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RESUMO 

Atendendo a exigencia para conclusao do curso de P6s-Graduac;ao com Especializac;ao 
em Contabilidade e Financ;as, promovido pela Universidade Federal do Parana, 
durante o anode 2.003, foi elaborada a presente pesquisa na area de gestao tributaria. 
Como e de conhecimento publico, em todas as discussoes sobre economia, acaba se 
concluindo que urn dos grandes, senao o grande vilao, do pouco desenvolvimento da 
economia nacional, e a alta carga tributaria sobre os meios produtivos. 
Objetivando demonstrar de forma real, o impacto da carga tributaria sobre as 
operac;oes de micro, pequenas e medias empresas dos setor de comercio varejista da 
regiao metropolitana de Curitiba, foram analisadas as demonstrac;oes de resultados de 
cinco empresas com o que foi possivel concluir a respeito dos efeitos produzidos pelos 
tributos recolhidos por estas empresas, sobre seus resultados. 
Para complementar os estudos acima, foi elaborada urna pesquisa junto a empresarios 
da regiao geografica acima citada, visando ~ar urn perfil da opiniao destes dirigentes 
sobre a politica tributaria brasileira. 
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TRIBUTOS 

CONCEITO 

Conforme o CTN, tributo e toda a presta~ao pecuniaria compuls6ria, em 

moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que nao constitua san~ao por ato ilicito, 

instituida em lei e cobrada mediante atividade administrativa vinculada. 

No Oliveira L M, Chieregato R, Perez Junior J H, Gomes M B em Manual 

de Contabilidade Tributaria, os autores fazem uma analise mais criteriosa so conceito 

dado pelo CTN, como veremos a seguir: 

- Presta~ao pecuniaria: entende-se neste ponto que o tributo deveni ser pago 

em moeda corrente, nao sendo possivel, no entender dos autores, o pagamento in 

natura, ou in Iabore, ou, podera ser pago em hens, em trabalho ou presta~ao de 

servi~os. Aqui a que se destacar o que destaca Laudio Camargo Fabreti em 

Contabilidade Tributaria, onde o autor evidencia que para que os tributos sejam pagos 

em outro valor que possa ser expresso em moeda, deveni haver lei expressa 

autorizando tal possibilidade; 

- Compuls6ria: por independer da vontade do contribuinte; 

- Em moeda ou cujo valor se possa exprimir: os tributos tern seu valor 

defmido em moeda ou por meio de indexadores tais como ORTN, OTN, BTN, UFIR 

ou outro defmidos por lei; 

- Que nao constitua san~ao de ato ilicito: 0 pagamento de tributo nao e fruto 

de infra~ao de normas ou descrumpimento de lei; 

- Instituida em lei: atendendo ao principio da legalidade, todo e qualquer 

tributo podera ser exigido desde que precedido de lei que estabele~a sua obriga~ao; 

- Cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada: a 

autoriade nao possui a liberdade para escolher o momento oportuno para cobrar 
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tributos, a lei defmi todos as etapas para esta cobran~a. 

ESPECIES DE TRIBUTOS 

Oliveira L M, Chieregato R, Perez Junior J H, Gomes M B em Manual de 

Contabilidade Tributaria, divide a arrecada~ao do Sistema Tributaria Nacional, em: 

• Impostos, cujo pagamento, nao obriga ao estado, a qualquer 

contrapresta~ao em favor do contribuinte; 

• Taxas, cujo pagamento esta vinculado a utiliza~ao, efetiva ou potencial, 

por parte do contribuinte de servi~os publicos especificos e divisiveis; 

• Contribui~oes de melhoria, cobradas em razao de obras publicas que 

tragam beneficio ao contribuinte. 

Como o advento da Constituir;iio da Republica Federativa do Brasil-1988, 

surgiram as contribui~oes sociais, visando o fmanciamento das atividades sociais, tais 

como: INSS, Contribui~ao Sindical, PIS/P ASEP, CSLL e CO FINS. 

TRIBUTOS FEDERAlS 

De acordo com a Constituir;iio da Republica Federativa do Brasil, compete a 
Uniao, instituir impostos sobre: 

• Importa~ao de produtos estrangeiros; 

• Exporta~ao, para o exterior, de produtos nacionais ou nacionalizados; 

• Rendas e proventos de qualquer natureza; 

• Produtos industrializados; 

• Opera~oes de credito, cfunbio e seguro, ou relativas a titulos ou valores 

mobiliarios; 

• Propriedade territorial rural; 

• Grandes fortunas. 
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TRIBUTOS ESTADUAIS 

Tambem, conforme determina a Constituir;iio da Republica Federativa do 

Brasil, compete aos Estados e ao Distrito Federal, instituir impostos sobre: 

• Transmissao causa mortis e doa<;ao de quaisquer bens e direitos; 

• Opera<;oes relativas a circula<;ao de mercadorias e sobre presta<;oes de 

servi<;os de transporte interestadual e intermunicipal e de comunica<;ao, 

ainda que as opera<;oes e as presta<;Oes se iniciem no exterior; 

• Propriedade de veiculos automotores. 

TRIBUTOS MUNICIP AIS 

A Constituir;iio da Republica Federativa do Brasil determina competencia 

aos municipios, para instituir impostos sobre: 

• Propriedade predial e territorial urbana; 

• Transmissao inter vivos, por ato oneroso, de bens im6veis e de direitos 

reais sobre im6veis, ressalvadas as exce<;oes legais; 

• Servi<;os de qualquer natureza. 

PRINClPIOS CONSTITUCIONAIS TRIBUTARlOS 

Os principios constitucionais tributarios, prevalecem sobre todas as demais 

normas juridicas. Vejamos na sequencia, quais sao estes principios. 

• Principia da Competencia: Previsto na CF, Art. 150, § 6° e Art. 151, III, 

a competencia tributaria e dada a Uniao, Estado ou Municipio que 

exercitarao esta competencia atraves de suas Assembleias Legislativas, 
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nao sendo-lhes permitida qualquer delega~ao ou prorroga~ao desta 

competencia para que outro ente; 

• Principio da Uniformidade Geograjica: Previsto na CF, Art. 151, I, 

impoe a Uniao nao criar distin~oes em rela~ao aos Estados, Distrito 

Federal ou Municipio; Principio da Uniformidade Geograjica: Previsto 

na CF, Art. 151, I, impoe a 

• Principio da Niio Discriminac;iio Tributaria: Conforme determina a CF, 

Art. 152, e vedado aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municipios, 

estabelecer diferen~a tributana entre hens e servi~os de qualquer 

natureza, em razao de sua procedencia ou destino. 

• Principio da Capacidade Contributiva: Conforme o estabelecido na CF, 

Art. 145, § 1 ~ estabelece que no mom en to de se criar ou majorar 

impostos, deve ser considerada a capacidade economica do contribuinte. 

• Principio da Autoridade Tributaria: Na CF, Art. 145, § 1 ~ aparece este 

principio, e sao justificadas as prerrogativas da administra~ao tributana. 

• Principia da Tipologia Tributaria: Segundo este principio, as taxas e os 

impostos nao podem ter a mesma base de calculo, logo conclui-se que as 

especies tributanas sao identificadas pela distin~ao de dois fatores ou 

seja, hip6tese de incidencia e base de calculo, conforme determina a CF 

em seu Art. 145, § 2°. 

ELEMENTOS FUNDAMENTAlS DA OBRIGA<;AO TRIBUTARlA 

0 Oliveira L M, Chieregato R, Perez Junior J H, Gomes M B em Manual de 

Contabilidade Tributaria enumera os tres os elementos fundamentais da obriga~ao 

tributaria, como veremos a seguir: 

• Lei 

A lei, e 0 principal elemento da obriga~ao tributaria, e ela que cria OS 
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tributos e defme as condi9oes para sua cobran9a, conforme o principio da 

legalidade dos tributos. 

• Objeto 

Representa as obriga9oes, as quais, esta sujeito o contribuinte, segundo a 

lei, seja ela, obriga,;iio principal, ou o pagamento de valores devidos em 

razao de tributos ou multas por descumprimento de obrigac;ao legal, ou 

seja ela, obriga,;iio acessoria, tais como, manuten9ao de escritura9ao 

contabil, apresentac;ao de declara9oes e outras. 

• Fato gerador 

E a situac;ao defmida em lei, como necessaria e suficiente para configurar 

a ocorrencia de urn tributo. 

OBRIGA<;OES ACESSORIAS 

Este e sem duvida, atualmente, fonte de grande discussao entre a autoridade 

tributaria brasileira e profissionais da area contabil e empresarios em geral, o nlimero 

de demonstrativos a serem entregues junto aos 6rgao fiscalizadores que ja passa de 20, 

s6 faz aumentar, incrementando desta forma os custos de empresas para manutenc;ao 

de pessoal para atender as exigencias do fisco. Atualmente, dispende-se de muito 

tempo e conhecimento para cumprimento desta obrigac;oes. Outro fator que esta 

gerando grande discussao sao as pesadas multas aplicadas, quando do nao 

cumprimento dos prazos estabelecidos, chegando ao valor de R$ 5.000,00, que e 
relativo ao descumprimento do prazo de entrega do Demonstrativo de Apura9ao de 

Contribuic;oes Sociais - DACON, valor este considerado confiscat6rio por 6rgao 

representivo da classe contabil. 
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ARRECADACAO TRIBUTARIA BRASILEIRA 

ARRECADA~AO TRIBUTARIA BRASILEIRA 

ARRECADA~AO DE TRIBUTOS FEDERAlS 

TABELA 1 - ARRECADACAO DE TRIBUTOS FEDERAlS- 2.000 A 2.003 

EM R$ MILHOES 

TRIBUTO 2.000 2.001 2.002 2.003 

II 8.510 9.087 7.970 8.143 
IPI 18.839 19.456 19.798 19.674 
IRPF 3.657 4.058 4.461 5.105 
IRPJ 17.656 16.984 33.893 33.833 
IRRF 35.084 43.866 47.448 54.079 
IOF 3.127 3.585 4.023 4.451 
ITR 267 228 245 291 

CPMF 14.545 17.197 20.368 23.047 
CO FINS 39.903 46.364 52.266 59.564 

PIS/PASEP 10.043 11.396 12.870 17.336 

CSLL 9.278 9.366 13.363 16.749 

CIDE 0 0 7.241 7.496 

TOTAL 160.909 181.587 223.946 249.768 
FONTE: WWW.RECEITA.FAZENDA.GOV.BR 

Na figura abaixo, podemos observar graficamente a evolu9ao da arrecada9ao 

de tributos federais no intervalo compreendido entre os anos de 2.000 a 2.003 
FIGURA 1 - GRAFICO DA EVOLUCAO DA ARRECADACAO DE TRIBUTOS FEDERAlS 2.000 - 2.003 

300.000 

250.000 

200.000 

150.000 

100.000 
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N a figura abaixo, observamos a participayao dos diversos tributos de 

competencia da Uniao no volume total arrecadado, tambem relativos aos anos 2.000, 

2001, 2.002 e 2.003 
FIGURA 2- GRAFICO DA ARRECADACAO DE TRIBUTOS FEDERAlS - 2.000 
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25,53% 

Participariio Re/ativa de Tributos na Arrecadariio de Tributos Federais- 2.001 
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FIGURA 3- GRAFICO DA ARRECADAQAO DE TRIBUTOS FEDERAlS - 2.001 

Participarao Relativa de Tributos na Arrecada~Oo de Tributos Federais- 2.000 
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FIGURA 4- GRAFICO DA ARRECADACAO DE TRIBUTOS FEDERAlS- 2.002 
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FONTE: WWW.RECEITA.FAZENDA.GOV.BR 

FIGURA 5- GRAFICO DA ARRECADACAO DE TRIBUTOS FEDERAlS - 2.003 
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Abaixo, demonstramos, a arrecadavao de tributos federais em relavao ao 

Produto Intemo Bruto do Brasil, nos periodos de 2.000 a 2.003 

FIGURA 6- GRAFICO RELACAO ARRECADACAO & PIB - 2000 

A"ecadaflio de Tributos Federais & P.LB. 

2000 

FONTE: INSTITUTO BRASH.EmO DE GEOGRAFIA E ESTATisTICA 

FIGURA 7- GRAFICO RELACAO ARRECADACAO & PIB- 2001 

Arrecadariio de Tributos Federais & P.LB. 
2001 

FONTE: INSTITUTO BRASn.EmO DE GEOGRAFIA E ESTATISTICA 
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FIGURA 8- GRAFICO RELACAO ARRECADACAO & PIB- 2002 

A"ecada~iio de Tributos Federais & P.LB. 
2002 

FONTE: INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATisTICA 

FIGURA 9- GRAFICO RELACAO ARRECADACAO & PIB- 2003 

A"ecadar;iio de Tributos Federais & P.LB. 
2003 

FONTE: INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATisTICA 

17 



ARRECADA<;AO DE PREVIDENCIA SOCIAL 

TABELA 2- ARRECADACAO DA PREVIDENCIA SOCIAL- 2.000 A 2.003 

EM R$ MILH6ES 

Previdencia Social 2000 2001 2002 

Arrecadac;ao Empresas 45.650 51.910 58.247 

Outras 11 .507 13.514 17.288 

Total Arrecadado 57.157 65.424 75.535 

FONTE: MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL 

Abaixo, passamos a analisar a arrecada~ao previdenciaria no Brasil, atraves 

dos gnificos, visualizamos, a participa~ao das empresas, na arrecada~ao total da 

previdencia social, para o periodo entre 2.000 e 2.002. 

FIGURA 10- GRAFICO PARTICIPACAO DE EMPRESAS NA ARRECADACAO TOTAL- 2.000 

Outras 
20,13% 

Arrecadariio Previdencia Social 
2000 

FONTE: MINISTERIO DAPREVIDENCIA SOCIAL 
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FIGURA 11 - GRAFICO PARTICIPACAO DE EMPRESAS NA ARRECADACAO TOTAL 2.001 

Outras 

20,66% 

A"ecada~iio Previdencia Social 
2001 

FONTE: MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL 

Arr~ 
Empresas 

79,34% 

FIGURA 12-GRAFICO PARTICIPACAO DE EMPRESAS NAARRECADACAOTOTAL2.001 

Outras 
22,89% 

A"ecadariio Previdencia Social 
2002 

FONTE: MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL 
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No gnifico abaixo, visualizamos a evoluyao da arrecadayao do INSS para o 

periodo compreendido entre 2.000 e 2.002 

80.000 
75.000 
70.000 
65.000 

FIGURA 13- GRAFICO DA EVOLUCAO NA ARRECADACAO DO INSS 

Evolurlio naA"ecadarlio INSS 
2.000-2.002 

75.535 

60.000 ·---~ 

55.000 r=~-------~~:---------;; 50.000 
45.000 
40.000 +-4_5_.6_50 _________ ,---------------, 

2000 2001 2002 

I--- Arrecad~ao Empresas _._Total Arrecadado I 

ARRECADA<;AO DE TRIBUTOS NO ESTADO DO PARANA 

TABELA 3- ARRECADACAO DE TRIBUTOS FEDERAlS NO PARANA - 2.000 A 2.003 

EM R$MIL 

TRIBUTO 2.000 2.001 2.002 2.003 

II 801.006 906.910 667.225 712.606 

IPI 1.397.672 1.457.580 1.311.394 1.233.119 

IRPF 175.358 210.475 240.777 303.596 

IRPJ 704.254 584.638 981.221 1.024.835 

IRRF 1.089.872 1.388.436 1.513.940 1.881.392 

IOF 125.205 137.360 136.868 168.020 

ITR 23.411 24.354 27.888 35.551 

CPMF 898.684 953.868 938.341 998.958 

CO FINS 1.647.956 1.904.590 2.333.411 2.507.500 

PIS/PASEP 356.143 428.428 552.128 672.812 

CSLL 434.100 373.977 485.794 618.554 

TOTAL 7.653.661 8.370.616 9.188.987 10.156.943 
FONTE: WWW.RECEITA.FAZENDA.GOV.BR 

20 



No gnifico a segurr, passamos a analisar a participa~ao na arrecada~ao 

federal, do estado do Parana, o grafico demonstra a parcela de cada tributo federal 

analisado neste trabalho no territ6rio paranaense. 

Figura 14 - GRAFICO DA ARRECADA<;AO DE TRIBUTOS FEDERAlS 

NO PARANA- 2.000 

Participariio Relativa de Tributos na Arrecadariio de Tributos Federais no Estado do Parana- 2.000 

CO FINS 
21,53% 

CSIL 

IRPF 

FIGURA 15- GRAFICO DA ARRECADACAO DE TRIBUTOS FEDERAlS NO PARANA- 2.001 

ParticipafiiO Relativa de Tributos na ArrecadafiiO de Tributos Federais no Estado do Parana- 2.001 

CO FINS 

22,75% 

FONTE: WWW.RECEITA.FAZENDA.GOV.BR 

1,64% 16,59% 
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FIGURA 16- GRAFICO DA ARRECADA<;AO DE TRIBUTOS FEDERAlS NO PARANA- 2.002 

Participa~iio Relativa de Tributos na Arrecada~iio de Tributos Federais no Estado do Parana- 2.002 

CO FINS 
25,39% 

FONTE: WWW.RECEITA.FAZENDA.GOV.BR 

CSIL 
5,29% 

n 

16,48% 

IRPF 
2,62% 

IRPJ 

FIGURA 17- GRAFICODA ARRECADA<;AO DE TRIBUTOS FEDERAlS NO PARANA- 2.003 

Participa~iio Relativa de Tributos na Arrecada~iio de Tributos Federais no Estado do Parana- 2.003 

CO FINS 
24,69% 

FONTE: WWW.RECEITA.FAZENDA.GOV.BR 

CSLL 
6,09% 
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TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE AS OPERACOES EM ESTUDO 

ICMS 

IDS TO RICO 

0 ICMS, urna das principais fontes de recursos dos govemos estaduais, trata

sede urn imposto nao curnulativo, incidente sobre a circula~ao de mercadorias e 

determinados servi~os, como o de transporte, energia e telecomunica~oes, abatendo-se 

do imposto devido aquele ja pago em opera~oes anteriores. E o conhecido sistema de 

"debito x credito", e que no fmal resulta urn valor a recolher (se o debito do imposto 

for maior que o credito) ou urn valor a recuperar ( chamado "saldo credor do imposto", 

quando o valor dos creditos de entradas e superior ao de debitos de saidas ). 

