compras não tributadas pela substituição tributária, destaca-se que para fins de 

cálculo deste regime  utiliza-se a alíquota de 1,65% para o PIS/PASEP e 7,65% para 

o COFINS.  

 

GRÁFICO 3 - Disposição dos Tributos no Lucro Real. 
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Fonte: Elaborado pelos autores do trabalho conforme dados cedidos pela empresa (2016). 
 
 

Conforme aponta o Gráfico 03, o tributo que possui maior valor a recolher é o 

ICMS, totalizando um montante de 33% do valor total. O segundo maior é o INSS 

Patronal, representando 23% do valor total. Por outro lado, o imposto de menor 

arrecadação nesta tributação foi o CSLL, representando 3%. 

Com base no Gráfico 4 é possível verificar que o regime no qual a empresa 

está enquadrada continua sendo o mais rentável. Cabe ressaltar que os dados 

utilizados para a elaboração do Planejamento Tributário são do exercício de 2015. 

Sendo assim os impostos totalizaram no Lucro Presumido R$ 185.855,71 e no Lucro 

Real $209.499,46 a mais do que no Simples.  

 

GRÁFICO 4 - Disposição da Comparação entre os Regimes Tributários 
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Fonte: Elaborado pelos autores do trabalho conforme dados cedidos pela empresa (2016). 

 

 De acordo com o gráfico que foi exposto, é de fácil percepção que o Lucro 

Presumido e Lucro Real não são os mais vantajosos dentro de nossa pesquisa, 

desta forma pode-se que afirmar que a empresa deve continuar sendo tributada pelo 

Simples Nacional, pois é o menos oneroso e mais vantajoso de acordo com a 

pesquisa realizada.  

 

CONCLUSÃO 

 

 Pode-se concluir que o regime de tributação do Simples Nacional, que é o 

qual a empresa encontra-se enquadrada, é o menos oneroso para a mesma. 

 Podemos afirmar isto, em decorrência da apuração dos tributos que incidem 

sobre a mesma nos demais regimes de tributação: Lucro Presumido e Lucro Real. 

Utilizando como base sua atividade econômica e faturamento respectivo ao ano-

calendário de 2015. 

 

 REFERÊNCIAS 

 

ANDRADE, Edmar Oliveira Filho. Planejamento Tributário. São Paulo: Saraiva, 
2009. 
 



 

 
 

 
 

BRASIL. Lei Complementar nº 123, de 14 de Dezembro de 2006.  Institui o Estatuto 
Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte; altera dispositivos das 
Leis no 8.212 e 8.213, ambas de 24 de julho de 1991, da Consolidação das Leis do 
Trabalho - CLT, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio de 1943, da Lei 
no 10.189, de 14 de fevereiro de 2001, da Lei Complementar no 63, de 11 de janeiro 
de 1990; e revoga as Leis no 9.317, de 5 de dezembro de 1996, e 9.841, de 5 de 
outubro de 1999. Diário Oficial da República Federativa do Brasil. Brasília, p. 1, 15 
de dezembro de 2006. Seção 1. 
 

GIL, Antonio Carlos. Como Elaborar Projetos de Pesquisa. 4ª Ed.- São Paulo: 
Atlas, 2002. 
 

OLIVEIRA, Gustavo Pedro de. Contabilidade Tributária. São Paulo: Saraiva, 2009. 
 
POHLMAN, Marcelo Coletto. Contabilidade Tributária. Curitiba: IESDE Brasil S.A, 
2010. 
 

SABBAG, Eduardo de Moraes. Manual de direito tributário. 8. Ed. São Paulo: 
Saraiva, 2016. 
 

SILLOS, Lívio Augusto de. Planejamento Tributário: aspectos teóricos e 
práticos. São Paulo: Livraria e Editora Universitária de Direito Ltda, 2005. 
 

../../aluno/Downloads/Lei%20nº%209.718,%20de%2027%20de%20Novembro%20de%201998.%20Costituição%20da%20República%20Federativa%20do%20Brasil

