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RESUMO  

 

O artigo tem como objetivo abordar o planejamento tributário em uma empresa que 
atua no ramo de comércio varejista de artigos de papelaria, no município de Toledo, 
Estado do Paraná, enquadrada no regime tributário simples nacional. Porém, devido 
à alta carga tributária nacional, surge o interesse em fazer um estudo tributário, 
utilizando os dados referente ao segundo semestre do ano de dois mil e quinze, 
comparando então os regimes simples nacional, presumido e lucro real. Para que o 
objetivo fosse alcançado, foi realizado o levantamento dos dados e análises tendo 
como o livro de Entrada, Saídas, apuração de ICMS e serviços, balancete, Balanço 
Patrimonial, Demonstração do Resultado, e o resumo da folha de pagamento do 
referido período. Podendo assim analisar a menor carga tributária considerando a 
prospecção do faturamento para a empresa objeto de estudo.  
 

Palavras-chave: Planejamento tributário. Redução da carga tributária. Regimes 
tributários.
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INTRODUÇÃO  

Mediante a alta carga tributaria nacional e a sua complexidade, é necessário 

que os empresários passem a ter um bom entendimento sobre os tributos que 

incidem sobre sua atividade operacional, e procurem formas de amenizar esse peso. 

Considerando todo esse contexto nacional, o planejamento tributário se 

tornou uma ferramenta essencial para o empresário, pois permite estudar e analisar 

os regimes tributários, assim verificando qual regime pode beneficiar com uma carga 

tributaria menos onerosa. No entanto se o planejamento não for realizado de forma 

correta pode caracterizar evasão fiscal, ou seja, sonegação fiscal. Segundo a Lei n° 

8.137/90, evasão fiscal é considerada crime. 

O planejamento tributário é um processo com a finalidade de auxiliar na parte 

financeira das organizações, Oliveira (2010).  

Essa pesquisa teve por finalidade a realização do planejamento tributário, 

tendo como foco analisar a menor carga tributária considerando a prospecção do 

faturamento para a empresa objeto de estudo. A mesma trabalha no ramo de 

comércio varejista de artigos de papelaria, hoje enquadrada no regime simples 

nacional. 

Para obtenção dos objetivos específicos desta pesquisa, foram descritos os 

conceitos e a importância do planejamento tributário; os tributos utilizados para a 

análise, os regimes tributários vigentes no Brasil, também foram analisados os 

relatórios contábeis, apurando os cálculos para cada regime, verificando enfim o 

regime mais adequado em termos de uma menor carga tributaria. 

 

1 PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO 

 

A alta carga tributária e o aumento da concorrência no mercado obrigam as 

organizações a ter um planejamento tributário em seus negócios, principalmente 

com o objetivo de buscar uma carga tributária menos onerosa. Neste sentido, o 

planejamento tributário possibilita as empresas analisar a carga tributária, buscando 

escolher o sistema que mais reduz o valor dos tributos. Para Andrade Filho (2009, p. 

07) o planejamento tributário “é utilizado para fazer referência a uma atividade ou 

uma técnica de prospecção de alternativas de redução da carga tributária suportada 

pelas pessoas sempre em consonância com o ordenamento jurídico em vigor”.  



 

 
 

 
 

Para a realização do planejamento tributário, é possível a utilização de três 

finalidades, sendo elas: evitar a incidência do fato gerador do tributo; reduzir o 

montante do tributo, sua alíquota ou reduzir a base de cálculo do tributo; retardar o 

pagamento do tributo, postergando o seu pagamento, sem a ocorrência da multa. 

(ZANLUCA, 2016). Estas finalidades estão ligadas ao ganho tributário ou ganho 

financeiro, o ganho tributário se resume em evitar a ocorrência do fato gerador e 

reduzir o montante do tributo. Já o ganho financeiro retardar o pagamento do tributo. 

Há duas formas de elaborar o planejamento via legal que é conhecida como 

elisão fiscal e via ilegal que se intende por evasão fiscal. 

 

1.2 Tributos  

 

Os tributos conforme definido pelo Código Tributário Nacional (1966) artigo 

3° “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”.  