0 ICMS e de competencia dos Estados e do Distrito Federal. 

Sua regulamenta~ao constitucional esta prevista na Lei Camplementar 

87/1996 (a chamada "Lei Kandir"), alterada posteriormente pelas Leis 

Complementares 92/97, 99/99 e 102/2000. 

No estado do Parana, o ICMS e regulamentado pelo Decreta 5.141, de 

12.12.2001. 

INCIDENCIA 

Como preconiza o Decreta 4.141, a ICMS incide sobre: 

• opera~oes relativas a circula~ao de mercadorias, inclusive o 

fomecimento de alimenta~ao e bebidas em bares, restaurantes e 

estabelecimentos similares; 

• presta~oes de servi~os de transporte interestadual e intermunicipal, 

por qualquer via, de pessoas, hens, mercadorias ou valores; 
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• presta.;oes onerosas de servi.;os de comunica.;ao, por qualquer meio, 

inclusive a gera.;ao, a emissao, a recep.;ao, a transmissao, a 

retransmissao, a repeti.;ao e a amplia.;ao de comunica.;ao de qualquer 

natureza; 

• fomecimento de mercadorias com presta.;ao de servi.;os nao 

compreendidos na competencia tribute:iria dos Municipios; 

• fomecimento de mercadorias com presta.;ao de servi.;os sujeitos ao 

imposto sobre servi.;os, de competencia dos Municipios, quando a LC 

aplicavel expressamente o sujeitar a incidencia do imposto estadual. 

• sobre a entrada de mercadoria importada do exterior, por pessoa fisica 

ou juridica, ainda quando se tratar de bern destinado a consumo ou 

ativo permanente do estabelecimento; 

• sobre o servi.;o prestado no exterior ou cuJa presta.;ao se tenha 

iniciado no exterior; 

• sobre a entrada, no territ6rio do Estado destinate:irio, de petr6leo, 

inclusive lubrificantes e combustiveis liquidos e gasosos dele 

derivados, e de energia elt!trica, quando nao destinados a 

comercializa.;ao ou a industrializa.;ao, decorrentes de opera.;oes 

interestaduais, cabendo o imposto ao Estado onde estiver localizado o 

adquirente. 

CONTRIBUINTE 

Tambem de acordo com o Decreta 4.141, contribuinte do ICMS e qualquer 

pessoa, fisica ou juridica, que realize, com habitualidade ou em volume que caracterize 

intuito comercial, opera.;oes de circula.;ao de mercadoria ou presta.;oes de servi.;os de 

transporte interestadual e intermunicipal e de comunica.;ao, ainda que as opera.;oes e 

as presta.;oes se iniciem no exterior. 
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E tambem contribuinte a pessoa fisica ou juridica que, mesmo sem 

habitualidade: 

• importe mercadorias do exterior, ainda que as destine a consumo ou 

ao ativo permanente do estabelecimento; 

• seja destinatciria de servi9o prestado no exterior ou cuja presta9ao se 

tenha iniciado no exterior, 

• adquira em licita9ao de mercadorias apreendidas ou abandonadas; 

• adquira lubrificantes e combustiveis liquidos e gasosos derivados de 

petr6leo e energia eletrica oriundos de outro Estado, quando nao 

destinados a comercializa9a0 OU a industrializa9a0. 

FATO GERADOR 

De acordo como Decreto 4.141, em seu art. 5°, considera-se ocorrido o fato 

gerador do imposto no momento: 

I - da saida de mercadoria de estabelecimento de contribuinte, ainda 

que para outro estabelecimento do mesmo titular; 

II - do fomecimento de alimenta9ao, bebidas e outras mercadorias por 

qualquer estabelecimento; 

III - da transmissao a terceiro de mercadoria depositada em armazem 

geral ou em deposito fechado, no Estado do transmitente; 

IV - da transmissao de propriedade de mercadoria, ou de titulo que a 

represente, quando a mercadoria nao tiver transitado pelo 

estabelecimento transmitente; 

V - do inicio da presta9ao de servi9os de transporte interestadual e 

intermunicipal, de qualquer natureza; 

VI - do ato fmal do transporte iniciado no exterior; 

VII - das presta9oes onerosas de servi9os de comunica9ao, feita por 

25 



qualquer meio, inclusive a gera~ao, a emissao, a recep~ao, a 

transmissao, a retransmissao, a repeti~ao e a amplia~ao de 

comunica~ao de qualquer natureza; 

VIII- do fomecimento de mercadoria com presta~ao de servi~os: 

a) nao compreendidos na competencia tributaria dos Municipios; 

b) compreendidos na competencia tributaria dos Municipios e com 

indic~ao expressa de incidencia do imposto da competencia 

estadual, como definido na LC aplicavel, 

IX - do desembara~o aduaneiro das mercadorias importadas do 

exterior; 

X - do recebimento, pelo destinatario, de servi~o prestado no exterior; 

XI - da aquisi~ao em licita~ao publica de mercadorias importadas do 

exterior apreendidas ou abandonadas; 

XII - da entrada no territ6rio do Estado de lubrificantes e combustiveis 

liquidos e gasosos derivados de petr6leo e energia eletrica 

oriundos de outro Estado, quando nao destinados a 

comercializa~ao ou a industrializa~ao; 

XIII- da utiliza~ao, por contribuinte, de servi~o cuja presta~ao se tenha 

iniciado em outro Estado e nao esteja vinculada a opera~ao ou 

presta~ao subseqiiente. 

BASE DE CALCULO 

De acordo como Decreto 4.141, em seu art. 6°, a base de calculo do imposto 

e: 
I - nas saidas de mercadorias previstas nos incisos I, III e IV do art. 

S0
, o valor da opera~ao; 

II - na hip6tese do inciso II do art. S0
, o valor da opera~ao, 
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compreendendo mercadoria e servi~o; 

III - na presta~ao de servi~o de transporte interestadual e 

intermunicipal e de comunica~ao, o pre~o do servi~o; 

IV - no fomecimento de que trata o inciso VIII do art. so: 
a) o valor da opera~ao, na hip6tese da alinea "a"; 

b) o pre~o corrente da mercadoria fomecida ou empregada, na 

hip6tese da alinea "b"; 

V - na hip6tese do inciso IX do art. S0
, a soma das seguintes parcelas: 

I - valor da mercadoria ou bern constante dos documentos de 

importa~ao, 

II - observado o disposto no art. 7°; 

III - impasto de importa~ao; 

IV- impasto sobre produtos industrializados; 

V - impasto sobre opera~oes de cfunbio; 

VI - quaisquer despesas aduaneiras; 

VI- na hip6tese do inciso X do art. so, o valor da presta~ao do servi~o, 

acrescido, se for o caso, de todos os encargos relacionados com a 

sua utiliza~ao; 

VII- na hip6tese do inciso XI do art. S0
, o valor da opera~ao acrescido 

do valor dos impastos de importa~ao e sobre produtos 

industrializados e de todas as despesas cobradas ou debitadas ao 

adquirente; 

VIII - na hip6tese do inciso XII do art. S0
, o valor da opera~ao de que 

decorrer a entrada; 

IX - na hip6tese do inciso XIII do art. S0
, o valor da presta~ao na 

unidade federada de origem. 

Ainda, de acordo com o mesmo art. 6°, § 1 o, integra a base de calculo do 
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impasto: 

I - o montante do proprio impasto, inclusive na importa<;ao do 

exterior de bern, mercadoria ou servi<;o, constituindo o respectivo 

destaque mera indica<;ao para fms de controle; 

ll - o valor correspondente a: 

1. seguros, juros e demais importancias pagas, recebidas ou 

debitadas, hem como descontos concedidos sob condi<;ao, 

assim entendidos os que estiverem subordinados a eventos 

futuros e incertos; 

2. frete, caso o transporte seja efetuado pelo proprio 

remetente ou por sua conta e ordem e seja cobrado em 

separado. 

Observando-se o que determina o § 2°, observamos que nao integra a base de 

calculo do impasto o montante: 

a) do impasto sobre produtos industrializados, quando a opera<;ao, realizada 

entre contribuintes e relativa a produto destinado a industrializa<;ao ou a 

comercializa<;ao, configurar fato gerador de ambos os impastos; 

b) correspondente aos juros, multa e atualiza<;ao monetaria recebidos pelo 

contribuinte, a titulo de mora, por inadimplencia de seu cliente, desde que 

calculados sobre o valor de saida da mercadoria ou servi<;o, e auferidos 

apos a ocorrencia do fato gerador do tributo; 

c) do acrescimo fmanceiro cobrado nas vendas a prazo promovidas por 

estabelecimentos varejistas, para consumidor fmal, pessoa fisica, desde 

que: 

1. haja a indica<;ao no documento fiscal relativo a opera<;ao, dentre 

outros elementos, do pre<;o a vista da mercadoria, do valor total da 

opera<;ao, do valor da entrada, se for o caso, do valor dos acrescimos 
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aplica~ao 

fmanceiros excluidos da tributa~ao e do valor e da data do 

vencimento de cada presta~ao; 

2. o valor excluido nao exceda o resultado da aplica~ao de taxa- que 

represente as praticadas pelo mercado financeiro - fixada 

mensalmente pela Secretaria de Estado da Fazenda, sobre o valor do 

pre~o a vista. 

d) correspondente ao pedagio, na presta~ao de servi~o de transporte 

rodoviario de cargas. 

§ 3 o No caso do inciso IX, o imposto a pagar sera o valor resultante da 

do percentual equivalente a diferen~a entre a aliquota intema e a 

interestadual, 

unidade 

sobre o valor ali previsto. 

§ 4 ° N a saida de mercadoria para estabelecimento localizado em outra 

federada, pertencente ao mesmo titular, a base de calculo do imposto e: 
a) o valor correspondente a entrada mais recente da mercadoria; 

b) o custo da mercadoria produzida, assim entendida a soma do custo da 

materia prima, material secundario, mao-de-obra e acondicionamento; 

c) tratando-se de mercadorias nao industrializadas, o pre~o corrente no 

mercado atacadista do estabelecimento remetente. 

§ 5° N as opera~oes e presta~oes interestaduais entre estabelecimentos de 

contribuintes diferentes, caso haja reajuste do valor depois da remessa ou da 

presta~ao, a diferen~a fica sujeita ao imposto no estabelecimento do 

remetente ou do prestador. 

§ 6° Nas vendas para entrega futura o valor contratado sera atualizado a 

partir da data de vencimento da obriga~ao ate a da efetiva saida da mercadoria, de 
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acordo com a varia~ao do Fator de Conversao e Atualiza~ao do ICMS- FCA, de que 

trata o art. 63. 

§ 7° Nao se aplica o disposto no panigrafo anterior: 

a) ao contribuinte que nas opera~oes intemas debitar e pagar o imposto 

em Guia de Recolhimento do Estado do Parana- GR-PR, por ocasiao 

do faturamento; 

b) quando a efetiva saida da mercadoria e o vencimento da obriga~ao 

comercial ocorrerem no mesmo mes. 

§ 8° Para os efeitos da alinea "e" do inciso V deste artigo, entende-se por 

despesas aduaneiras aquelas efetivamente pagas a reparti~ao alfandegaria ate o 

momento do desembara~o da mercadoria ou bern. 

§go Para fms do disposto na alinea "c" do§ 2° deste artigo: 

a) a parcela do acrescimo fmanceiro que exceder ao valor resultante da 

aplica~ao da taxa fixada, nos termos do item 2, nao sera excluida da 

base de calculo do imposto, sendo tributada normalmente; 

b) os acrescimos financeiros a serem excluidos serao determinados em 

fun~ao do prazo medio de pagamento, que sera defmido em numero 

de dias, considerados em intervalos nao inferiores a quinze; 

c) sempre que 0 prazo medio diferir de intervalos de quinze dias, 0 

resultado devera ser arredondado para o limite mais proximo, e 

quando recair no ponto medio, devera ser considerado o intervalo 

imediatamente posterior; 

d) o valor da parcela a vista, se houver, sera incluido no calculo do 

prazo medio de pagamento; 

e) a condi~ao a que se ref ere o item 1 podera ser satisfeita de forma 

diversa, desde que previamente autorizada pela Secretaria da 

Fazenda, nos termos dos arts. 78 a 84; 
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f) a base de calculo do imposto, ap6s deduzidos OS acrescimos 

fmanceiros, nao podera ser inferior: 

1. ao pre~o maximo ou Unico de venda a varejo fixado pelo 

fabricante ou por autoridade competente; 

2. ao valor da venda a vista da mercadoria na opera~ao ma1s 

recente; 

3. ao valor da aquisi~ao mais recente, acrescido do percentual de 

margem de lucro bruto operacional, apurado no exercicio 

anterior, na hip6tese de inaplicabilidade dos incisos anteriores; 

g) nao se aplica em opera~ao para a qual a legisla~ao determina base de 

calculo reduzida, e nao exime o contribuinte de outras obriga~oes 

relativas as vendas a presta~ao fixadas em legisla~ao especifica. 

§ 10. Para os fms do disposto no inciso Ill deste artigo, em rela~ao as 

presta~oes de servi~os de comunica~ao, o pre~o do servi~o compreende, tambem, os 

valores cobrados a titulo de acesso, adesao, ativa~ao, habilita~ao, disponibilidade, 

assinatura e utiliza~ao dos servi~os, bern assim aqueles relativos a servi~os 

suplementares e facilidades adicionais que otimizem ou agilizem o processo de 

comunica~ao, independentemente da denomina~ao que lhes seja dada (Convenio 

ICMS 69/98). 

Art. 7° 0 pre~o de importa~ao expresso em moeda estrangeira sera 

convertido em moeda nacional pela mesma taxa de dimbio utilizada no calculo do 

imposto de importa~ao, ou a que seria utilizada para tanto, sem qualquer acrescimo ou 

devolu~ao posterior, se houver varia~ao da taxa de cambio ate o pagamento efetivo do 

pre~o (art. 7° da Lei n. 11.580/96). 

Paragrafo Unico. 0 valor fixado pela autoridade aduaneira para fms de base 

de calculo do imposto de importa~ao, nos termos da lei aplicavel, substituira o pre~o 

declarado. 
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Art. go N a falta dos val ores a que se referem os incisos I e VIII do art. 6° , a 

base de calculo do imposto e (art. go da Lei n. 11.5g0/96): 

I- o pre~o corrente da mercadoria, ou de sua similar, no mercado 

atacadista do local da opera~ao ou, na sua falta, no mercado 

atacadista regional, caso o remetente seja produtor, extrator ou 

gerador, inclusive de energia; 

II- o pre~o FOB estabelecimento industrial a vista, caso o remetente 

seja industrial; 

III - o pre~o FOB estabelecimento comercial a vista, na venda a outros 

comerciantes ou industriais, caso o remetente seja comerciante. 

§ 1° Para aplica~ao dos incisos II e ill deste artigo, adotar-se-a 

sucessivamente: 

a) o pre~o efetivamente cobrado pelo estabelecimento remetente na 

opera~ao mais recente; 

b) caso o remetente nao tenha efetuado venda de mercadoria, o 

pre~o corrente da mercadoria ou de sua similar no mercado 

atacadista do local da opera~ao ou, na falta deste, no mercado 

atacadista regional. 

§ 2° Na hip6tese do inciso III deste artigo, se o estabelecimento remetente 

nao efetuar vendas a outros comerciantes ou industriais ou, em qualquer caso, se nao 

houver mercadoria similar, a base de calculo sera equivalente a setenta e cinco por 

cento do pre~o de venda corrente no varejo. 

Art. 9o Nas presta~oes sem pre~o determinado, a base de calculo do imposto 

e o valor corrente do servi~o no local da presta~ao. 

Art. 10. Quando o valor do frete, cobrado por estabelecimento pertencente ao 

mesmo titular da mercadoria ou por outro estabelecimento de empresa que com aquele 

mantenha rela~ao de interdependencia, exceder os niveis normais de pre~os em vigor, 
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no mercado local, para servi~o semelhante, constantes de tabelas elaboradas pelos 

6rgaos competentes, o valor excedente sera havido como parte do pre~o da 

mercadoria. 

