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PENSAMENTO 

Ore! 0 sentido da vida esta em deus; 

Celebre a cada novo dia; 

Cultive tudo que voce recebeu de bom; 

Seja criativo! A criatividade sempre ajuda; 

Planeje! Nao ande sem rumo; 

Tenha metas alcan9aveis; 

Nao tenha medo de abrir novas portas; 

Trabalhe com afinco! 0 trabalho dignifica o Homem; 

Nunca desista! S6 se perde quando se desiste; 

Lute! Nada nos e dado de gra9a, e, se for, talvez nao tenha valor; 

Brinque! Voce precisa de alegria; 

Encante-se! Nunca perca o prazer de se encantar 

Aprenda! Com certeza ainda ha muito que aprender; 

Descarte! Existem coisas que nao precisamos carregar conosco: o 6dio, a inveja, o 
rancor, o mau-humor, as tristezas; 

Sonhe! A vida nao e nada sem eles; 

Busque! Procure com ardor o que se deseja; 

Ame de verdade! Com toda a for9a do seu ser; 

Seja feliz! lsso depende de voce, muito mais do que voce pensa. 
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MENSAGEM 

"Nao escolhi ser uma pessoa comum. E meu direito ser diferente, ser singular, 

incomum, desenvolver talentos que Deus me deu. Nao desejo ser urn cidadao 

pacato e modesto, dependendo sempre de alguem. Quero correr o risco calculado, 

sonhar e construir, falhar e suceder. Recuso trocar o incentive por doa9ao. Prefiro as 

intemperan9as a vida garantida. Nao troco minha dignidade por ajuda de outros. Nao 

me acovardo e nem me curvo ante amea9as. Minha heran9a e ficar ereto, altivo e 

sem medo, pensar e agir por conta propria e, aproveitando os beneffcios da minha 

criatividade, encarar arrojadamente o mundo e dizer: ISTO E 0 QUE EU SOU". 

(Autor desconhecido) 
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RESUMO 

SILVA, Jose Luiz Alves da. 0 impacte des encarges tributaries nas pequenas e medias 
empresas prestaderas de services centabeis. Utilizar-se de urn born planejamento 
tributario e de fundamental importancia para as empresas. Nao ha como tratar de 
planejamento tributario sem visualizar os impactos causados pela excessiva carga tributaria 
brasileira. Existem varies criterios utilizados para a definic;:ao de pequenas e medias 
empresas. Vemos definic;:oes que se baseiam no numero de empregados, no capital social, 
na receita bruta, na receita operacional liquida, no grau de sofisticac;:ao tecnol6gica. Neste 
trabalho, a definic;:ao tern como base o faturamento. As empresas comerciais, em geral, 
tendo seu enquadramento como pequena ou media empresa tera opc;:oes diferenciadas para 
o recolhimento de seus tributes, o que nao ocorre com as empresas prestadoras de 
servic;:os. Conhecer os tributes a que estao obrigadas e as formas que terao para fazer seus 
recolhimentos sao ferramentas de suma importancia para o empresario. 0 trabalho de 
pesquisa apresentado corrobora a afirmac;:ao da necessidade que as empresas prestadoras 
de servic;:os contabeis possuem de estudar as opc;:oes oferecidas na legislac;:ao vigente, que 
permitam a implementac;:ao de ac;:oes que propiciem a reduc;:ao de seus onus tributaries, e 
compara-las, ainda, se teriam aumento ou reduc;:ao de obrigac;:oes tributarias se a legislac;:ao 
as permitissem a opc;:ao de apurac;:ao pelo SIMPLES - Sistema lntegrado de Pagamentos de 
lmpostos e Contribuic;:oes. 