Sendo assim, tributo é toda obrigação imposta á pessoas físicas e jurídicas 

que reverte valores ao Estado. É dividido pelas esferas, Federal, Estadual e 

Municipal, e também são separados por espécies, impostos, taxas e contribuições 

de melhoria.  

 

1.2.1 Elementos Fundamentais dos Tributos 

 

Podemos destacar os elementos dos tributos como: Fato gerador, 

contribuinte e responsável, base de cálculo e alíquotas. 

O fato gerador instituído no art. 114 do Código Tributário Nacional (1966) 

“Fato gerador da obrigação principal é a situação definida em lei como necessária e 

suficiente à sua ocorrência”.  Assim, a concretização do fato gerador caracteriza uma 

obrigação a cumprir, independente de sua natureza, pecuniária ou acessória. 

Conforme Fabretti (2009, p. 128) base de cálculo “é o valor sobre o qual é 

aplicada a alíquota (percentual) para apurar o valor do tributo a pagar. Para os 

impostos a base de cálculo deve ser definida em lei complementar”. Portanto o 

contribuinte deve apurar a base de cálculo do imposto depois aplicar a alíquota. 



 

 
 

 
 

Para Fabretti (2009, pg. 128) alíquota “é um fator definido em lei que, 

aplicado sobre a base de cálculo, determina o montante do tributo a ser pago”. As 

alíquotas podem ser especificas, ad valorem e progressivas. 

Sendo assim, cada tributo tem sua alíquota definida em lei, na lei que rege 

sobre o tributo. 

 

1.2.2 Federais  

 

É de responsabilidade da União à arrecadação dos Impostos Federais, e os 

mesmos estão definidos no art. 153 da Constituição Federal (1988) sendo eles: 

 

I - importação de produtos estrangeiros; II - exportação, para o exterior, de 
produtos nacionais ou nacionalizados; III - renda e proventos de qualquer 
natureza; IV - produtos industrializados; V - operações de crédito, câmbio e 
seguro, ou relativas a títulos ou valores mobiliários; VI - propriedade 
territorial rural; VII - grandes fortunas, nos termos de lei complementar. 

 

Os impostos podem ter duas diferentes funções para união, função fiscal 

que tem o objetivo de arrecadar recursos, dinheiro para os cofres públicos, e a 

função extrafiscal tem por objetivo controlar, intervir na economia do País. Estas 

funções não são somente dos impostos federais, mas também atingem os impostos 

estaduais e municipais.  

Os impostos federais abordados foram: Imposto sobre a Renda e Proventos 

de Qualquer Natureza (IR) e Imposto sobre produtos industrializados (IPI). 

O IR esta Regulamentado pelo Decreto 3.000 de 26 de Março de 1999, e 

previsto no art. 43 do Código Tributário Nacional (1966) que propõe: 

 

Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de 
qualquer natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade 
econômica ou jurídica: I - de renda, assim entendido o produto do capital, do 
trabalho ou da combinação de ambos; II - de proventos de qualquer 
natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais não compreendidos 
no inciso anterior. § 1

o
 A incidência do imposto independe da denominação 

da receita ou do rendimento, da localização, condição jurídica ou 
nacionalidade da fonte, da origem e da forma de percepção. (Incluído pela 
Lcp nº 104, de 2001). § 2

o
 Na hipótese de receita ou de rendimento 

oriundos do exterior, a lei estabelecerá as condições e o momento em que 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/LCP/Lcp104.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/LCP/Lcp104.htm


 

 
 

 
 

se dará sua disponibilidade, para fins de incidência do imposto referido 
neste artigo. (Incluído pela Lcp nº 104, de 2001). 

 

O IPI tem a função extremamente fiscal, de acordo com o art. 46 do Código 

tributário Nacional (1966) temos a definição do IPI, e também o mesmo artigo em 

seu parágrafo único considera-se produto industrializado “o produto que tenha sido 

submetido a qualquer operação que lhe modifique a natureza ou a finalidade, ou o 

aperfeiçoe para o consumo”, assim todos os produtos que passarem por 

modificações será passível da cobrança do IPI. 