Paragrafo Unico. Para os fins deste artigo, considerar-se-ao interdependentes 

duas empresas quando: 

a) uma delas, por si, seus s6cios ou acionistas, e respectivos conjuges ou 

filhos menores, for titular de mais de cinqiienta por cento do capital da 

outra; 

b) uma mesma pessoa fizer parte de ambas, na qualidade de diretor, ou 

s6cio com fun~oes de gerencia, ainda que exercidas sob outra 

denomina~ao; 

c) uma de las locar ou transferir a outra, a qualquer titulo, veiculo 

destinado ao transporte de mercadorias. 

Art. 11. A base de calculo, para fins de substitui~ao tributaria, seni: 

I - em rela~ao as opera~oes ou presta~oes antecedentes ou 

concomitantes, o valor da opera~ao ou presta~ao praticado pelo 

contribuinte substituido; 

II - em rela~ao as opera~oes ou presta~oes subseqiientes, obtida pelo 

somat6rio das parcelas seguintes: 

a) o valor da opera~ao ou presta~ao propria realizada pelo substituto 

tributario ou pelo substituido intermediario; 

b) o montante dos val ores de seguro, de frete e de outros encargos 

cobrados ou transferiveis aos adquirentes ou tomadores de 

serv1~o; 

c) a margem de valor agregado, inclusive lucro, relativa as opera~oes 

ou presta~oes subseqiientes. 

§ 1 o Tratando-se de mercadoria ou servi~o cujo pre~o fmal a consumidor, 
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Unico ou maximo, seja fixado por 6rgao publico competente, a base de ca1culo do 

imposto, para fms de substitui9a0 tributfui.a, e 0 referido pre90 fixado. 

§ 2° Existindo pre9o final a consumidor sugerido pelo fabricante ou 

importador, 

base de calculo sera este pre9o, na forma estabelecida em acordo, protocolo 

ou convenio. 

§ 3 ° A margem a que se ref ere a alinea II c II do inciso n deste artigo sera 

estabelecida com base nos seguintes criterios: 

a) levantamentos, ainda que por amostragem, dos pre9os usualmente 

praticados pelo substituido fmal no mercado considerado; 

b) informa9oes e outros elementos, quando necessarios, obtidos junto a 

entidades representativas dos respectivos setores; 

C) ad09a0 da media ponderada dos pre90S coletados. 

§ 4 o 0 imposto a ser pago por substitui9ao tributaria, na hip6tese do inciso ll 

deste artigo, correspondera a diferen9a entre o valor resultante da aplica9ao da aliquota 

prevista no art. 15 sobre a respectiva base de calculo e o valor do imposto devido pela 

opera9ao ou presta9ao propria do substituto. 

Art. 12. Podera a Fazenda Publica (art. 12 da Lei n. 11.580/96): 

I - mediante ato normativo, manter atualizada, para efeitos de 

observancia pelo contribuinte, como base de calculo, na falta do 

valor da presta9ao de servi9os ou da opera9ao de que decorrer a 

saida de mercadoria, tabela de pre9os correntes no mercado de 

servi9os e atacadista das diversas regioes fiscais; 

II- em a9ao fiscal, estimar ou arbitrar a base de calculo: 

a) sempre que sejam omissos ou nao mere9am fe as declara9oes ou 

os esclarecimentos prestados pelo contribuinte, ou os documentos 

expedidos pelo sujeito passivo ou pelo terceiro legalmente 
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obrigado; 

b) sempre que ocorrer a exibi9ao ao fisco dos elementos necessarios 

a comprova9ao do valor da opera9ao ou da presffi9ao, inclusive 

nos casos de perda ou extravio dos livros e documentos fiscais; 

c) quando houver fundamentada suspeita de que os documentos 

fiscais ou contabeis nao refletem o valor da opera9ao ou da 

prest~ao; 

d) quando ocorrer transporte ou armazenamento de mercadoria sem 

os documentos fiscais exigiveis; 

III - estimar ou arbitrar base de calculo em lan9amento de oficio, 

abrangendo: 

a) estabelecimentos varejistas; 

b) vendedores ambulantes sem conexao com estabelecimento ftxo ou 

pessoas e entidades que atuem temporariamente no comercio. 

Paragrafo Unico. Havendo discordancia em rela9ao ao valor estimado ou 

arbitrado, nos termos do inciso II, cabera avalia9ao contradit6ria administrativa, 

observado o disposto no art. 604, oujudicial. 

Art. 13. Na hip6tese do pagamento antecipado a que se refere o § 4° do art. 

5°, a base de calculo e o valor da mercadoria ou da presta9ao, acrescido de percentual 

de margem de lucro fixado para os casos de substitui9ao tributaria, ou na falta deste o 

de trinta por cento. 

ALIQUOT AS 

Aliquotas Intemas 

Conforme defmido pelo Decreta 4.141, em seu art. 15°, as aliquotas intemas 

sao seletivas em fun9ao da essencialidade dos produtos ou servi9os. 
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TABELA 4- ALiQUOT AS DOS ICMS-PR 

ALIQUOT A BASE LEGAL 
25% DEC. 5.141101, CAP. IV, SE(:AO II, ART. 15, ITEM I 
12% DEC. 5.141/01, CAP. IV, SE(:AO II, ART. 15, ITEM II 
18% DEC. 5.141/01, CAP. IV, SE(:AO II, ART. 15, ITEM III 
26% DEC. 5.141/01, CAP. IV, SE(:AO II, ART. 15, ITEM IV 
27% DEC. 5.141/01, CAP. IV, SE(:AO II, ART. 15, ITEM V 

ODOICMS PR FONTE:REGULAMENT -

Aliquotas Interestaduais 

0 Decreto 4.141, em seu art. 16°, defme as aliquotas a serem praticadas em 

operayoes interestaduais conforme tabela abaixo: 

TABELA 5-ALiQUOT AS INTERESTADUAIS DO ICMS-PR 

ALIQUOT A BASE LEGAL 
12% DEC. 5.141/01, CAP. IV, SE(:AO II, ART. 16, ITEM I 
7% DEC. 5.141/01, CAP. IV, SE(:AO II, ART. 16, ITEM II 
4% DEC. 5.141/01, CAP. IV, SE(:AO II, ART. 16, ITEM III 

FONTE. REGULAMENTO DO ICMS- PR 

IPI 

HIS TO RICO 

Semelhantemente ao ICMS, o IPI e urn imposto nao curnulativo, incidindo 

sobre a industrializayao, abatendo-se do imposto devido aquele ja pago em operayoes 

anteriores. Utiliza-se o sistema de "debito x credito", e que no fmal resulta urn valor a 

recolher (se o debito do imposto for maior que o credito) ou urn valor a recuperar 

( chamado "saldo credor do imposto"' quando 0 valor dos creditos de entradas e 

superior ao de debitos de saidas ). 

Suas disposi96es estao regulamentadas pelo Decreto 4.544 de 2002 

(RIPI/2002). 
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Produto industrializado e o resultante de qualquer opera~ao defmida no 

Decreta 4.544 de 2002 como industrializa~ao, mesmo incompleta, parcial ou 

intermediaria. 

INCIDENCIA 

0 IPI incide sobre produtos industrializados, nacionais e estrangeiros. 0 

campo de incidencia do imposto abrange todos os produtos com aliquota, ainda que 

zero, relacionados na Tabela de Incidencia do IPI (TIPI), observadas as disposi~oes 

contidas nas respectivas notas complementares, excluidos aqueles a que corresponde a 

nota~ao "NT" (nao-tributado ). 

CONTRIBUINTE 

Sao obrigados ao pagamento do IPI como contribuinte: 

I- o importador, em rela~ao ao fato gerador decorrente do desembara~o 

aduaneiro de produto de procedencia estrangeira; 

II - o industrial, em rela~ao ao fato gerador decorrente da saida de produto 

que industrializar em seu estabelecimento, bern assim quanto aos 

demais fatos geradores decorrentes de atos que praticar; 

III - o estabelecimento equiparado a industrial, quanto ao fato gerador 

relativo aos produtos que dele sairem, bern assim quanto aos demais 

fatos geradores decorrentes de atos que praticar; 

IV - os que consumirem ou utilizarem em outra finalidade, ou remeterem a 

pessoas que nao sejam empresas jomalisticas ou editoras, o papel 

destinado a impressao de livros, jomais e peri6dicos, quando alcan~ado 

pela imunidade. 

E ainda responsavel, por substitui~ao, o industrial ou equiparado a industrial, 
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mediante requerimento, em relayao as operayoes anteriores, concomitantes ou 

posteriores as saidas que promover, nas hip6teses e condiyoes estabelecidas pela 

Secretaria da Receita Federal. 

FATO GERADOR 

De acordo com o RIPI, o fato gerador do IPI e: 

1. o desembarayo aduaneiro de produto de procedencia estrangeira; 

2. a saida de produto do estabelecimento industrial, ou equiparado a 

industrial. 

Sera considerado como ocorrido o fato gerador: 

I - na entrega ao comprador, quanto aos produtos vendidos por 

intermedio de ambulantes; 

II- na saida de armazem-geral ou outro depositario do 

estabelecimento industrial ou equiparado a industrial depositante, 

quanto aos produtos entregues diretamente a outro 

estabelecimento; 

III - na saida da reparti9ao que promoveu o desembara9o aduaneiro, 

quanto aos produtos que, por ordem do importador, forem 

remetidos diretamente a terceiros; 

IV - na saida do estabelecimento industrial diretamente para 

estabelecimento da mesma firma ou de terceiro, por ordem do 

encomendante, quanto aos produtos mandados industrializar por 

encomenda; 

V - na saida de hens de produ9ao dos associados para as suas 

cooperativas, equiparadas, por op9ao, a estabelecimento 

industrial; 

VI - no quarto dia da data da emissao da respectiva nota fiscal, quanto 
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aos produtos que ate o dia anterior nao tiverem deixado o 

estabelecimento do contribuinte; 

VII - no momento em que ficar concluida a opera~ao industrial, quando 

a industrializa~ao se der no proprio local de consumo ou de 

utiliza~ao do produto, fora do estabelecimento industrial; 

VIII - no inicio do consumo ou da utiliza~ao do papel destinado a 
impressao de livros, jornais e peri6dicos, em fmalidade diferente 

da que lhe e prevista na imunidade, ou na saida do fabricante, do 

importador ou de seus estabelecimentos distribuidores, para 

pessoas que nao sejam empresas jomalisticas ou editoras; 

IX - na aquisi~ao ou, se a venda river sido feita antes de concluida a 

opera~ao industrial, na conclusao desta, quanto aos produtos que, 

antes de sair do estabelecimento que os tenha industrializado por 

encomenda, sejam por este adquiridos; 

X - na data da emissao da nota fiscal pelo estabelecimento industrial, 

quando da ocorrencia de qualquer das hip6teses enumeradas no 

RIP I. 

XI - no momento da sua venda, quanto aos produtos objeto de 

opera~ao de venda que forem consumidos ou utilizados dentro do 

estabelecimento industrial; 

XII - na saida simb6lica de alcool das usinas produtoras para as suas 

cooperativas, equiparadas, por op~ao, a estabelecimento 

industrial. 

Na hip6tese de venda, exposi~ao a venda, ou consumo no Territ6rio 

Nacional, de produtos destinados ao exterior, ou na hip6tese de descumprimento das 

condi~oes estabelecidas para a isen~ao ou a suspensao do imposto, considerar-se-a 

ocorrido o fato gerador na data da saida dos produtos do estabelecimento industrial ou 
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equiparado a industrial 

BASE DE CALCULO 

Conforme o que determina o Art. 131 do Decreta 4.544 de 2002. Salvo 

disposi9ao em contnirio deste Regulamento, constitui valor tributavel: 

I - dos produtos de procedencia estrangeira: 

a) o valor que servir ou que serviria de base para o calculo dos tributos 

aduaneiros, por ocasiao do despacho de importa9ao, acrescido do 

montante desses tributos e dos encargos cambiais efetivamente 

pagos pelo importador ou dele exigiveis (Lei n~ 4.502, de 1964, art 

14, inciso I, alinea b); e 

b) o valor total da opera9ao de que decorrer a saida do estabelecimento 

equiparado a industrial (Lei n~ 4.502, de 1964, art. 18); e 

II - dos produtos nacionais, o valor total da opera9ao de que decorrer a 

saida do estabelecimento industrial ou equiparado a industrial (Lei n~ 

4.502, de 1964, art. 14, inciso II, e Lei n~ 7.798, de 1989, art. 15). 

§ 1 ~ 0 valor da opera9ao referido nos incisos I, alinea b e II, compreende o 

pre9o do produto, acrescido do valor do frete e das demais despesas acess6rias, 

cobradas ou debitadas pelo contribuinte ao comprador ou destinatario (Lei n~ 4.502, de 

1964, art. 14, § 1£, Decreto-lei n£ 1.593, de 1977, art. 27, e Lei n~ 7.798, de 1989, art. 

15). 

§ 2~ Sera tambem considerado como cobrado ou debitado pelo contribuinte, 

ao comprador ou destinatario, para efeitos do disposto no § 1 ~, o valor do frete, quando 

o transporte for realizado ou cobrado por firma coligada, controlada ou controladora 

(Lei ~ 6.404, de 1974) ou interligada (Decreto-lei n~ 1.950, de 1982) do 

estabelecimento contribuinte ou por firma com a qual este tenha rela9ao de 

interdependencia, mesmo quando o frete seja sub-contratado (Lei n~ 4.502, de 1964, 
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art. 14, § 3!!, e Lei n!! 7. 798, de 1989, art. 15). 

§ 3!! Nao podem ser deduzidos do valor da opera<;ao os descontos, diferen<;as 

ou abatimentos, concedidos a qualquer titulo, ainda que incondicionalmente (Lei n!! 

4.502, de 1964, art. 14, § 2!!, Decreto-lei n!! 1.593, de 1977, art. 27, e Lei n!! 7.798, de 

1989, art. 15). 

§ 4!! N as saidas de produtos a titulo de consigna<;ao mercantil, o valor da 

opera<;ao referido nos incisos I, alinea b e II, sera o pre<;o de venda do consignatfuio, 

estabelecido pelo consignante. 

§ 5!! Poderao ser excluidos da base de calculo do imposto os valores 

recebidos pelo fabricante ou importador nas vendas diretas ao consumidor fmal dos 

veiculos classificados nas posi<;oes 87.03 e 87.04 da TIPI, por conta e ordem dos 

concessionarios de que trata a Lei nQ_ 6.729, de 28 de novembro de 1979, a estes 

devidos pela intermedia<;ao ou entrega dos veiculos, nos termos estabelecidos nos 

respectivos contratos de concessao (Lei n!! 10.485, de 2002, art. 2!!). 

§ 62 Os valores referidos no caput nao poderao exceder a 9% (nove por 

cento) do valor total da opera<;ao (Lei n!! 10.485, de 2002, art. 22, § 2!!, inciso 1). 

Art. 132. Nos casos de produtos industrializados por encomenda sera 

acrescido, pelo industrializador, ao valor da opera<;ao definido no art. 131, salvo se se 

tratar de insumos usados, o valor das MP, PI e ME , fomecidos pelo encomendante, 

desde que este nao destine os produtos industrializados (Lei n2 4.502, de 1964, art. 14, 

§ 42, Decreto-lei n!! 1.593, de 1977, art. 27, e Lei n2 7.798, de 1989, art. 15): 

I - a comercio; 

II - a emprego, como materias-primas ou produtos intermediarios, em nova 

industrializa<;ao; ou 

III - a emprego no acondicionamento de produtos tributados. 

Art. 133. Considera-se valor tributavel o pre<;o corrente do produto ou seu 

similar, no mercado atacadista da pra<;a do remetente, na forma do disposto nos arts. 
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136 e 137, na saida do produto estabelecimento industrial ou equiparado a industrial, 

quando a saida se der a titulo de locas;ao ou arrendamento mercantil ou decorrer de 

operas;ao a titulo gratuito, assim considerada tambem aquela que, em virtude de nao 

transferir a propriedade do produto, nao importe em fixar-lhe o pres;o (Lei n~ 4.502, de 

1964, art. 16). 

Art. 134. Na saida de produtos do estabelecimento do importador, em 

arrendamento mercantil, nos termos da Lei n~ 6.099, de 1974, o valor tributavel sera: 

I - o pres;o corrente do mercado atacadista da pras;a em que o 

estabelecimento arrendador estiver domiciliado (Lei n~ 6.099, de 1974, 

art. 18, e Lei n~ 7.132, de 27 de outubro de 1983, art. 1~, inciso III); ou 

II - o valor que serviu de base de calculo do imposto no desembaras;o 

aduaneiro, se for demonstrado comprovadamente que o pres;o dos 

produtos importados e igual ou superior ao que seria pago pelo 

arrendatario se os importasse diretamente (Lei n~ 6.099, de 1974, art. 

18, § 2~). 

Art. 135. 0 imposto incidente sobre produtos usados, adquiridos de 

particulares ou nao, que sofrerem 0 processo de industrializas;ao, de que trata 0 inciso 

V do art. 4~ (renovas;ao ou recondicionamento), sera calculado sobre a diferens;a de 

pres;o entre a aquisis;ao e a revenda (Decreto-lei n~ 400, de 1968, art. 7~). 