Palavras-chaves: planejamento tributario; tributes; faturamento; simples. 
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INTRODUCAO 

Este estudo fara uma reflexao sabre o sistema de tributac;ao vigente no Brasil, 

em especial sabre o Impasto de Renda (IRPJ), a Contribuic;ao Social sabre o Luera 

Uquido (CSLL), o Programa de lntegrac;ao Social (PIS), a Contribuic;ao para 

Financiamento da Seguridade Social (COFINS), a contribuic;ao para o Institute 

Nacional do Segura Social (INSS) eo Impasto sabre Servic;os de Qualquer Natureza 

(ISSQN). Proporcionara uma comparac;ao entre a apurac;ao do IRPJ e a CSLL 

atraves do Luera Real, Luera Presumido e pelo SIMPLES. Trara algumas 

conceituac;oes e apresentac;ao de uma comparac;ao entre as opc;oes de apurac;ao de 

resultado que as pessoas juridicas podem fazer. 

Na elaborac;ao desta pesquisa procura compreender o conceito de empresa 

como sendo uma entidade composta de uma ou mais pessoa que, com seus 

capitais, desejam produzir certos bens e/ou prestar servic;os, os quais, colocados a 
disposic;ao do mercado, para atender certas necessidades humanas especificas, 

devem produzir aos proprietaries determinada margem de retorno (Iuera). Pede se 

observar neste conceito que os investidores ou proprietaries exigem urn determinado 

retorno para investirem e manterem seus capitais na empresa. Par forc;a legal e para 

que as atividades do Estado (Uniao, Estados e Municipios) possam ser mantidas, 

dos resultados das operac;oes das empresas o Estado fica com uma parcela. De 

maneira abrangente, a parcela que e destinada ao Estado e denominada tribute. 

Se as atividades desenvolvidas pela empresa, para atenderem as 

necessidades a que ela se propoe, nao trazer urn retorno satisfat6rio as seus 

investidores ficara inviavel mante-la em funcionamento. A carga tributaria brasileira e 

elevada e pede fazer com a empresa tenha reduzido o seu retorno sabre os 

investimentos, sendo este urn fator de inviabilidade na manutenc;ao de certos 

empreendimentos. 

De maneira geral, o mercado esta tendo urn a grande abertura para o ramo 

de prestac;ao de servic;os, em especial para as empresas prestadoras de servic;os 

contabeis. Mas ha necessidade das empresas fazerem um born e adequado 

planejamento tributario e terem uma competente capacidade gerencial, prestando 

servic;os de qualidade com prec;os competitivos lhes permitindo bans retornos para 

remunerar os investidores e fazer com que elas permanec;am neste mercado 

promissor, mas competitive. 



9 

CAPiTULO 1 - PLANEJAMENTO DA PESQUISA 

1. 1 DELIMITA<;AO DO TEMA 

0 presente estudo aborda como tema de pesquisa o impacto da tributa9ao 

brasileira nas pequenas e medias empresas prestadoras de servi9os contabeis no 

municipio de Bela Horizonte, Estado de Minas Gerais. 

1.2 FORMULA<;AO DO PROBLEMA 

A carga tributaria brasileira e bastante elevada e isto traz dificuldades 

competitivas aqueles empresarios que nao efetuarem urn born e correto 

planejamento tributario. Aos contribuintes prestadores de servi9os contabeis nao e 

dada a op9ao de apura9ao de tributes pelo Sistema lntegrado de Planejamento de 

Impastos e Contribui96es das Micraempresas e das Empresas de Pequeno Porte -

SIMPLES - s6 lhes restando op9ao pelos sistemas de apura9ao do Luera Real ou 

pelo Luera Presumido. A presente pesquisa objetiva influir na escolha do regime de 

tributa9ao pelas pequenas e medias empresas prestadoras de servi9os contabeis, 

fazer uma compara9ao entre os regimes de apura9ao em que elas podem optar 

(Luera Real ou Presumido) e comparar, tambem, com a apura9ao utilizando o 

SIMPLES. 