 

1.2.3 Estaduais 

 

Os impostos estaduais foram Instituídos pelo art. 155 da CF (1988), e são de 

competência dos estados e Distrito Federal, mas no presente estudo de caso foi 

bordado o Imposto Sobre Operações Relativas À Circulação de Mercadorias e Sobre 

Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de 

Comunicação (ICMS). É um imposto estadual que no Paraná é regido pelo 

Regulamento do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e 

sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de 

Comunicação (RICMS) que foi aprovado pelo decreto nº 6080, de 28/09/2012, é um 

imposto de função extremamente fiscal, e o fato gerador do ICMS sempre é sobre a 

circulação das mercadorias. 

 

 1.2.4 Impostos Municipais  

 

Os impostos municipais são responsáveis pela arrecadação dos municípios 

e têm como função extremamente fiscal, ou seja, arrecadar recursos para os 

municípios, e o imposto abordado foi: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 

(ISS), regulamentado pela Lei Complementar n° 116 de 31 de Julho de 2003, 

compete aos municípios e Distrito Federal, sua função é fiscal, conforme Alexandre 

(2010, p. 644) o fato gerador do ISS é: 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/LCP/Lcp104.htm


 

 
 

 
 

Prestação de serviços constantes da lista anexa a Lei Complementar 
116/2003, ainda que esses não se constituam como atividade 
preponderante do prestador; Serviço proveniente do exterior do País ou cuja 
prestação se tenha iniciado no exterior do País; Serviços prestados 
mediante a utilização de bens e serviços públicos explorados 
economicamente mediante autorização, permissão ou concessão, com o 
pagamento de tarifa, preço ou pedágio pelo usuário final. 

 

O contribuinte do ISS é todo prestador de serviços, conforme definido no art. 

5° da Lei Complementar 116/03. A base de cálculo Sabbag (2016, p. 1159) destaca 

“é o preço do serviço (o seu valor bruto), [...] Tal valor não incluirá parcelas relativas 

a juros, seguros, multas ou indenizações, entretanto, a nosso ver os eventuais 

descontos, pelo fato de influírem decisivamente no preço dos serviços, deverão ser 

computados”.                                                                                 

 

1.2.5 Contribuições Sociais 

 

As contribuições sociais segundo Sabbag (2016, p. 574) “custeiam a 

atuação do Estado em outros campos sociais, diversos daqueles previstos no art. 

195 da CF, quais sejam, saúde, previdência, e assistência social”. As contribuições 

que podemos destacar são: Programa de Integração Social (PIS), Contribuição para 

o Financiamento da Seguridade Social (COFINS), e a contribuição sobre o Lucro 

Liquido (CSLL).  

O Programa de Integração Social (PIS), foi instituído pela Lei Complementar 

nº 7, de 7 de Setembro de 1970, que define em seu art. 1º: “É instituído, na forma 

prevista nesta Lei, o Programa de Integração Social, destinado a promover a 

integração do empregado na vida e no desenvolvimento das empresas.” Tem como 

função fiscal, compete á União. 

A Contribuição para Financiamento da Seguridade Social (COFINS) é de 

competência da União, e sua função é fiscal. 

A Contribuição Social Sobre O Lucro Líquido (CSLL) foi instituída pela Lei nº 

7.689, de 15 de Dezembro de 1988, que define em seu artigo 1º: “Fica instituída 

contribuição social sobre o lucro das pessoas jurídicas, destinada ao financiamento 

da seguridade social”. É de competência da União, sua função que exerce na 

economia é fiscal. 

 



 

 
 

 
 

1.2.6 Contribuições sobre a Folha de Pagamento 

 

Antes de descrever sobre a Contribuição Social Patronal sobre a Folha de 

Pagamento, é necessário um breve comentário sobre o Instituto Nacional do Seguro 

Social (INSS), nada mais é do que o caixa da previdência social, os recursos 

recebidos são dos trabalhadores com carteira assinada, onde são obrigados á 

contribuir ao INSS, das empresas obrigadas ao recolhimento da Contribuição Social 

Patronal, e também a contribuição voluntária de empregados domésticos, 

trabalhadores avulsos, autônomos, contribuintes individuais, segurados especiais, 

segurados facultativos, entre outros, exceto servidores públicos.  