Valor Tributavel Minimo 

Art. 136. 0 valor tributavel nao podera ser inferior: 

I - ao pres;o corrente no mercado atacadista da pras;a do remetente quando 

o produto for destinado a outro estabelecimento do proprio remetente 

ou a estabelecimento de firma com a qual mantenha relas;ao de 

interdependencia (Lei n~ 4.502, de 1964, art. 15, inciso I, e Decreto-lei 

n~ 34, de 1966, art. 2~, alteras;ao Y); 

II - a noventa por cento do pres;o de venda aos consumidores, nao inferior 
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ao previsto no mctso I, quando o produto for remetido a outro 

estabelecimento da mesma empresa, desde que o destinatario opere 

exclusivamente na venda a varejo (Lei n~ 4.502, de 1964, art. 15, inciso 

II, e Lei n2 9.532, de 1997, art. 37, inciso III); 

III - ao custo de fabrica~ao do produto, acrescido dos custos fmanceiros e 

dos de venda, administra~ao e publicidade, bern assim do seu lucro 

normal e das demais parcelas que devam ser adicionadas ao pre~o da 

opera~ao, no caso de produtos saidos do estabelecimento industrial, ou 

equiparado a industrial, com destino a comerciante autonomo, 

ambulante ou nao, para venda direta a consumidor (Lei n2 4.502, de 

1964, art. 15, inciso ill, e Decreto-lei n2 1.593, de 1977, art. 28); 

IV - a setenta por cento do pre~o da venda a consumidor no estabelecimento 

moageiro, nas remessas de cafe torrado a comerciante varejista que 

possua atividade acessoria de moagem (Decreto-lei n2 400, de 1968, 

art. 8~). 

§ 12 No caso do inciso II, sempre que o estabelecimento varejista vender o 

produto por pre~o superior ao que haja servido a determina~ao do valor tributavel, sera 

este reajustado com base no pre9o real de venda, o qual, acompanhado da respectiva 

demonstra9ao, sera comunicado ao remetente, ate o ultimo dia do periodo de apura9ao 

subseqiiente ao da ocorrencia do fato, para efeito de lan9amento e recolhimento do 

imposto sobre a diferen~a verificada. 

§ 22 No caso do inciso III, o pre9o de revenda do produto pelo comerciante 

autonomo, ambulante ou nao, indicado pelo estabelecimento industrial, ou equiparado 

a industrial, nao podera ser superior ao pre9o de aquisi9ao acrescido dos tributos 

incidentes por ocasiao da aquisi9ao e da revenda do produto, e da margem de lucro 

normal nas opera96es de revenda. 

Art. 137. Para efeito de aplica9ao do disposto nos incisos I e II do art. 136, 
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sera considerada a media ponderada dos pre~os de cada produto, vigorastes no mes 

precedente ao da saida do estabelecimento remetente, ou, na sua falta, a 

correspondente ao mes imediatamente anterior aquele. 

Paragrafo imico. Inexistindo o pre~o corrente no mercado atacadista, para 

aplica~ao do disposto neste artigo, tomar-se-a por base de calculo: 

I - no caso de produto importado, o valor que serviu de base ao Imposto 

de Importa~ao, acrescido desse tributo e demais elementos 

componentes do custo do produto, inclusive a margem de lucro normal; 

e 

II - no caso de produto nacional, o custo de fabrica~ao, acrescido dos 

custos fmanceiros e dos de venda, administra~ao e publicidade, bern 

assim do seu lucro normal e das demais parcelas que devam ser 

adicionadas ao pre~o da opera~ao, ainda que os produtos hajam sido 

recebidos de outro estabelecimento da mesma firma que os tenha 

industrializado. 

Arbitramento do Valor Tributavel 

Art. 138. Ressalvada a avalia~ao contradit6ria, decorrente de pericia, o Fisco 

podera arbitrar o valor tributavel ou qualquer dos seus elementos, quando forem 

omissos ou nao merecerem fe os documentos expedidos pelas partes ou, tratando-se de 

opera~ao a titulo gratuito, quando inexistir ou for de dificil apura~ao o valor previsto 

no art. 133 (Lei n!! 4.502, de 1964, art. 17, e Lei n!! 5.172, de 1966, art. 148). 

§ 12 Salvo se for apurado o valor real da opera~ao, nos casos em que este 

deva ser considerado, o arbitramento tomara por base, sempre que possivel, o pre~o 

medio do produto no mercado do domicilio do contribuinte, ou, na sua falta, nos 

principais mercados nacionais, no trimestre civil mais proximo ao da ocorrencia do 

fato gerador. 

§ 22 N a impossibilidade de apura~ao dos pre~os, o arbitramento sera feito 
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segundo o disposto no art. 13 7. 

ALIQUOT AS 

Os produtos industrializados, sao classificados e codificados no sistema 

NCM, e tendo sua aliquota correspondente fixada de forma seletiva em razao de sua 

essencialidade. 

Atualmente, as aliquotas vigentes no Brasil situam-se entre 0 % a 365,63 %, 

existindo tam hem, produtos nao tributados ou NT. 
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TABELA 6- EXEMPLO TIPI 

CODIGO NCM DESCRII";AO 
ALIQUOT A 

(%) 
1801.00.00 CACAU INTEIRO OU PARTIDO, EM BRUTO OU TORRADO 

NT 
Ex 01- Torrado 

0 
1802.00.00 CASCAS, PELICULAS E OUTROS DESPERDICIOS DE CACAU 

NT 
18.03 PASTA DE CACAU, MESMO DESENGORDURADA 

1803.10.00 -Nao desengordurada 
0 

1803.20.00 -Total ou parcialmente desengordurada 
0 

1804.00.00 MANTEIGA, GORDURA E OLEO, DE CACAU 
0 

1805.00.00 CACAU EM PO, SEM ADif;AO DE Af;UCAR OU DE OUTROS EDULCORANTES 

0 
18.06 CHOCOLATE E OUTRAS PREPARAI";OES ALIMENTiCIAS CONTENDO CACAU 

1806.10.00 -Cacau em p6, com adi~ao de a¢car ou de outros edulcorantes 

0 
1806.20.00 -Outras prepara~oes em b1ocos ou em barras, com peso superior a 2kg, ou no estado 

liquido, em pasta, em p6, granulos ou formas semelhantes, em recipientes ou embalagens 
imediatas de conteUdo superior a 2kg 

0 
1806.3 -Outros, em tabletes, barras e paus 

1806.31 --Recheados 

1806.31.10 Chocolate 5 
1806.31.20 Outras prepara~oes 5 
1806.32 --Nao recheados 

1806.32.10 Chocolate 5 
1806.32.20 Outras prepara~oes 5 
1806.90.00 -Outros 5 

Ex 01 - Achocolatados, assim entendidos os produtos a base de chocolate, em p6 ou em 
granulos , destinados a mistura com ligua ou leite 

0 
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PIS/PASEP 

HIS TO RICO 

A contribuiyao ao PIS, foi instituida atraves da Lei Complementar n. 7/70, 

com o objetivo de promover a integrayao do empregado na vida e no desenvolvimento 

das empresas. Ja, o PASEP, foi instituido pela Lei Complementar n. 8/70. Ambas as 

contribuiyoes, foram unificadas pela Lei Complementar LC n. 26/75. 

A contribuiyoe ao PIS/PASEP, e regida pelas Lei 9.701 de 17/11198; Lei 

9.715 de 25/11/98; Lei 9.718 de 27/11/98, teve sua ultima alterayaO promovida pela 

Lei 10.637 de 30/12/2002, que dispoe sobre a nao-cumulatividade desta contribuiyao. 

INCIDENCIA 

A contribuiyao ao PI SIP ASEP, incidira sobre o faturamento mensal das 

pessoas juridicas, entendendo-se como tal, o total das receitas auferidas pelas 

empresas, sendo irrelevante a denominayao ou classificayao contabil 

CONTRIBUINTE 

Sao considerados contribuintes do PIS/P ASEP as pessoas juridicas de direito 

privado e as que lhe sao equiparadas pela legislayao do Imposto de Renda, inclusive 

empresas prestadoras de serviyos, empresas publicas e sociedades de economia mista e 

suas subsidiarias, excluidas as microempresas e as empresas de pequeno porte 

submetidas ao regime do SIMPLES. 
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FATO GERADOR 

Conforme determina a Lei 10.637 de 30/1212002, em seu Art. 1°, o fato 

gerador da contribui~ao ao PI SIP ASEP, e o faturamento mensal das empresas, assim 

entendido, o total das receitas auferidas pela pessoa juridica. 

BASE DE CALCULO 

Devera ser aplicada, mensalmente, a aliquota aplicavel, sobre o faturamento, 

que correspondera a receita bruta da pessoa juridica, ou seja, a totalidade das receitas 

auferidas pela entidade sendo irrelevante sua classifica~ao contabil. 

Poderao ser excluidas da base de calculo do PIS/P ASEP os valores: 

a) referentes a vendas canceladas ou devolu~oes de vendas ja registrados 

como receitas; 

b) relativos a descontos incondicionais concedidos, constantes da nota fiscal 

de venda ou fatura de presta~ao de servi~os; 

c) o IPI quando destacado em nota fiscal, por contribuinte deste imposto; 

d) o ICMS, quando destacado em nota fiscal, cobrado por vendedor, na 

condi~ao de substituto tributario; 

e) relativos a reversao de provisoes operacionais; 

t) recupera~ao de creditos baixados como perda desde que nao 

correspondam a novas receitas; 

g) relativos ao resultado positivo de participa~ao societaria, em investimento 

avaliado pelo metodo de equivalencia patrimonial; 

h) lucros ou dividendos, contabilizados como receita derivada da 

participa~ao societaria em investimento avaliado pelo custo de aquisi~ao; 

i) valores recebidos como pagamento na venda de itens do ativo 

permanente. 
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0 contribuinte podeni, ainda, deduzir da contribuiyao devida sobre a base 

acima descrita, val ores calculados a partir da aplicayao da ali quota de 1 ,65% sobre o 

valor de: 

I - hens adquiridos, no mes, para revenda 

II - hens e serviyos utilizados como insumo, no mes, na fabrica9ao de 

produtos destinados a venda ou na prestayao de serviyos; 

III - energia eletrica consumida no estabelecimento da empresa; 

IV - alugueis pagos a pessoa juridica, relativos a predios, maquinas e 

equipamentos utilizados na atividade da empresa; 

v - despesas fmanceiras relacionadas a emprestimos e fmanciamentos da 

pessoa juridica, exceto empresas optantes pelo SIMPLES; 

VI - deprecia9ao de hens incorporados ao ativo imobilizado da empresa; 

VII - edifica9oes e benfeitorias em im6veis de terceiros suportados pelo 

locatario; 

VIII - hens recebidos em devolu9ao, cuja receita de venda tenha constado da 

base tributada em mes anterior. 

Importante ressaltar que valores pagos como mao de obra a pessoas fisicas, 

nao darao direito a credito. 

Tambem e oportuno ressaltar que direito ao credito aplica-se, 

exclusivamente, em rela9ao: 

I - aos hens e servi9os adquiridos de pessoa juridica domiciliada no pais; 

II - aos custos e despesas incorridos, pagos ou creditados a pessoa juridica 

domiciliada no pais; 

III - aos hens e servi9os adquiridos e aos custos e despesas incorridos a 

partir do mes em que se iniciar a aplica9ao do disposto nesta legisla9ao. 

Os creditos nao aproveitados em determinado periodo-base, podera se-lo em 
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periodos seguintes. 

ALIQUOT AS 

0,65% ou 1,65% a partir de 01.12.2002, dependendo do regime de tributa~ao 

e enquadramento pela Lei 10637/2002, sobre a receita bruta ou 1% sobre a folha de 

salcirios, nos casos de entidades sem fins lucrativos. 

CO FINS 

Para determinadas opera~oes, a aliquota e diferenciada, como: 

a) 2,20% para industrias ou importadores de medicamentos, perfumes, 

produtos de beleza, de toucador e outros assemelhados ). 

HIS TO RICO 

A contribui~ao ao CO FINS, antiga FINSOCIAL, foi instituida atraves da LC 

n. 70 de 3011211991, como objetivo de financiar a seguridade social. 

Tern como Ultima altera~ao, a promovida pela Lei 10.833 de 29/1212003, que 

dispoe sobre a nao-cumulatividade desta contribui~ao. Contudo, OS efeitos desta ultima 

altera~ao, nao fazem parte do escopo do presente estudo, pois esta lei, s6 produzini 

efeitos a partir do ano fiscal de 2.004. 

INCIDENCIA 

De forma semelhante a contribui~ao ao PI SIP ASEP, a contribui~ao a 
COFINS, incidira sobre o faturamento mensal das pessoas juridicas, entendendo-se 

como tal, o total das receitas auferidas pelas empresas, sendo irrelevante a 

denomina~ao ou classifica~ao contabil 
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CONTRIBUINTE 

Conforme o Art. 1°, da LC 70/91, sao considerados contribuintes da 

COFINS, as pessoas juridicas de direito privado e as que lhe sao equiparadas pela 

legisla9ao do Imposto de Renda, incluindo as institui96es fmanceiras, construtoras e 

incorporadoras de im6veis. 

Sao consideradas isentas da contribui9ao a COFINS: 

a) microempresas e as empresas de pequeno porte submetidas ao regime do 

SIMPLES; 

b) entidades beneficientes de assistencia social, enquadradas como entidades 

filantr6picas; 

c) associa96es, sindicatos, federa96es, organiza96es regulamentadoras de 

atividades profissionais e demais entidades classistas, em rela9ao as 

receitas relativas a mensalidades, contribui96es ou anuidades fixadas em 

lei ou pelo estatuto da entidade, destinada a manuten9ao das atividades da 

entidade; 

d) sociedades cooperativas, relativamente aos atos cooperativos de sua 

fmalidade, nao serao isentas, porem, as cooperativas de consumo, cujo 

objetivo e a compra e fomecimento de hens aos consumidores, sendo 

estas, sujeitas as normas de incidencia da COFINS aplica.veis as demais 

empresas. 

FATO GERADOR 

Segundo a legisla9ao pertinente, o fato gerador da COFINS, e o faturamento 

mensal das empresas, assim entendido, o total das receitas auferidas pela pessoa 

juridica. 
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BASE DE CALCULO 

Como ja dito no item anterior, a base de calculo e o faturamento mensal das 

empresas, considerando-se como tal, a receita bruta das empresas, sendo irrelevante a 

classificayao contabil das receitas. 

Deveram ser excluidos valores relativos: 

a) o valor do IPI, em empresas contribuintes deste imposto, quando este, for 

destacado em separado no documento fiscal; 

b) o valor relativo ao ICMS, quando cobrado por substituto tributario; 

c) o valor referente as vendas canceladas ou devolu96es de clientes; 

d) descontos incondicionais concedidos; 

e) reversoes de provisoes operacionais e a recupera9ao de creditos baixados 

como prejuizo, desde que nao representem novas receitas; 

f) o resultado positivo obtido em participa9ao societaria, atraves da 

equivaH~ncia patrimonial; 

g) valores recebidos com dividendos relativos a participa9oes avaliadas pelo 

custo de aquisi9ao, contabilizados como receita; 

h) valores recebidos como resultado de venda de bens componentes do ativo 

permanente da empresa; 

i) valores relativos a exporta9ao de mercadorias para o exterior; 

j) valores referentes a servi9os prestados ao exterior, cujo pagamento 

represente ingresso de divisas. 

A partir da entrada em vigor da Lei 10.833/2003, o contribuinte podera, 

ainda, deduzir da contribui9ao devida sobre a base acima descrita, valores calculados a 

partir da aplicayao da aliquota de 1,65% sobre o valor de: 

I - bens adquiridos, no mes, para revenda 

II - bens e servi9os utilizados como insumo, no mes, na fabrica9ao de 

produtos destinados a venda ou na presta9ao de servi9os; 
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III - energia eletrica consumida no estabelecimento da empresa; 

IV - alugueis pagos a pessoa juridica, relativos a predios, maquinas e 

equipamentos utilizados na atividade da empresa; 

V - despesas financeiras relacionadas a emprestimos e fmanciamentos da 

pessoa juridica, exceto empresas optantes pelo SIMPLES; 

VI - depreciac;ao de hens incorporados ao ativo imobilizado da empresa; 

VII - edificac;oes e benfeitorias em im6veis de terceiros suportados pelo 

locatario; 

VIII - hens recebidos em devoluc;ao, cuja receita de venda tenha constado da 

base tributada em mes anterior. 

Importante ressaltar que valores pagos como mao de obra a pessoas fisicas, 

nao darao direito a credito. 

Tambem e oportuno ressaltar que direito ao credito aplica-se, 

exclusivamente, em relac;ao: 

IV - aos hens e servic;os adquiridos de pessoa juridica domiciliada no pais; 

V - aos custos e despesas incorridos, pagos ou creditados a pessoa juridica 

domiciliada no pais; 

VI - aos hens e servic;os adquiridos e aos custos e despesas incorridos a 

partir domes em que se iniciar a aplicac;ao do disposto nesta legislac;ao. 

Os creditos nao aproveitados em determinado periodo-base, podera se-lo em 

periodos seguintes. 

ALIQUOT AS 

A aliquota geral e de 3% (a partir de 01.02.2001), a partir de 01/02/2004, 

teremos tambem a aliquota de 7,6% sobre a receita bruta dependendo do regime de 

tributac;ao e enquadramento pela Lei 10.833/2003. 
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como: 

IRPJ 

Entretanto, para determinadas opera~oes, a aliquota e diferenciada, tais 

a) institui~oes fmanceiras- 4% a partir de 01.09.2003 e; 

b) 10,30% para industrias ou importadores de medicamentos, perfumes, 

produtos de beleza, de toucador e outros assemelhados. 