Contribuição Social Patronal sobre a Folha de Pagamento foi instituída pela 

Lei n° 8.212 de 1991, onde determina que os empregadores devem contribuir sobre 

a folha de salários, Fabretti (2009, p. 170 - 171) define a forma de recolhimento “a) 

para o INSS = 20%; b) para o Seguro Acidente de Trabalho (SAT), dependendo do 

grau de risco a atividade: 1% para risco considerado leve, 2% para risco médio e 3% 

para risco grave”.  Junto com esta guia tem a Contribuição para terceiros, que 

também Fabretti (2009, p. 171) exemplifica “são as com tribuições para o Sebrae 

(0,06%), Senai ou Senac (1%), Incra (0,02%), Salário-Educação (2,5%), Sesi e Sesc 

(1,5%), totalizando 5,8% da folha de pagamento”. Este recolhimento é devido para 

as empresas de regime normal, não incide sobre as empresas enquadradas no 

Simples Nacional. 

                                                                              

1.3 Regimes Tributários 

 

A escolha de um regime tributário é muito importante para a empresa, pois o 

mesmo irá definir a base de cálculo e o valor do tributo a ser pago. Na opção pelo 

regime mais adequado, devem-se analisar alguns critérios, como Faturamento; 

Ramo de atividade em que a empresa atua; Quantidade de funcionários.  

 

Logo no inicio de cada ano, surge uma importante questão: as pessoas 
jurídicas que não possuem impedimento algum para optar por um regime de 
tributação (Lucro Presumido, Real ou arbitrado) devem defini-lo para fins de 
recolhimento do imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ). Como 
consequência, a opção realizada pelo contribuinte implica obrigatoriedade 



 

 
 

 
 

de apuração da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) na 
mesma base definida. (OLIVEIRA, 2009, p. 211) 

 

Uma vez que a empresa optar por determinado regime, a mesma deve 

permanecer até o final do período, e assim podendo fazer uma nova opção no ano-

calendário seguinte ao da escolha, portanto é imprescindível que a empresa analise 

cada regime detalhadamente e suas particularidades, para que a mesma não tenha 

despesas desnecessárias. 

 

1.2.1 Simples Nacional 

 

Para Alexandre (2010, p. 664) o Simples Nacional é definido 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”. É uma forma diferenciada que veio para favorecer as microempresas e 

empresas de pequeno porte. Os impostos são arrecadados em um único documento 

(DAS). 

O simples nacional por ser um regime diferenciado e mais simplificado 

comparado com os demais, às empresas acabam por optar pelo mesmo logo na 

abertura da empresa, isso se a mesma não for obrigada a optar pelo lucro 

presumido ou real. O regime diferente dos demais tem menos obrigações acessórias 

a cumprir, pois tem uma declaração no ano a ser transmitida, o recolhimento do 

imposto é através de uma só guia, e entre outras opções que o regime possibilita a 

empresa. 

 

1.2.2 Lucro Presumido 

 

O Lucro Presumido é uma forma simplificada de tributação, que determina a 

base de cálculo do imposto de renda e a contribuição social, que é calculado sobre o 

valor da receita bruta de cada trimestre, e as alíquotas serão determinadas conforme 

a atividade de cada empresa. 

Para Silva (2010, p. 382) lucro presumido é:  

 



 

 
 

 
 

Uma forma de tributação que leva em consideração o percentual de 
presunção estabelecido pelo governo federal sobre o faturamento, somado 
às demais receitas e ganhos de capital. É uma forma de tributação 
simplificada, utilizada para a determinação da base de cálculo da CSLL e do 
IRPJ das pessoas jurídicas que não estiverem obrigadas, no ano-
calendário, à apuração do lucro real.  

 

A apuração tanto do imposto de renda (IRPJ) como o da contribuição social 

(CSLL) é trimestral, encerrados em 31 de março, 30 de junho, 30 setembro e 31 de 

dezembro e o recolhimento se da por meio de uma guia de Documento de 

Arrecadação de Receitas Federais (DARF), e cada tributo deverá ter seu 

recolhimento individual, e em cada guia deverá constar um código da receita que 

corresponde a cada tributo. 

De acordo com ENDEAVOR BRASIL (2016) “apenas empresas que tenham 

receita bruta anual inferior a R$ 78 milhões podem adotar o lucro presumido”.  