HIS TO RICO 

Tributo direto de competencia da Uniao, tern sua fundamenta~ao legal, 

atraves dos seguintes dispositivos: 

• Constitui~ao da Republica Federativa do Brasil, Titulo VI, Capitulo I, 

Se~ao III, Art. 153, Item ill 

• C6digo Tributaria Nacional, Titulo III, Capitulo III, Se~ao IV, Arts. 43, 

44, 45; 

• LC 104/01; 

• Leis 8.541/92, 8.981195, 9.065/95, 9.249/95, 9.430/96, 9.532/97, 

9.718/98 

• MP 2.158-35/01 

• Dec. 3.000 de 26/03/1999 

INCIDENCIA 

0 imposto incidira sobre o resultado positivo, ou lucro, obtido pela pessoa 

juridica, no periodo base de apura~ao 
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CONTRIBUINTE 

De acordo com o CTN, e considerado contribuinte do IRPJ, o titular da 

disponibilidade economica ou juridica de renda. 

FATO GERADOR 

De acordo com o CTN, o fato gerador o IRPJ, e a aquisiyao de 

disponibilidade economic a ou juridica de renda, assim entendido, o produto do capital, 

do trabalho ou da combinayao de ambos, e a aquisiyao de disponibilidade de proventos 

de qualquer natureza. 

Contabilmente falando, a ocorrencia do fato gerador se dara, pela apurayao 

de resultado positivo, ou lucro, entre as receitas e despesas durante o periodo base de 

apurayao do imposto. 

BASE DE CALCULO 

Conforme o CTN, em seu Art. 44, a base de calculo do IRPJ eo montante 

real, presumido ou arbitrado, das rendas e proventos tributaveis. Observamos aqui, o 

surgimento das modalidades de tributayao: 

• Lucro Real: Lucro apurado com base na escriturayao contabil, ajustado 

pelas adiroes, ou despesas indedutiveis e pelas exclusoes, ou receitas nao 

tributaveis e tambem ap6s a compensayao de resultados negativos 

anteriores. Estes ajustes, assim como a demonstrayao da apurayao do 

lucro real, deverao ser transcritos no Livro de Apurayao do Lucro Real -

LALUR. 

• Lucro Presumido: E urn forma simplificada de apurayao do IRPJ devido, 

possivel para contribuintes nao obrigados ao regime de apurayao de 

tributayao dom base no lucro real. Consiste em aplicar a aliquota do IRPJ, 
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sobre urn percentual aplicado sobre o faturamento total da empresa. 

Forma nem sempre vantajosa para as empresas. 

• Lucro Arbitrado: E urn recurso adotado pela autoridade fiscal, quase 

sempre aplicado quando nao houver a possibilidade de se utilizar as 

informa<;oes contidas na escritura<;ao contabil por falta de confiabilidade 

nesta escritura<;ao. Tambem podeni se usado no caso de contribuintes que 

se recusem ou dificultem o acesso da autoridade fiscal, a docurnentayao 

fiscal da empresa. 

Opcionalmente, as empresas submetidas ao regime de tributa<;ao com base 

no lucro real, podem optar pelo pagamento do IRPJ em base estimada mensal, 

apurando-se o lucro real anualmente, com a possibilidade de redu<;ao ou ate mesmo 

suspensao do imposto com base em balan<;os ou balancetes peri6dicos. Para tanto, 

deveni a pessoa juridica aplicar os pencentuais constantes da tabela- 4, sobre a receita 

bruta auferida. 

TABELA 7- PERCENTUAIS PARA DETERMINACAO DE BASE ESTIMADA- IRPJ 

%SOBREA 

RAMO DE ATIVIDADE DA PESSOA .JURiDICA 
RECEITA BRUT A 

PARA DETERMINAR 
BASE ESTIMADA 

Revenda para consumo de combustfveis derivados de petr6leo, alcool etilico, 
1,6% 

carburante e gas natural 

Venda de mercadorias ou produtos, exceto revenda de combustiveis para 
8% 

consumo 

Presta.;ao de servi.;os de transporte de cargas 8% 

Presta.;ao dos demais servi~os de transporte 16% 

Presta.;ao de demais servi.;os em geral, para os quais nao esteja previsto 
32% 

percentual especifico 

Presta.;ao de servi.;os em geral por empresas com receita bruta anual nao 
superior a R$ 120.000,00, exceto servi.;os hospitalares, de transporte e de 16% 
profissoes regulamentadas 

Institui.;oes financeiras e entidades a elas equiparadas 16% 

Empresas exploradoras de diversos ramos de atividades, devem apurar a base 

de calculo, aplicando o percentual cabivel, sobre as receitas brutas auferidas em cada 

atividade. 
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ALIQUOT AS 

0 IRPJ, sera apurado, quando aplicada a aliquota de 15% (Quinze por cento) 

sobre a base de calculo e ainda a aliquota adicional de 10% (Dez por cento) sobre o 

valor da base que superar a R$ 240.000,00 (Duzentos e quarenta mil reais) no 

exercicio, R$ 60.000,00 (Sessenta mil reais) no trimestre ouR$ 20.000,00 (Vinte mil 

reais) no mes. 

CSLL 

HIS TO RICO 

A contribui~ao social sobre o lucro liquido, nasceu da Lei 7.689 de 15/12/88, 

e de competencia da Uniao, uma das fontes de recursos, conforme o que determina o 

Art. 195, item I-a da CF. 

INCIDENCIA 

Incidira sobre o lucro ou sobre o faturamento da pessoa juridica, dependendo 

do regime de tributa~ao adotado pela empresa. 

CONTRIBUINTE 

Serao considerados contribuintes da CSLL, as pessoas juridicas domiciliadas 

no pais, assim como as que lhe sao equiparadas pela legisla~ao do imposto de renda. 

FATO GERADOR 

Semelhante ao IRPJ, o fato gerador da CSLL, e a obten~ao de lucros. 
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BASE DE CALCULO 

De forma analoga ao IRPJ, a base de calculo da CSLL, para contribuintes 

tributados com base no lucro real, e o lucro contabil, ajustado por adi~oes, exclusoes e 

compensa~oes de bases negativas acumuladas. 

0 contribuinte tributado pelo lucro real, podeni optar pelo recolhimento em 

base estimada da CSLL, para tanto, aplicara o percentual conforme Tabela- 5, sobre o 

total da receita bruta do periodo, sendo deste, excluidas as vendas canceladas, os 

descontos incondicionais concedidos e o IPI. Ap6s isto, devem ainda ser adicionados 

os ganhos de capital, exceto pela venda de ativos, os rendimentos derivados de 

aplica~oes fmanceiras e demais receitas. Chegando-se assim, a base de calculo da 

CSLL. 

TABELA 8- PERCENTUAIS PARA DETERMINA<;AO DE BASE ESTIMADA- CSLL 

RAMO DE A TIVIDADE DA PESSOA JURIDICA 
% SOBRE A RECEITA BRUT A PARA 

DETERMINAR BASE ESTIMADA 

Presta9ao de servic;os 32% 

Demais atividades 12% 

ALIQUOT AS 

Para determina~ao da CSLL devida, a pessoajuridica devera aplicar, sobre a 

base de calculo apurada, a aliquota, conforme segue: 

• 8% ( Oito por cento ), para institui~oes fmanceiras ou empresas a estas 

equiparadas; 

• 9% (Nove por cento ), para as demais empresas. 
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INSS 

HIS TO RICO 

A contribui~ao para a seguridade social, INSS, tern como legisla~ao basica, a 

EC 20/88, a LC 84/96 eo Regulamento da Previdencia Social, Dec. 3.048/99. Quando 

escrevemos "INSS", esta sigla refere-se ao conjunto de contribui~oes previdenciarias, 

recolhidas pela empresa para o Ministerio da Previdencia e Assistencia Social 

(MPAS), incluindo aquelas que sao repassadas para 6rgaos especificos (como o 

SEBRAE, INCRA, SENAI, etc.). 

INCIDENCIA 

A contribui~ao para seguridade social, incide sobre valores pagos como 

remuner~ao sobre servi~os prestados com ou sem vinculo empregaticios. 

CONTRIBUINTE 

Empresas que efetuarem pagamentos a titulo de remunera~ao por servi~os 

prestados. Ha tambem, a existencia do contribuinte individual. 

FATO GERADOR 

Ocorrencia de remunera~ao por servi~os prestados. 

BASE DE CALCULO 

No caso de empresas, considera-se como base de calculo, o valor da 

remunera~ao paga pelos servi~os prestados. 
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ALIQUOT AS 

Para obter-se o valor a ser recolhido, a titulo de contribui<;ao para seguridade 

social, deverao ser observadas as aliquotas: 

• 22,5% para institui<;oes fmanceiras e equiparadas; 

• 20% para as demais empresas. 

FGTS 

HIS TO RICO 

Em conjunto com a contribui<;ao ao INSS, estas contribui<;oes constituem-se 

no maior onus tributario da folha de pagamento de qualquer empresa. 

Recentemente, atraves da LC 110/01, institui-se duas novas contribui<;oes 

com a fmalidade de custear o pagamento dos expurgos in:flaciomirios sobre os saldos 

das contas do FGTS, mantidas no periodo de 1112/88. Estas novas contribui<;oes, 

vieram aumentar os encargos sociais sobre a folha de pagamentos das empresas. 

INCIDENCIA 

A contribui<;ao ao FGTS, incidira, mensalmente, sobre os valores pagos a 

titulo de salario a empregados da empresa. 

Alem da incidencia acima, tambem sera encargo do empregador, o valor 

pago referente a multa de 40% sobre o saldo depositado na conta do empregado, por 

recisao sem justa causa do contrato de trabalho, e ainda, 10 %, tambem sobre o saldo 

depositado na conta do trabalhador, destinados ao custeio dos expurgos in:flacionanos 

mencionados anteriormente. 
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CONTRIBUINTE 

Sao considerados contribuintes ao FGTS, empregadores de modo geral, tanto 

pessoas fisicas quanto juridicas. 

FATO GERADOR 

E considerado como fato gerador da contribui.;ao ao FGTS, a remunera.;ao 

por servi.;os prestados por empregado. 

BASE DE CALCULO 

Valor pago a titulo de remunera.;ao a empregados. 

ALIQUOT AS 

Sobre o valor pago como remunera.;ao salarial, devem ser aplicadas as 

aliquotas: 

• 8,0% a serem depositados na conta do trabalhador; 

• 0,5% no periodo de 29/09/01 a 29/09/06, destinados ao custeio dos 

expurgos inflaciomirios mencionados anteriormente. 

SIMPLES 

HIS TO RICO 

Com a fmalidade de simplificar a apura.;ao eo recolhimento de tributos para 

micro e pequenas empresas, o govemo criou o sistema SIMPLES. 

Atraves da Lei 9.317/96, alterada pela Lei 9.732/98, foi criado o regime 
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tributario para as microempresas e empresas de pequeno porte. Com a edi~ao da Lei 

9.841/99, ficou instituido Estatuto da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte. 

Com a op~ao pelo sistema SIMPLES, a pessoa juridica recolheni aos cofres 

publicos, em urn Unico documento arrecadador, os seguintes tributos: 

• IRPJ; 

• PIS/PASEP; 

• CSLL; 

• COFINS; 

• IPI; 

• Contribui~ao previdenciaria das empresas. 

As empresas enquadradas na condi~ao de microempresa ou empresa de 

pequeno porte, podeni optar pelo SIMPLES. Existem porem, outras condi~5es que 

impedem empresas de optar pelo sistema, sao elas: 

I - que na condi~ao de microempresa tenha auferido, no ano-calendario 

imediatamente anterior, receita bruta superior a R$ 120.000,00; 

II - que na condi~ao de empresa de pequeno porte tenha auferido. no ano

calendario imediatamente anterior receita bruta superiora R$ 

1.200.000,00; 

III - constituida sob a forma de sociedade por a~5es; 

IV - cuja atividade seja de institui~ao fmanceira ou equiparada; 

v - que se dedique a compra e a venda, ao loteamento, a incorpora~ao ou a 
constru~ao de im6veis; 

VI - que tenha s6cio estrangeiro, residente no exterior; 

VII - de cujo capital participe entidade da administra~ao publica, direta ou 

indireta, federal, estadual ou municipal; 

VIII- que seja filial, sucursal, agencia ou representa~ao. no Pais. de pessoa 

juridica, com sede no exterior: 
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IX - cujo titular ou s6cio participe com mais de 10% do capital de outra 

empresa, desde que a receita bruta global ultrapasse R$ 1.200.000.00: 

X - de cujo capital participe. como s6cio, outra pessoa juridica: 

XI - cuja receita decorrente da venda de hens importados seja superior a 

50% de sua receita bruta total (revogado pelo art. 93 da MP n 2.1 58-

35/01). 

XII - que realize opera~oes relativas a: 

a. importa~ao de produtos estrangeiros (revogado pelo art. 93 da MP · 

2.158-35/01); 

b. loca~ao ou administra~ao de im6veis; 

c. armazenamento e deposito de produtos de terceiros; 

d. propaganda e publicidade. excluidos os veiculos de comunicac;ao; 

e. factoring; 

f. prestac;ao de servic;os de vigilancia, limpeza, conservac;ao e locac;ao 

de mao-de-obra; 

XIII- que preste servic;os profissionais de corretor, representante comercial, 

despachante, ator, empresario, diretor ou produtor de espetaculos, can

tor, musico, danc;arino, e de qualquer outra profissao cujo exercicio de

penda de habilitac;ao profissional por lei, tais como medico, advogado. 

engenheiro. jomalista etc.; 

XIV - que participe do capital de outra pessoa juridica, ressalvados os 

investimentos decorrentes de incentivos fiscais; 

XV - que tenha debito inscrito em Divida Ativa da Uniao ou do INSS, cuja 

exigibilidade nao esteja suspensa; 

XVI - cujo titular ou s6cio que participe de seu capital com mais de 10% 

esteja inscrito em Divida Ativa da Uniao ou INSS, cuja exigibilidade 

nao esteja suspensa; 
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XVII - que seja resultante de cisao ou qualquer outra forma de desmembra

mento da pessoa juridica, salvo em rela<;ao aos eventos ocorridos antes 

da vigencia da Lei n°9.31 7/96; 

XVIII- cujo titular ou s6cio com participa<;ao em seu capital superior a 1ooo ad

quira hens ou realize gastos em valor incompativel com os rendimentos 

por ele declarados; 

XIX - que exer<;a a atividade de industrializa<;ao, por conta propria ou por 

encomenda, dos produtos classificados nos Capitulos 22 e 24 da Tabela 

de Incidencia do IPI _ TIPI, sujeitos ao regime de tributa<;ao de que trata 

a Lei n' 7.798, de 10 de julho de 1989, mantidas, ate 31 de dezembro 

de 2000, as op<;oes ja exercidas. (ad. 14 da MP 2.189-49. de 23-08-01 ). 

INCIDENCIA 

0 SIMPLES, incidira sobre a receita bruta da microempresa ou empresa de 

pequeno porte. 

CONTRIBUINTE 

Podera optar pelo enquadramento no SIMPLES, e entao sera considerado 

contribuintes do SIMPLES, a pessoa juridica nao proibida de faze-lo atraves da 

legisla<;ao vigente. 

FATO GERADOR 

Tem-se como fato gerador, a obten<;ao de receita bruta. 
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BASE DE CALCULO 

0 valor devido mensalmente pela microempresa ou empresas de pequeno 

porte, incluida no SIMPLES, sera apurado mediante a aplica<;ao da aliquota sobre a 

receita bruta auferida pela empresa durante o mes. 

ALIQUOT AS 

A aliquota varia de acordo com o total da receita bruta, quanto maior for o 

montante da receita bruta mensal, maior sera a aliquota aplicavel. Alem disto o fato de 

o Estado ou Municipio, onde se localiza a empresa, aderir ou nao ao sistema, tambem 

podera aumentar a aliquota, em razao dos tributos destas esferas que poderao ser 

incorporados ao recolhimento. 

TABELA 9-ALIQUOT AS APLICAVEIS PARA MICROEMPRESAS 

RECEITABRUTA ALIQUOTA% 

Ate R$ 6o.ooo,oo 3% 

De R$ 60.000,01 ate R$ 90.000,00 4% 

De R$ 90.000,01 ate R$ 120.000,00 5% 

TABELA 10 -ALIQUOT AS APLICAVEIS PARA EMPRESAS DE PEQUENO PORTE 

RECEITA BRUT A ALIQUOTA% 

Ate R$ 24o.ooo,oo 5,4% 

De R$ 240.000,01 ate R$ 360.000,00 5,8% 

De R$ 360.000,01 ate R$ 480.000,00 6,2% 

De R$ 480.000,01 ate R$ 600.000,00 6,6% 

De R$ 600.000,01 ate R$ 720.000,00 7% 

De R$ 720.000,01 ate R$ 840.000,00 7,4% 

De R$ 840.000,01 ate R$ 960.000,00 7,8% 

De R$ 960.000,01 ate R$ 1.080.000,00 8,2% 

De R$ 1.080.000,01 ate R$ 1.200.000,00 8,6% 

Importante salientar, que no caso de uma microempresa exceder o limite de 

receita acumulada de R$ 120.000,00, estara sujeita ao desenquadramento como 

microempresa e sobre os valores que excederem ao limite, incidiram os percentuais 
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previstos para a empresa de pequeno porte, ja no caso de uma empresa de pequeno 

porte exceder ao limite de R$ 1.200.000,00, incidira sobre o valor excedente os 

percentuais de: 

a) 10,32% em rela<;ao ao IRPJ, PIS/PASEP, CSLL e COFINS; 

b) 0,6% de IPI, caso seja contribuinte deste imposto; 

c) dos percentuais maximos atribuidos nos convenios que hajam sido 

frrmados pela unidade federada e pelo municipio para as empresas de 

pequeno porte, acrescidos de 20%. 