 

1.3.3 Lucro Real 

 

Lucro real é uma forma mais complexa de tributação, pois, para fazer a 

apuração do IRPJ e CSLL, se utiliza o lucro líquido contábil depois de ajustadas às 

adições e exclusões. O Regulamento do Imposto de Renda de 1999 – Decreto 

3000/99 – art. 247 define o lucro real como: 

 

Art. 247. Lucro real é o lucro líquido do período de apuração ajustado pelas 
adições, exclusões ou compensações prescritas ou autorizadas por este 
Decreto (Decreto-Lei nº 1.598, de 1977, art. 6º ). 
§ 1º A determinação do lucro real será precedida da apuração do lucro 
líquido de cada período de apuração com observância das disposições das 
leis comerciais (Lei nº 8.981, de 1995, art. 37, § 1º ). 
§ 2º Os valores que, por competirem a outro período de apuração, forem, 
para efeito de determinação do lucro real, adicionados ao lucro líquido do 
período de apuração, ou dele excluídos, serão, na determinação do lucro 
real do período de apuração competente, excluídos do lucro líquido ou a ele 
adicionados, respectivamente, observado o disposto no parágrafo seguinte 
(Decreto-Lei nº 1.598, de 1977, art. 6º, § 4º ). 
§ 3º Os valores controlados na parte B do Livro de Apuração do Lucro Real 
- LALUR, existentes em 31 de dezembro de 1995, somente serão 
atualizados monetariamente até essa data, observada a legislação então 
vigente, ainda que venham a ser adicionados, excluídos ou compensados 
em períodos de apuração posteriores (Lei nº 9.249, de 1995, art. 6º ). 

 

A apuração do IRPJ e da CSLL é feita anualmente, mas a empresa optar pelo 

recolhimento mensalmente do imposto por estimativa. A alíquota para o imposto de 



 

 
 

 
 

renda pessoa jurídica (IRPJ) corresponde a 15% e para a contribuição social sobre o 

lucro líquido (CSLL) é de 9%, já para o PIS e COFINS a soma das alíquotas é de 

9,25%, diferente do lucro presumido que são de 3,65%. 

Conforme a Lei nº 12.814 de 16 de Maio de 2013, art. 14 – I fica alterado o 

valor da receita ao qual a empresa passa a ser obrigada a tributar no lucro real, 

portando, a partir da data da publicação da Lei acima citada, a receita total no ano-

calendário anterior seja superior ao limite de R$ 78.000.000,00 (setenta e oito 

milhões de reais) ou proporcional ao número de meses do período, quando inferior a 

12 (doze) meses.  

 

2 METODOLOGIA 

 

O estudo de caso foi realizado por meio de pesquisa, e para Ander-Egg 

(1978, p. 28 apud Marconi, 2010, p. 139) a pesquisa é um “procedimento reflexivo 

sistemático, controlado e crítico, que permiti descobrir novos fatos ou dados, 

relações ou leis, em qualquer campo do conhecimento”. Dessa forma a pesquisa nos 

proporciona a resolução de problemas, de fatos, ajudando a compreensão do 

assunto abordado.   

O presente estudo foi realizado por meio de pesquisa exploratório-descritiva, 

pois envolve levantamento bibliográfico e entrevistas com pessoas da empresa 

objeto de pesquisa, bem como se utilizou de técnicas padronizadas para coleta de 

dados, através de observação e análises de relatórios da empresa. Para Gil (2010, 

p. 27) pesquisa exploratória “tem como propósito proporcionar maior familiaridade 

com o problema, vistas a torná-lo mais explícito ou a construir hipóteses”. E a 

pesquisa descritiva para Gil (2010, p. 27) “tem como objetivo a descrição das 

características de determinada população. Podem ser elaboradas também com a 

finalidade de identificar possíveis variáveis”.  

Os procedimentos utilizados foram o estudo de caso e pesquisa documental. 

Segundo Gil (2010, p. 58) o estudo de caso “consiste no estudo profundo e 

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

conhecimento”. É utilizado para a comprovação do problema levantado.  