A apura<;ao do imposto devido, sera apurado, aplicando-se a aliquota 

correspondente a faixa de receita auferida pela empresa, para demonstrar o ca.lculo, 

demonstro abaixo como faze-lo: 

CPMF 

Uma microempresa com receita bruta no trimestre de R$ 110.000,00, sendo: 

• Janeiro - 3% sobre R$ 60.000,00 1.800,00 

• Fevereiro - 4% sobre R$ 30.000,00 

• Mar<;o - 5% sobre R$ 20.000,00 

• Total R$ 110.000,00 

1.200,00 

1.000,00 

4.000,00 

HIS TO RICO 

Com base no Art. 195 da CF e atraves da Emenda Constitucional 12/96 

cnou-se a CPMF, instituida pela Lei 9.311/96, cuja vigencia exauriu-se em 

22/02/1998, substituida entao pela Lei 9.539, esta, perdeu eficacia em 22/02/1999, 

sendo aprovada a Emenda Constitucional 21199 que prorrogou a vigencia da CPMF 

por 36 meses, ou seja ate 17/06/2002. Neste momento, surge a Emenda Constituiciona1 

37/2002, que vern a prorrogar a cobran<;a da CPMF ate a data de 31/12/2004. 
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INCIDENCIA 

A CPMF, incidini sobre lan<;amentos a debito em contas correntes mantidas 

em institui<;oes bancarias, exceto em contas mantidas pela Uniao, Estados, Distrito 

Federal, Municipios, suas autarquias e funda<;oes, nos saques do FGTS e do 

PIS/P ASEP e sobre a movimenta<;ao de valores das entidades beneficentes e de 

assistencia social. 

CONTRIBUINTE 

E considerado contribuinte da CPMF, o titular de contas de depositos, 

emprestimo ou poupan<;a, os bancos comerciais, bancos mUltiplos com carteira 

comercial e caixas economicas. 

FATO GERADOR 

Sao fatos geradores da CPMF: 

• Lan<;amentos a debito em contas de deposito, sejam elas de depositos 

a vista, contas de emprestimos, de poupan<;a ou deposito judicial; 

• Lan<;amento a credito em contas correntes com saldo negativo, ate o 

limite do saldo devedor; 

• Liquida<;ao ou pagamento de creditos, direitos ou valores, por conta e 

ordem de terceiros, quando nao creditados em contas correntes dos 

beneficiarios. 

BASE DE CALCULO 

Sera considerado como base de calculo, o valor correspondente a 

lan<;amentos a debito em contas de depositos mantidas em institui<;ao bancaria. 
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ALIQUOT AS 

Conforme estabelecida pela Emenda Constitucional 37/2002 Art. 84 § 3°. 

Item II, a aliquota atualmente em vigore de 0,38 (trinta e oito centesimos por cento) 

sobre a movimenta9ao financeira. 

IPTU 

HIS TO RICO 

A CF, em seu art. 156, determina a competencia aos municipios, para 

instituir o IPTU. 

INCIDENCIA 

0 referido imposto, incidini sobre o valor do im6vel situada na zona urbana 

defmida em lei municipal. 

CONTRIBUINTE 

Seni considerado contribuinte o IPTU, de acordo com o CTN, em seu art. 34: 

• o proprietario do im6vel, quando todos os direitos da propriedade 

encontram-se nas maos de urn s6 titular; 

• 0 titular do dominio u.til do im6vel, ou seja aquele que usufrua da 

coisa alheia como se fosse propria, pagando-se ao proprietario urn 

valor determinado; 

• o possuidor a qualquer titulo, desde que haja animo de dono. 
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FATO GERADOR 

0 fato gerador do IPTU, sera a propriedade, o dominio util ou a posse de 

bern im6vellocalizado em zona urbana de municipio. 

BASE DE CALCULO 

Sera considerado como base para apura~ao do ITPU devido, o valor venal do 

im6vel. 

ALIQUOT AS 

A aliquota para apura~ao do IPTU, sera definida pela lei organica do 

Municipio, nao excedendo os limites fixados em resolu~ao do Senado Federal. 

IPVA 

HIS TO RICO 

0 Art. 155, Inc. III da CF, determinou a competencia aos Estados e ao 

Distrito Federal para instituir a cobran~a do imposto sobre a propriedade de veiculos 

automotores, que sao aqueles movidos por meio de motor, com o objetivo de 

transportar pessoas, hens ou mercadorias. Atualmente, no Parana, a cobran~a do IPV A, 

e regulamentada pela lei 14260/03. 

INCIDENCIA 

0 IPV A, incidira sobre a propriedade de veiculo automotor e sera devido 

anualmente. 
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CONTRIBUINTE 

E contribuinte do IPV A, o proprietario de veiculo, ou seja, aquele cujo nome, 

conste do licenciamento do veiculo, sendo o adquirente pessoalmente responsavel pelo 

imposto que nao tenha sido pago ate a data da aquisi9ao, conforme o CTN art. 131, 

Inc. I. 

FATO GERADOR 

E considerado fato gerador do IPV A, a propriedade sobre o veiculo 

auto motor. 

BASE DE CALCULO 

Para determinar o valor do IPV A devido, sera aplicada a aliquota sobre o 

valor venal do veiculo, observada a legisla9ao estadual aplicavel. 

ALIQUOT AS 

Sera fixada atraves de legisla9ao estadual, e atualmente no Estado do Parana, 

as aliquotas aplicaveis sao: 

• 1% (urn por cento) para: 

a) onibus, caminhoes e quatsquer outros veiculos automotores 

registrados no Departamento de Transito do Parana - Detran/PR, ou 

cadastrados na Secretaria da Fazenda do Estado do Parana - Sefa!PR, 

na categoria aluguel ou especie carga; 

b) veiculos automotores destinados a locayaO, de propriedade de 

empresas locadoras ou cuja posse estas detenham em decorrencia de 

contrato de arrendamento mercantil; 

• II - 2,5% ( dois e meio por cento) para os demais veiculos automotores 
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registrados no Detran/PR ou cadastrados na Sefa/PR. 

SIMPLES -PR 

HIS TO RICO 

Atraves do Dec. 246/03, foi introduzido no RICMS-PR, o tratamento 

diferenciado para as micro e pequenas empresas. 

INCIDENCIA 

De forma similar ao SIMPLES, o SIMPLES-PR incidira sobre o faturamento 

mensal das empresas nele enquadradas. 

CONTRIBUINTE 

Sao considerados contribuintes do SIMPLES-PR, empresas do ramo de 

comercio, que atendam as exigencias da legisla~ao vigente. 

FATO GERADOR 

Obten~ao de receita proveniente da atividade normal da empresa. 

BASE DE CALCULO 

Tern como base de calculo o montante total de receita bruta. 
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ALIQUOT AS 

TABELA 11 -ALIQUOT AS APLICAVEIS PARA PARTICIPANTES DO SIMPLES-PR 

FATURAMENTO ANUAL FATURAMENTO MENSAL ALIQUOTA% 

Ate R$ 18o.ooo,oo Ate R$ 15.ooo,oo 0% 

De R$ 180.000,01 ate R$ 480.000,00 De R$ 15.000,01 ate R$ 40.000,00 2% 

De R$ 480.000,01 ate R$ 1.200.000,00 De R$ 40.000,01 ate R$ 100.000,00 3% 

De R$ 1.200.000,01 ate R$ 1.500.000,00 De R$ 100.000,01 ate R$ 125.000,00 4% 
FONTE. REGULAMENTO DO ICMS-PR 
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ESTUDO DE CASOS 

EMPRESAl 

HIS TO RICO 

Sociedade em quotas de responsabilidade limitada, atuando no ramo de 

comercio varejista de combustiveis e lubrificantes, estabelecida illi 5 anos, na regiao 

metropolitana de Curitiba, conta com apenas urn estabelecimento comercial. 

Empresa com regime tributario com base no lucro real. 

73 



DEMONSTRA<;AO DO RESULTADO 

TABELA 12- DEMONSTRACAO DO RESUL TADO DO EXERCICIO- EMPRESA 1 

DRE 31/1212003 3111212004 

EmR$(1,00) Em R$ (1,00) 

RECEITA OPERACIONAL BRUT A 4.975.264,52 5.891. 709,92 

DEDUC:OES DA RECEITA BRUT A (217.394,48) (278.259,60) 

ICMS sobre Vendas (10.452,36) (9.534,18) 

PIS (59.703,17) (93.213,10) 

CO FINS (147.238,95) (175.512,32) 

RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA 4.757.870,04 5.613.450,32 

CUSTO DE PRODUTOS VENDIDOS ( 4.156. 795,42) (5.242.618,69) 

LUCRO I (PREJUizO) OPERA ClONAL BRUTO 601.074,62 370.831,63 

RECEITAS FINANCEIRAS 8.762,53 6.088,95 

DESPESAS OPERACIONAIS (21 0.085, 73) (229.989,97) 

DESPESAS ADMINISTRA TIVAS (164.057,86) (186.582,47) 

INSS (12.463,55) (20.016,38) 

FGTS (5.721,45) (6.100,54) 

Outras (145.872,86) (160.465,55) 

DESPESAS FINANCEIRAS (28.879,32) (22.654,91) 

DESPESAS TRIBUTARIAS (17.148,55) (20. 752,59) 

IPTU (3.512,46) (3.991,85) 

IOF (789,52) (117,41) 

CPMF (12.846,57) (16.643,33) 

LUCRO I (PREJUIZO) OPERA ClONAL LIQUIDO 399.751,42 146.930,61 

IRPJ (41.875,62) (16.808,99) 

CSLL (21.547,85) (10.085,41) 

LUCRO I (PREJUIZO) LIQUIDO DO EXERCICIO 336.327,95 120.036,21 
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ANALISE DO RESULTADO 

TABELA 13- DEMONSTRATIVO FATURAMENTO & TRIBUTOS- EMP 1 

Item 31/12/2003 
Ofo 

31112/2004 
o/o 

Relativo Relativo 

Receita Bruta 4.975.264,52 100,00% 5.891. 709,92 100,00% 

ICMS 10.452,36 0,21% 9.534,18 0,16% 

PIS 59.703,17 1,20% 93.213,10 1,58% 

CO FINS 147.238,95 2,96% 175.512,32 2,98% 

INSS 12.463,55 0,25% 20.016,38 0,34% 

FGTS 5.721,45 0,11% 6.100,54 0,10% 

IPTU 3.512,46 0,07% 3.991,85 0,07% 

IOF 789,52 0,02% 117,41 0,00% 

CPMF 12.846,57 0,26% 16.643,33 0,28% 

IRPJ 41.875,62 0,84% 16.808,99 0,29% 

CSLL 21.547,85 0,43% 10.085,41 0,17% 

Total de Tributos 316.151,50 6,35% 352.023,51 5,97% 

Destacam-se na tabela 13, OS percentuais de ICMS relativos a Receita Bruta, 

0,21% e 0,16% respectivamente em 2003 e 2004. Isto ocorre em razao de a empresa 

ter cerca de 99% de sua receita bruta formada pela venda de produtos sujeitos ao 

regime de substitui~ao tributaria, logo, nao gerando despesas com o referido imposto. 

Os outros tributos, calculados sobre a receita bruta, PIS e COFINS, merecem uma 

analise mais profundo, visando corrigir o pequeno desvio observado em ambos 

tributos. 

Os demais tributos da carga tributaria da empresa, tern como base de calculo 

valores que nao se encontram disponiveis na DRE da empresa, logo seria necessario 

uma pesquisa em outras fontes de dados, as quais nao foram disponibilizadas. 
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TABELA 14- DEMONSTRATIVO RESULT ADO LiQUIDO & TRIBUTOS- EMP 1 

Item 31112/2003 
o/o 

31/12/2004 
0/o 

Relativo Relativo 

Lucro Liquido 336.327,95 100,00% 85.166,58 100,00% 

ICMS 10.452,36 3,11% 9.534,18 11,19% 

PIS 59.703,17 17,75% 93.213,10 109,45% 

CO FINS 147.238,95 43,78% 175.512,32 206,08% 

INSS 12.463,55 3,71% 20.016,38 23,50% 

FGTS 5.721,45 1,70% 6.100,54 7,16% 

IPTU 3.512,46 1,04% 3.991,85 4,69% 

IOF 789,52 0,23% 117,41 0,14% 

CPMF 12.846,57 3,82% 16.643,33 19,54% 

IRPJ 41.875,62 12,45% 16.808,99 19,74% 

CSLL 21.547,85 6,41% 10.085,41 11,84% 

Total de Tributos 316.151,50 94,00% 352.023,51 413,34% 

Analisando a tabela 14, observa-se o percentual da carga tributaria sobre o 

resultado liquido da empresa, 94,00% e 413,34% para os exercicios de 2003 e 2004 

respectivamente. 

Em relayao ao ano de 2003 conclui-se que a empresa em estudo, gerou urn 

resultado para o s6cio, e outro para atender as necessidade de arrecada<;ao do govemo. 

Ou seja, podemos dizer que a empresa trabalhou meio ano para o s6cio e a outra 

metade para curnprir suas obriga<;oes tributarias. 

A situa<;ao fica mais preocupante no exercicio de 2004, quando observamos 

que a empresa gerou urn resultado para os s6cios, e recolheu aos cofres publicos, mais 

de 4 vezes o valor do resultado. Pode-se concluir com isto que a empresa gerou 

resultados para os s6cios durante 2 meses do ano, produzindo no restante deste valores 

a serem recolhidos aos cofres publicos. 
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No grafico que segue, visualiza-se o volume de tributos recolhidos em cada 

urn dos periodos em analise. 
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FIGURA 18- GRAFICO DA VARIACAO ANUAL TRIBUTARIA - EMP 1 

Variariio do Recolhimento de lmpostos 
2003/2004 
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No grafico abaixo, podera ser observado a participa9ao de cada tributo 

componente da carga tributciria total da empresa em analise para os periodos de 2.003 

FIGURA 19- GRAFICO DA COMPOSICAO DE CARGA TRIBUTARIA EM 2.002- EMP 1 

Participa~iio de lmpostos no Recolhimento Total da Empresa 
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No grafico abaixo, podera ser observado a participa~ao de cada tributo 

componente da carga tributaria total da empresa em analise para os periodos de 2.004 

FIGURA 20- GRAFICO DA COMPOSICAO DE CARGA TRIBUTARIA EM 2.003- EMP 1 

Participa~iio de Impostos no Recolhimento Total da Empresa 
2004 

CPMF 

CO FINS 
49,86% 
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Destacam-se, nas figuras 19 e 20, as contribui~oes recolhidas ao PIS e 

COFINS, observa-se que as mesmas respondem por 65,45% e 76,34% em 2003 e 2004 

respectivamente, do total dos tributos recolhidos, tomando-se assim, os tributos de 

maior peso na carga tributaria da empresa, conforme demonstrado na figura 14. 

FIGURA 21- GRAFICO RESULTADO & CARGA TRIBUTARIA DA EMP 1 
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EMPRESA2 

HIS TO RICO 

Sociedade em quotas de responsabilidade limitada, atuando no ramo de 

comercio varejista de combustiveis e lubrificantes, estabelecida ha. 10 meses, na regiao 

metropolitana de Curitiba, contando com urn Unico estabelecimento comercial. 

Empresa sujeita ao regime de tributa9ao com base no lucro real. 
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DEMONSTRA<;AO DO RESULTADO 

TABELA 15- DEMONSTRACAO DO RESULT ADO DO EXERCiciO- EMPRESA 2 

DRE 

RECEITA OPERACIONAL BRUT A 
DEDU<:OES DA RECEITA BRUT A 

ICMS sobre Vendas 
PIS 
CO FINS 

RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA 

CUSTO DE PRODUTOS VENDIDOS 

LUCRO I (PREJUizO) OPERACIONAL BRUTO 

RECEITAS FINANCEIRAS 

DESPESAS OPERACIONAIS 

DESPESAS ADMINISTRA TIV AS 
INSS 
FGTS 
Outras 

DESPESAS FINANCEIRAS 

DESPESAS TRIBUTARIAS 

IPTU 

IOF 

CPMF 

LUCRO I (PREJUizO) OPERACIONAL LIQUIDO 

LUCRO I (PREJUizO) LIQUIDO DO EXERCICIO 

80 

31112/2004 

EmR$ (1,00) 

4.256.872,14 

(212.620,84) 
(12.547,85) 
(63.853,08) 

(136.219,91) 

4.044.251,30 

(3.893.458, 74) 

150.792,56 

8.215,43 

(223.212,43) 

(177.887,40) 
(22.515,43) 

(7.845,65) 
(147.526,32) 

(18.546,20) 

(26.778,83) 

(2.875,42) 

(315,79) 

(23.587,62) 

(64.204,44) 

(64.204,44) 



ANALISE DO RESULTADO 

TABElA 16- DEMONSTRATIVO FATURAMENTO & TRIBUTOS- EMP 2 

Item 31/12/2004 %Relativo 

Receita Bruta 4.256.872,14 100,00% 

ICMS 12.547,85 0,29% 

PIS 63.853,08 1,50% 
CO FINS 136.219,91 3,20% 
INSS 22.515,43 0,53% 
FGTS 7.845,65 0,18% 
IPTU 2.875,42 0,07% 
IOF 315,79 0,01% 

CPMF 23.587,62 0,55% 

Total de Tributos 269.760,75 6,34% 

De forma similar a Empresa 1, verifica-se na tabela 16, a ocorrencia do 

percentual de ICMS relativos a Receita Bruta, 0,29% no anode 2004. Isto ocorreu 

tambem, em razao de a empresa ter cerca de 990/o de sua receita bruta formada pela 

venda de produtos sujeitos ao regime de su~ tributaria, :nio gerando, desta 

forma, despesas com o referido imposto. Os demais tributos, calculados sobre a receita 

bruta, PIS e COFINS, mesmo demonstrando desrios,. observa-se uma ~ 

entre estes desvios.,. cabendo assim a rec~ pam que seja feita uma verifica~ao 

mais cuidadosa.,. visando evitar problemas :futums como fisco. 

Os demais tributos da carga tribubiria da empresa, tern como base de calculo 

valores que nio se encontmm dispnniveis mt Dim da ~ logo seria. nccess3rio 

uma pesquisa em outras :funtes de dados.,. as quais :nio fornm disponibilizadas 

81 



TABELA 17- DEMONSTRATIVO RESULTADO LiOUIDO & TRIBUTOS- EMP 2 

Item 31/12/2004 0/o Relativo 

Lucro Liquido 64.204,44 100,00°/o 

ICMS 12.547,85 19,54% 

PIS 63.853,08 99,45% 
CO FINS 136.219,91 212,17% 
INSS 22.515,43 35,07% 
FGTS 7.845,65 12,22% 
IPTU 2.875,42 4,48% 

IOF 315,79 0,49% 

CPMF 23.587,62 36,74% 

Total de Tributos 269.760,75 420,16o/o 

Na tabela 17, acima, vislumbramos urn dos grandes motivos de reclamayao 

por parte dos empresarios com respeito a carga tributaria brasileira. 

Como podemos observar, a empresa encerrou seu primeiro ano de atividades 

comercias, com urn prejuizo de R$ (64.204,44), e recolheu aos cofres publicos, urn 

montante, cerca de 4,5 vezes maior sob a forma de tributos. 

No grafico abaixo, poderemos observar a participa~ao de cada tributo 

componente da carga tributaria total da empresa em analise para os periodos de 2.004 
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FIGURA 22- GRAFICO DA VARIACAOANUAL TRIBUTARtA EMP 2 
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No grafico abaixo, observa-se a participa<;ao de cada tributo componente da 

carga tributaria total da empresa em analise para os periodos de 2.003 

FIGURA 23- GRAFICO DA COMPOSI<;AO DE CARGA TRIBUTARIA EM 2.003- EMP 2 

Participa(;iio de Impostos no Recolhimento Total da Empresa 

IOF CPMF2004 ICMS 
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No grafico abaixo, observaremos o impacto da carga tributaria em rela<;ao ao 

resultado contabil da empresa, no exercicio de 2. 004 

FIGURA 24- GRAFICO RESULT ADO & CARGA TRIBUTARIA DA EMP 1 
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EMPRESA3 

HIS TO RICO 

Empresa constituida sob a forma de sociedade por quotas de 

responsabilidade limitada, atuando no ramo de comercio de produtos alimenticios, na 

regiao metropolitana de Curitiba, contando com 6 anos de existencia, com urn imico 

estabelecimento comercial. 

Empresa enquadrada no SIMPLES-FEDERAL, sob a forma de empresa de 

pequeno porte. 

Empresa enquadrada no SIMPLES-PR, sob a forma de empresa de pequeno 

porte. 
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DEMONSTRA<;AO DO RESULTADO 

TABELA 18- DEMONSTRA<;AO DO RESULT ADO DO EXERCICIO- EMPRESA 3 

DRE 31/12/2003 31/12/2004 

EmR$ (1,00) EmR$ (1,00) 

RECEITA OPERACIONAL BRUT A 542.821,68 644.636,56 

DEDUC;OES DA RECEITA BRUT A (45. 772,06) (57.358,94) 

ICMS sobre V endas (22.184,75) (27.875,42) 

SIMPLES (23.587,31) (29.483,52) 

RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA 497.049,62 587.277,62 

CUSTO DE PRODUTOS VENDIDOS (221.323,93) (252.040,61) 

LUCRO I (PREJUizO) OPERA ClONAL BRUTO 275.725,69 335.237,01 

DESPESAS OPERACIONAIS (75.847,00) (57.968,44) 

DESPESAS ADMINISTRA TIV AS (71.856,99) (53.750,37) 

PESSOAL (2.257,46) (2.879,90) 

FGTS (854,21) (777,02) 

Outras (68.745,32) (50.093,45) 

DESPESAS FINANCEIRAS (289,56) (90,00) 

DESPESAS TRIBUTARlAS (3.700,45) (4.128,07) 

IPTU (823,91) (974,53) 

CPMF (2.876,54) (3.153,54) 

LUCRO I (PREJUIZO) LIQUIDO DO EXERCICIO 199.878,69 277.268,57 
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ANALISE DO RESULT ADO 

A tabela abaixo, demonstra o faturamento da empresa e a carga tributaria 

incidente nos periodos de 2.003/04 
TABELA 19- DEMONSTRATIVO FATURAMENTO & TRIBUTOS- EMP 3 

Item 31/1212003 %Relativo 31112/2004 % 
Relativo 

Receita Bruta 542.821,68 100,00% 644.636,56 100,00% 

ICMS 22.184,75 4,09% 27.875,42 4,32% 

SIMPLES 23.587,31 4,35% 29.483,52 4,57% 

INSS 2.257,46 0,42% 2.879,90 0,45% 

FGTS 854,21 0,16% 777,02 0,12% 

IPTU 823,91 0,15% 974,53 0,15% 

CPMF 2.876,54 0,53% 3.153,54 0,49% 

Total de Tributos 52.584,18 9,69% 65.143,93 10,11% 

A tabela abaixo, demonstra o resultado obtido pela empresa e a carga 

tributaria incidente nos periodos de 2.003/04 

TABELA 20- DEMONSTRATIVO RESULT ADO LIQUIDO & TRIBUTOS- EMP 3 

Item 31/1212003 o/o Relativo 31/12/2004 o/o 
Relativo 

Lucro Liquido 199.878,69 1100,00% 277.268,57 100,00% 

ICMS 22.184,75 11,10% 27.875,42 10,05% 

SIMPLES 23.587,31 11,80% 29.483,52 10,63% 

INSS 2.257,46 1,13% 2.879,90 1,04% 

FGTS 854,21 0,43% 777,02 0,28% 

IPTU 823,91 0,41% 974,53 0,35% 

CPMF 2.876,54 1,44% 3.153,54 1,14% 

Total de Tributos 52.584,18 26,31% 65.143,93 23,49% 
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No gnifico abaixo, podera ser observado o volume de tributos recolhidos 

pela empresa e sua respectiva varia9ao nos exercicios 2.003/04 
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FIGURA 25- GRAFICO DA VARIACAO ANUAL TRIBUTARIA- EMP 3 
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0 gnifico abaixo, demonstra a participa9ao de cada tributo recolhido na 

carga tributaria total da em pre sa para os periodos 2. 003 

FIGURA 26- GRAFICO DA COMPOSICAO DE CARGA TRIBUTARIA EM 2.002- EMP 3 

Participa~iio de lmpostos no Recolhimento Total da Empresa 
2003 
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0 gnifico abaixo, demonstra a participayao de cada tributo recolhido na 

carga tributaria total da em pre sa para os periodos 2. 004 

FIGURA 27- GRAFICO DA COMPOSICAO DE CARGA TRIBUTARIA EM 2.003- EMP 3 

Participa~iio de Impostos no Recolhimento Total da Empresa 
2004 
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0 grafico abaixo, demonstra o impacto da carga tributaria total, em relayao 

aos resultado obtidos pela empresa nos exercicios de 2.003/04 

FIGURA 28- GRAFICO RESUL TADO & CARGA TRIBUTARIA DA EMP 3 
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No gnifico acima, demonstramos que a empresa analisa, obteve, no anode 

2003, urn lucro liquido de R$ 199.878,69, e arcou com uma carga tributaria de R$ 

52.584,18, o que corresponde a 26,31% de seu resulta, recolhido aos co:fres publicos 

sob a forma de tributos. Assim podemos concluir que a empresa trabalhou para a 

remunera~ao do capital investido durante 9 meses e o restante, 3 meses, destinaram-se 

a produzir resultados para o fisco. Ja, para o periodo de 2004, a carga tributaria frente 

ao resultado obtido foi de 23,49 %, mantendo-se desta forma a mesma conclusao do 

periodo anterior. 

EMPRESA4 

HIS TO RICO 

Empresa constituida sob a forma de sociedade por quotas de 

responsabilidade limitada, atuando no ramo de comercio de produtos alimenticios, na 

regiao metropolitana de Curitiba, contando com 8 anos de existencia e tambem, urn 

unico estabelecimento. 

porte. 

Empresa optante do SIMPLES, enquadrada como empresa de pequeno porte. 

Empresa enquadrada no SIMPLES-PR sob a forma de empresa de pequeno 
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DEMONSTRA<;AO DO RESULTADO 

TABELA 21- DEMONSTRACAO DO RESUL TADO DO EXERCiCIO- EMPRESA 4 

DRE 3111212003 31/1212004 

EmR$(1,00) EmR$ (1,00) 

RECEITA OPERACIONAL BRUTA 924.561,23 854.235,42 
DEDUC;OES DA RECEITA BRUT A (82.170,76) (74.640,45) 

ICMS sobre Vendas ( 42.876,89) (38.765,89) 
SIMPLES (39.293,87) (35.874,56) 

RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA 842.390,47 779.594,97 

CUSTO DE PRODUTOS VENDIDOS ( 443. 786,45) (358. 796,54) 

LUCRO I (PREJUIZO) OPERACIONAL BRUTO 398.604,02 420.798,43 

DESPESAS OPERACIONAIS (95.175,42) (78. 713,12) 

DESPESAS ADMINISTRA TIV AS (90.065,54) (74.022,93) 
INSS (3.895,46) (3.986,42) 
FGTS (1.795,87) (1.289,56) 

Outras (84.374,21) (68.746,95) 

DESPESAS FINANCEIRAS (119,47) (345,12) 

DESPESAS TRIBUTARIAS (4.990,41) (4.345,07) 
IPTU (1.165,87) (1.465,93) 
CPMF (3.824,54) (2.879,14) 

LUCRO I (PREJUIZO) LIQUIDO DO EXERCICIO 303.428,60 342.085,31 
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ANALISE DO RESULTADO 

TABELA 22- DEMONSTRATIVO FATURAMENTO & TRIBUTOS- EMP 4 

Item 31/12/2003 % Relativo 31112/2004 
% 

Relativo 

Receita Bruta 924.561,23 100,00% 854.235,42 100,00% 

ICMS 42.876,89 4,64% 38.765,89 4,54% 
SIMPLES 39.293,87 4,25% 35.874,56 4,20% 
INSS 3.895,46 0,42% 3.986,42 0,47% 
FGTS 1.795,87 0,19'1/o 1.289,56 0,15% 
IPTU 1.165,87 0,13% 1.465,93 0,17% 

CPMF 3.824,54 0,41% 2.879,14 0,34% 

Total de Tributos 92.852,50 10,04% 84.261,50 9,86% 

Analisando a tabela 22, constata-se que de forma semelhante a empresa 3, os 

percentuais de 13,54% em 2002 e 15% em 2004 relativos ao ICMS em rela~ao a 

Receita Bruta verifiquei que: 

• A empresa tern em sua linha, produtos com aliquotas diferenciadas e ate 

mesmo isentas. 

Tambem, de forma semelhante a empresa 3, recomenda-se uma verifica~ao 

na metodologia de calculo para apura~ao do SIMPLES, pois observando-se a tabela 

acima, constata-se a ocorrencia de desvio no percentual, 4,25% em 2003 e 4,20% em 

2004, quando o percentual esperado deveria estar proximo a 7,8% segundo a 

legisla~ao do SIMPLES. 

Na tabela que segue, visualizamos o percentual relativo aos tributos 

recolhidos frente ao resultado obtido pela empresa. 
TABELA 23- DEMONSTRATIVO RESULT ADO LiQUIDO & TRIBUTOS- EMP 4 

Item 31/12/2003 %Relativo 31/12/2004 
Ofo 

Relativo 

Lucro Liquido 303.428,60 100,00% 342.085,31 100,00% 

ICMS 42.876,89 14,13% 38.765,89 11,33% 

SIMPLES 39.293,87 12,95% 35.874,56 10,49% 

INSS 3.895,46 1,28% 3.986,42 1,17% 

FGTS 1.795,87 0,59% 1.289,56 0,38% 

IPTU 1.165,87 0,38% 1.465,93 0,43% 

CPMF 3.824,54 1,26% 2.879,14 0,84% 

Total de Tributos 92.852,50 30,60o/o 84.261,50 24,63% 
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Tambem aqui, verifica-se urn sensivel redu~ao da carga tributaria sobre o 

resultado liquido da empresa, corroborando a conclusao de que a op~ao pelo 

SIMPLES, traz alguns beneficios para a empresa. 

No gnifico seguinte, podeni ser observada a varia~ao dos val ores recolhidos 

aos cofres publicos sob a forma de tributos, nos periodos de 2.003/04 
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FIGURA 29- GRAFICO DAVARIA<;AO ANUAL TRIBUTARIA - EMP 4 
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Nos gnificos seguintes, demonstramos a participa~ao de cada tributo na 

carga tributaria total da empresa, para o periodo de 2.003/04 

FIGURA 30- GRAFICO DA COMPOSI<;AO DE CARGA TRIBUTARIA EM 2.003- EMP 4 
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FIGURA 31 - GRAFICO DA COMPOSI<;AO DE CARGA TRIBUTARIA EM 2.004- EMP 4 

Participa~iio de lmpostos no Recolhimento Total da Empresa 
2004 
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Analisando as figuras 29, 30 e 31, novamente conclui-se que o maior volume 

da carga tributaria concentra-se em dois tributos, sendo eles ICMS e SIMPLES. Em 

conjunto, os tributos responderam por 93,90% da carga tributaria de 2003 e 94,46% da 

carga tributaria de 2004. 
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No gnifico seguinte, podera ser observado o volume da carga tributaria sobre 

os resultado auferidos pela empresa nos periodos de 2.003/04 

FIGURA 32- GRAFICO RESUL TADO & CARGA TRIBUTARIA DA EMP 4 
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Podemos concluir, atraves da figura 32, acima, que no perido de 2003, a 

empresa sofreu uma carga tributaria no percentual de 30,60% de seu lucro liquido, o 

que equivale dizer que a empresa produziu recursos para o fisco durante 

aproximadamente 4 meses e para o s6cio e demais despesas nos 8 meses restantes do 

ano. Ja no periodo seguinte houve uma sensivel melhora. A carga tributaria no periodo 

de 2004 foi de 24,63% de seu lucro destinou-se aos cofre publicos, ou, 3 meses do ano 

foram destinados ao fisco e os 9 meses restantes para remunerar o capital investido e 

para as demais despesas. 
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EMPRESA5 

HIS TO RICO 

Empresa constituida sob a forma de sociedade por quotas de 

responsabilidade limitada, atuando no ramo de comercio de produtos alimenticios, na 

regiao metropolitana de Curitiba, contando com 3 anos de existencia, urn Unico 

estabelecimento. 

porte. 

Empresa optante do SIMPLES, enquadrada como empresa de pequeno porte. 