A pesquisa documental para Gil (2010, p. 30): 

 



 

 
 

 
 

Apresenta muitos pontos de semelhança com a pesquisa bibliográfica, posto 
que nas duas modalidades utilizam-se dados já existentes. A principal 
diferença esta na natureza das fontes. A pesquisa bibliográfica fundamenta-
se em material elaborado por autores com o propósito específico de ser lido 
por públicos específicos. Já a pesquisa documental vale-se de toda sorte de 
documentos, elaborados com finalidades diversas. 

 

Sendo assim, a pesquisa documental refere-se aos relatórios contábeis que 

serão disponibilizados pela empresa, como balancetes mensais, balanço, 

demonstrativo de resultado, livros de entradas, saídas, apuração de ICMS e ISS, 

IRPJ, CSLL, e assim fornecendo os dados necessários para a estruturação dos 

resultados. Os dados serão coletados no escritório de contabilidade que há 10 anos 

presta serviços à mesma. O período escolhido para execução do planejamento 

tributário foi o segundo semestre de 2015. 

Do ponto de vista da abordagem do problema, a pesquisa utilizada é a 

qualitativa. Segundo Richardson (1989 apud Dalfovo et.al 2008, p. 9) a pesquisa 

qualitativa  é:  

 

Este método difere, em princípio, do quantitativo, à medida que não 
emprega um instrumental estatístico como base na análise de um problema, 
não pretendendo medir ou numerar categorias. [...] Podemos partir do 
princípio de que a pesquisa qualitativa é aquela que trabalha 
predominantemente com dados qualitativos, isto é, a informação coletada 
pelo pesquisador não é expressa em números, ou então os números e as 
conclusões neles baseadas representam um papel menor na análise. 

 

Portanto a pesquisa qualitativa nos proporciona a mensuração dos dados 

coletados, pois a contabilidade se utiliza de informações que serão transformadas 

em números, com a finalidade de auxiliar na tomada de decisões.  

Os critérios utilizados para a escolha da empresa objeto de estudo foi à 

prospecção de faturamento, o quadro de funcionários, o ramo de atividade, e à 

facilidade de se obter os relatórios e informações necessárias para efetuar o 

planejamento tributário, pois uma das pesquisadoras trabalha no escritório contábil 

que atende a mesma. E como fato principal há o consentimento empresário sobre a 

realização do estudo do planejamento tributário com os dados de sua empresa. 

A empresa esta localizada no Centro da cidade de Toledo, estado do 

Paraná, na Rua Largo São Vicente de Paula. O quadro de funcionários é formado 

por 17 colaboradores. É optante pelo simples nacional desde 01 de julho de 2007. 



 

 
 

 
 

A execução do comparativo entre os três regimes, decorrerá após a coleta 

dos dados, com a elaboração das planilhas, tabelas e cálculos de acordo com as 

alíquotas e regras pertinentes a cada regime tributário. 

Do mesmo modo que a pesquisa oferecerá resultados para a empresa em 

questão, pode oferecer a outras empresas, independente do regime tributário e do 

ramo de atividade, cabe ao administrador requerer um estudo tributário, desta forma 

pode diminuir a carga tributária de forma licita, dentro das leis. 

 

3 RESULTADOS  E DISCUSSÕES 

 

Para realização do estudo, utilizamos os documentos já mencionados na 

metodologia, e através dos mesmos, extraímos as informações necessárias para a 

conclusão do projeto. A partir da extração dos dados, calculamos o valor dos tributos 

a serem recolhidos em cada regime tributário, e o regime que apresentou uma carga 

tributária menos onerosa foi o Simples Nacional. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O presente projeto propôs a comparação entre os regimes tributários 

simples nacional, lucro presumido e lucro real em uma empresa do ramo de 

comércio varejista de artigos de papelaria, com intuito de analisar a menor carga 

tributária para a mesma, que hoje é tributada pelo simples nacional.  

Com apuração dos dados do segundo semestre de dois mil e quinze, 

obtivemos o seguinte resultado, no contexto geral que a empresa se encontra, o 

regime tributário que apresentou uma menor carga tributaria é o simples nacional, 

portanto a mesma já esta enquadrada no referido regime que possibilita a menor 

carga tributária. 

De fato o planejamento tributário é uma ferramenta essencial para a 

diminuição da carga tributaria nas empresas, podendo torna-las mais competitivas 

no mercado. 
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