Empresa enquadrada no SIMPLES-PR, na condi~ao de empresa de pequeno 
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DEMONSTRA<;AO DO RESULTADO 

TABELA 24- DEMONSTRACAO DO RESUL TADO DO EXERCiCIO- EMPRESA 5 

DRE 3111212003 31112/2004 

EmR$ EmR$ 
(1,00) (1,00) 

RECEITA OPERACIONAL BRUT A 384.625,18 468.975,42 
DEDU(:OES DA RECEITA BRUT A (31.029, 74) (37. 787,98) 

ICMS sobre Vendas (14.798,56) (17.469,53) 
SIMPLES (16.231,18) (20.318,45) 

RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA 353.595,44 431.187,44 

CUSTO DE PRODUTOS VENDIDOS (184.620,09) (219.876,24) 

LUCRO I (PREJUIZO) OPERA ClONAL BRUTO 168.975,35 211.311,20 

DESPESAS OPERACIONAIS (69.307,23) (55.076,42) 

DESPESAS ADMINISTRATIV AS (65.399,77) (51.863,86) 

INSS (1.325,46) (1.876,42) 
FGTS (1.586,79) (1.423,57) 

Outras (62.487,52) (48.563,87) 

DESPESAS FINANCEIRAS (1.324,58) 0,00 

DESPESAS TRIBUTARIAS (2.582,88) (3.212,56) 
IPTU (687,42) (746,81) 

CPMF (1.895,46) (2.465,75) 

LUCRO I (PREJUIZO) LiQUIDO DO 
EXERCICIO 99.668,12 156.234,78 
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ANALISE DO RESULT ADO 

Dando seqUencia a analise, na tabela abaixo, demonstra-se a participa9ao 

relativa de cada tributo frente ao faturamento total da empresa nos periodos de 

2003/04 

TABELA 25- DEMONSTRATIVO FATURAMENTO & TRIBUTOS- EMP 5 

Item 31/12/2003 
0/o 

31/12/2004 
0/o 

Relativo Relativo 

Receita Brnta 384.625,18 100,00% 468.975,42 100,00% 

ICMS 14.798,56 3,85% 17.469,53 3,73% 

SIMPLES 16.231,18 4,22% 20.318,45 4,33% 

INSS 1.325,46 0,34% 1.876,42 0,40% 

FGTS 1.586,79 0,41% 1.423,57 0,30% 
IPTU 687,42 0,18% 746,81 0,16% 

CPMF 1.895,46 0,49% 2.465,75 0,53% 

Total de Tribntos 36.524,87 9,50% 44.300,53 9,45% 

Na tabela abaixo, demonstra-se a participa9ao relativa de cada tributo frente 

ao resultado liquido obtido pela empresa nos periodos de 2003/04 

TABELA 26- DEMONSTRATIVO RESUL TADO LiOUIDO & TRIBUTOS- EMP 5 

Item 31/12/2003 
0/o 

31/12/2004 
0/o 

Relativo Relativo 

Lncro Liqnido 99.668,12 100,00% 156.234,78 100,00% 

ICMS 14.798,56 14,85% 17.469,53 11,18% 

SIMPLES 16.231,18 16,29% 20.318,45 13,01% 

INSS 1.325,46 1,33% 1.876,42 1,20% 

FGTS 1.586,79 1,59% 1.423,57 0,91% 

IPTU 687,42 0,69% 746,81 0,48% 

CPMF 1.895,46 1,90% 2.465,75 1,58% 

Total de Tribntos 36.524,87 36,65% 44.300,53 28,36% 
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No grafico abaixo, poderemos visualizar o volume dos tributos recolhidos 

pela empresa e suas varia9oes nos periodos de 2003/04 
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FIGURA 33- GRAFICO DA VARIACAO ANUAL TRIBUTARIA - EMP 5 
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No grafico abaixo, podera ser observado a composi9ao da carga tributaria 

total da em pre sa no periodo de 2003. 

FIGURA 34- GRAFICO DA COMPOSICAO DE CARGA TRIBUTARIA EM 2.003- EMP 5 
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No gnifico abaixo, podera ser observado a composi~ao da carga tributaria 

total da em pre sa no periodo de 2004. 

FIGURA 35- GRAFICO DA COMPOSICAO DE CARGA TRIBUTARIA EM 2.004- EMP 5 

Participar;iio de lmpostos no Recolhimento Total da Empresa 
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Analisando as figuras 34 e 35, novamente constata-se que o ICMS e o 

SIMPLES, sao o grande volume de tributos da empresa com percentuais apurados de 

93,83% da carga tributaria em 2003 e 85,30% da carga total em 2004. 

Passaremos agora para a analise do impacto da carga tributaria sobre o 

resultado liquido da empresa. 
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FIGURA 36- GRAFICO RESUL TADO & CARGA TRIBUTARIA DA EMP 5 
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A figura 36 acima, demonstra-nos que no ano de 2.003, a empresa gerou urn 

lucro de R$ 99.668,12, com urn carga tributaria de R$ 36.524,87, representando 

36,65% de seu lucro. Ja, no exercicio seguinte, a empresa produziu para os s6cios R$ 

156.234,78 e para o fisco R$ 44.300,53, representando 28,36% de seu resultado foram 

recolhidos sob a forma de tributos, ou seja, podemos dizer que no ano de 2.003, a 

empresa produziu 5 meses aproximadamente para o fisco e os 7 meses restantes para o 

resultado fmal e no periodo de 2.004, aproximadamente 4 meses do ano foram para 

produzir o pagamento de seus tributos e o restante, 8 meses para o restante de seu 

resultado. 

CONSOLIDADO 

Na etapa seguinte do presente trabalho, foram consolidados os resultado 

obtidos pelas empresas, objeto de analise, para que possamos ter uma conclusao final 

da carga tributaria 
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TABELA 27- DEMONSTRA<;:AO DO RESULT ADO DO EXERCICIO- CONSOLIDADA 

DRE 

CONSOLIDADO 

RECEITA OPERACIONAL BRUT A 

DEDU(:OES DA RECEITA BRUT A 
ICMS sobre Vendas 
PIS 
CO FINS 
SIMPLES 

RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA 

CUSTO DE PRODUTOS VENDIDOS 

LUCRO I (PREJUIZO) OPERACIONAL BRUTO 

RECEITAS FINANCEIRAS 

DESPESAS OPERACIONAIS 

DESPESAS ADMINISTRATIVAS 
INSS 
FGTS 
Outras 

DESPESAS FINANCEIRAS 

DESPESAS TRIBUTARIAS 
IPTU 

IOF 

CPMF 

LUCRO I (PREJUIZO) OPERA ClONAL LIQUIDO 

IRPJ 

CSLL 

LUCRO I (PREJUIZO) LIQUIDO DO EXERCICIO 
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31/12/2004 

EmR$ (1,00) 

12.116.429,46 

(574.991,28) 
(106.192,87) 
(157.066,18) 
(311.732,23) 

(85.676,53) 

11.541.438,18 

(9.966. 790,82) 

1.574.647,36 

14.304,38 

(644.960,38) 

(544.107,03) 
(51.274,55) 

(17.436,34) 
(475.396,14) 

( 41.636,23) 

(59.217,12) 
(10.054,54) 

(433,20) 

(48.729,38) 

943.991,36 

(16.808,99) 

(10.085,41) 

917.096,96 



TABELA 28- DEMONSTRACAO CONSOLIDADA FATURAMENTO & TRIBUTOS 

Item 31/12/2004 % Relativo 

Receita Bruta 12.116.429,46 100,00% 

ICMS 106.192,87 0,88% 

PIS 157.066,18 1,30% 

CO FINS 311.732,23 2,57% 

SIMPLES 85.676,53 0,71% 

INSS 51.274,55 0,42% 

FGTS 17.436,34 0,14% 

IPTU 10.054,54 0,08% 

IOF 433,20 0,00% 

CPMF 48.729,38 0,40% 

IRPJ 16.808,99 0,14% 

CSLL 10.085,41 0,08% 

Total de Tributos 815.490,22 6,73% 

TABELA 29- DEMONSTRACAO CONSOLIDADA RESUL TADO LiQUIDO & TRIBUTOS 

Item 31112/2004 %Relativo 

Lucro Liquido 917.096,96 100,00% 

ICMS 106.192,87 11,58% 

PIS 157.066,18 17,13% 

CO FINS 311.732,23 33,99% 

SIMPLES 85.676,53 9,34% 

INSS 51.274,55 5,59% 

FGTS 17.436,34 1,90% 

IPTU 10.054,54 1,10% 

IOF 433,20 0,05% 

CPMF 48.729,38 5,31% 

IRPJ 16.808,99 1,83% 

CSLL 10.085,41 1,10% 

Total de Tributos 815.490,22 88,92% 
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No gnifico que segue poderemos visualizar a composivao total de carga 

tributaria incidente sobre a consolidavao de resultados, no periodo de 2.004 
FIGURA 37- GRAFICO CONSOLIDADO DA CARGA TRIBUTARIA 

Demonstra~iio Grtifica da Carga Tributtiria - 2004 
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A seguir, observaremos no grafico que segue a participavao de cada tributo 

componente da carga tributaria incidente sobre a consolidavao de resultados, no 

periodo de 2. 004 
FIGURA 38- GRAFICO DA COMPOSI<;AO DA CARGA TRIBUTARIA CONSOLIDADA- 2004 

Participar;iio de Impostos no Recolhimento Total da Empresa 
2004 
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No gnifico que seguinte visualiza-se a participa9ao da carga tributaria sobre 

o resultado contabil obtido pelo grupo de empresas em analise 

FIGURA 39- GRAFICO DO RESUL TADO & CARGA TRIBUTARIA CONSOLIDADO 
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Como forma de ilustrar o efeito da carga tributaria sobre a produ9ao total das 

empresa, objetos de estudo, foi elaborada esta consolidac;ao. 

Analisando a tabela 29 e as figuras 3 7 e 3 8, constatamos o destaque dos 

tributos com maior participac;ao na composic;ao da carga tributaria consolidada, 

totalizando 74,80%, sao eles: 

• COFINS 

• ICMS 

• PIS 

32,66% 

25,68% 

16,46% 

Logo, como constatado no exame individual das empresas, e recomendavel 

urn acompanhamento criterioso na apurac;ao e recolhimento dos tributos acima. 
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PESQUISA DIRIGIDA 

Com o objetivo de tra<;ar urn perfil do contribuinte na area geografica da 

pesquisa, ou seja da regiao metropolitana de Curitiba, foram distribuidos 200 

questionarios par que empresarios do ramo de comercio varejista respondessem. 

TABELA 30- QUESTIONARIOS ENVIADOS & QUESTIONARIOS DEVOLVIDOS 

QUESTIONARIOS ENVIADOS 

QUESTIONARIOS RESPONDIDOS 

Questionarios Djstribuidos & Respondidos 

16,00% 

Iii Questionarios respondidos • Questionarios retidos 
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ANEXO 

MODELO DE QUESTIONARIO ENTREGUE 

Prezado Contribuinte: 

Como objetivo de tra9ar urn perfil e conhecer a opiniao do micro I pequeno I medio contribuinte, 

solicito sua aten9ao para o preenchimento do questiomirio abaixo. 

Informo que niio hti a necessidade de identiticaciio sua ou de sua empresa. 

1. Dos itens abaixo, indique os ramos de atividade de sua empresa: 
(A)
(B)
(C)-

27,98% 

111 Comercio 

Comercio 

Presta9ao de Servi9os 
Industria 

FIGURA 40- GRAFICO DA RESPOSTA A QUESTAO 1 

Empresas poe Ramo de Afividade 

10,12% 

• Presta9ao de Servi9os o Industria 

61,90% 



2. Dos itens abaixo, qual a faixa de faturamento mensal sua empresa estava enquadrada no ano de 2.004 ? 

8,33% 

(A) - Ate R$ 10.000 

(B)- De R$ 10.001 a R$ 30.000 

(C) - De R$ 30.001 a R$ 50.000 

(D) - De R$ 50.001 a R$ 70.000 

(E) - De R$ 70.001 a R$ 90.000 

(F) - Acima de R$ 90.000 

FIGURA 41 - GRAFICO DA RESPOSTA A QUESTAO 2 

Empresas poe Classifica~o de Faturamento Mensa/ 

8,93% 

17,86% 

30,95% 

19,05% 

JiJ Ate R$ 10.000 • De R$ 10.001 a R$ 30.000 oDe R$ 30.001 a R$ 50.000 

oDe R$ 50.001 a R$ 70.000 • De R$ 70.001 a R$ 90.000 Iii Acima de R$ 90.000 
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3. Dos itens abaixo, qual a faixa de recolhimento mensal de tributos correspondente a sua empresa ? 
(A) - Menos de R$ 5.000 
(B) - De R$ 5.001 a R$ 10.000 
(C)- De R$ 10.001 a R$ 15.000 
(D) - De R$ 15.001 a R$ 20.000 
(E) - Acima de R$ 20.000 

22,62% 

FIGURA 42- GRAFICO DA RESPOSTA A QUESTAO 3 

Empresas poe Ctassjfica,ao de Reco/hjmento Mensa/ 

13,10% 
12,50% 

14,88% 

Menos de R$ 5.000 • De R$ 5.001 a R$ 10.000 oDe R$ 10.001 a R$ 15.000 

oDe R$ 15.0'01 a R$ 20.000 • Acima de R$ 20.000 
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4. 
5. Em sua opinHlo qual dos tributos abaixo, qual o que mais penaliza o resultado de sua empresa ? 

(A)- ICMS 

(B) - SIMPLES 

(C)- CPMF 

(D)- ISS 

(E)- IPI 

(F)- PIS 

(G)- COFINS 

(H)- IRPJ 

(I)- CSLL 

FIGURA 43- GRAFICO DA RESPOSTA A QUESTAO 4 

Tributos em Razao do lmpacto no Resultado 

2,38% 

2,38% 

8,93% 

16,67% 

2,38% 1,79% 

1,79% 

I!I ICMS • SIMPLES o CPMF o ISS • IPI ~ PIS • COFINS Ei! IRPJ • CSLL 
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6. Em sua opiniao, o valor de tributos arrecadados pelo governo, e: 
(A) - Pequeno 
(B)
(C)
(D)-

23,81% 

Pequeno 

Suficiente 
Alto 
Abusivo 

FIGURA 44- GRAFICO DA RESPOSTA A QUESTAO 5 

Tributos em Razao do Volume Arrecadado 

42,86%) 

• Suficiente oAito 

llO 

30,36% 

oAbusi\10 



7. Em sua opinHio, os tributos arrecadados pelo govemo sao: 
(A)- Nao vejo aplica~ao 
(B) - Aplicados incorretamente 
(C) - Aplicados corretamente 

FIGURA 45- GRAFICO DA RESPOSTA A QUESTAO 6 

Tributos em Razao cia Aplica,ao 

7,14% 

19,05% 

73,81% 

Nao vejo aplicac;ao • Aplicados incorretamente o Aplicados corretamente 
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8. Qual sua posi9ao quanto a sonega9ao de tributos por parte do empresariado ? 
(A) - Contnirio 
(B) - Favoravel 

FIGURA 46- GRAFICO DA RESPOSTA A QUESTAO 7 

Pos~o em Rela~o a Evasao Fiscal 

14,29% 

66,67% 

Iii Contrario • Fawrawl o Nao respondeu 
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9. Em que percentual de evasao fiscal sua empresa se classifica ? 
(A)~ Ate 10% do tributo devido 
(B)
(C)
(D)-

10,12% 

5,36% 

11,31% 

De 10,01% ate 25,00% do tributo devido 
De 25,01% ate 50,00% do tributo devido 
Mais de 50,00% do tributo devido 

FIGURA 47- GRAFICO DA RESPOSTA A QUESTAO 8 

Evasao Fiscal nas Emrpesas 

28,57%, 

44,64% 

11 Ate 10 % do tributo devido 
oDe 25,01% ate 50,00% do tributo devido 
• Nao respondeu 

• De 10,01% att9 25,00% do tributo devido 
o Mais de 50,00% do tributo devido 
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10. Qual a razao para optar pela atitude de sonegar tributos ? 
(A)
(B)
(C)
(D)-

Sobrevivencia da empresa 
Melhora de competitividade 
Melhorar resultados 
Descren~a na aplica~ao dos tributos recolhidos 

FIGURA 48- GRAFICO DA RESPOSTA A QUESTAO 9 

Raziies para O]J,ao pela Evasao Fiscal 

30,95% 

9,52% 

19,05% 

40,48% 

Iii Sobreviwncia da empresa 

o Melhorar resultados 

• Melhora de competitividade 

o Descrenc;a na aplicac;ao dos tributos recolhidos 
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11. Voce acha que a legislac;ao tributaria brasileira e: 
(A)
(B)
(C)
(D)-

De facil compreensao 

Discuto com amigos para compreende-la 
Nao tento entende-la 
Somente profissionais da area podem entende-la 

FIGURA 49- GRAFICO DA RESPOSTA A QUESTAO 10 

Compreensao da Legjsta,ao Tributilria BrasUejra 

16,67% 

8,33% 

30,36% 

1!1 De tacil compreensao 

o Nao tento entend&la 

• Discuto com amigos para compreend&la 

o Somente profissionais da area podem entende-la 
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CONCLUSAO 

Como pode-se observar nas empresas analisadas, conclui-se que a carga 

tributaria brasileira e realmente elevada. 

Esperar que o capitalista constitua uma empresa, que certamente gerani 

empregos diretos e indiretos, que promovera o giro de capitais na economia, sendo 

que, esta empresa devera produzir urn lucro para remunerar o capital investido e outro 

montante, que em alguns casos chega a ser superior ao lucro para atender as exigencias 

fiscais, e querer demais. 

Nao ha o que se discutir quanto a necessidade da exitencia de cobran~a de 

tributos, o que esta mais do que na hora, e discutir as bases de ccilculos destes tributos. 

Penalizando empresas com altas cargas tributarias, nao se promovera o 

desenvolvimento da economia nacional, e nao fortalecera estas empresas para que 

possam competir em uma economia globalizada. 

Outro ponto que chama a aten~ao e a falta de credito na autoridade 

govemamental, demonstrada atraves da pesquisa dirigida onde observa-se que, 66,67 

% dos questionados, entendem que a arrecada~ao de tributos esta elevada (Alta ou 

Abusiva), 73,81 % dos questionarios respondidos, afmnam nao ver aplica~ao dos 

tributos arrecadados, 66,67 % dos pesquisados sao favoraveis a sonega~ao fiscal, 

44,64 % das empresa, afirmam sonegar entre 10% e 25% dos tributos devidos e que 

30,95% das empresas optam pela evasao fiscal com o objetivo de sobreviver no 

mercado. 

Diante dos fatos acrma mencionados, espera-se que o poder publico, 

promova uma reforma tributaria com o objetivo de onerar de forma justa empresas e 

demais contribuintes. 
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