A pesquisa procura sanar a seguinte questao: 

Se as pequenas e medias empresas prestadoras de servi9os contabeis 

pudessem optar pelo Sistema lntegrado de Planejamento de Impastos e 

Contribui96es das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte - SIMPLES -

isto melhoraria o seu resultado econ6mico? 

1.3 HIPOTESES 

a) No atual sistema tributario Brasileira e possivel que as pequenas e medias 

empresas prestadoras de servi9os contabeis possam optar, alem dos sistemas de 

apura9ao de resultado pelo Luera Real ou Presumido, pelo SIMPLES; 
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b) A possibilidade das pequenas e medias empresas prestadoras de servi<;os 

contabeis terem op<;ao de tributa<;ao pelo Sistema lntegrado de Planejamento de 

Impastos e Contribui<;oes das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte -

SIMPLES- lhes trara um melhor retorno sobre seus investimentos. 

1.4 JUSTIFICATIVAS 

A presente pesquisa tem a pretensao de melhor conhecer o ramo de atividade 

das empresas prestadoras de servi<;os contabeis, estudar como os tributes afetam 

estas empresas e auxiliar no planejamento tributario das pequenas e medias 

empresas prestadoras de servi<;os contabeis ao identificar as modalidades de 

tributa<;ao existentes. Conhecendo e analisando o sistema tributario brasileiro, o 

empresario de presta<;ao de servi<;os contabeis podera verificar como sua empresa 

esta sendo afetada pela carga tributaria e qual a melhor alternativa a ser utilizada 

para lhe proporcionar economia tributaria e um melhor retorno sobre seus 

investimentos. 

A metodologia da Contabilidade Tributaria consiste basicamente em um 

adequado planejamento tributario - que exige conhecimento da legisla<;ao tributaria 

vigente e a confec<;ao relat6rios contabeis eficazes e confiaveis que demonstrem a 

exata situa<;ao das contas do patrimonio e des resultados apurados - que exige 

conhecimento de contabilidade. 

Aprofundando o conhecimento da legisla<;ao tributaria vigente permitira ao 

empresario contabilista estabelecer diferen<;as entre as formas tributarias 

disponfveis e tomar a decisao de escolha de qual sistema adotado trara para sua 

empresa maiores beneffcios economicos e financeiros, lhe ajudando, assim, na 

continuidade de seu empreendimento. 

A pesquisa realizada procura identificar e auxiliar no planejamento tributario 

das empresas prestadoras de servi<;os contabeis, objeto da analise, e das demais 

empresas prestadoras de servi<;os de pequeno e medic porte, a melhor op<;ao para 

recolhimento, aos cofres publicos, de impastos federais, municipais e as 

contribui<;oes federais, permitindo tambem que academicos e outros profissionais 

utilizem os resultados, aplicando-o no que couberem as suas fun<;oes profissionais. 
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Ah~m de estudar os sistemas de apura9ao de tributes em que as pequenas e 

medias empresas prestadoras servi9os contabeis podem optar, a pesquisa visa 

apresentar como seria a tributa9ao destas empresas, caso a legisla9ao tributaria 

vigente permitisse que elas optassem pelo Sistema lntegrado de Planejamento de 

Impastos e Contribui96es das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte -

SIMPLES. 

1.5 OBJETIVOS 

A proposta de estudo desta pesquisa tern por objetivos: 

1.5.1 Geral 

Conhecer e analisar os aspectos do sistema tributario brasileiro no que tange 

a tributa9ao das pequenas e medias empresas de prestadoras de servi9os contabeis 

bern como apresentar uma compara9ao entre os sistemas de tributa96es 

disponiveis. 

1.5.2 Especificos 

- conhecer a legisla9ao tributaria federal e a legisla9ao do municipio de Belo 

Horizonte, Estado de Minas Gerais; 

- conhecer a legisla9ao previdenciaria brasileira, nos aspectos que afetam a 

atividade de presta9ao de servi9os contabeis; 

- evidenciar os diversos sistemas tributaries disponiveis na legisla9ao 

tributaria do pafs; 

- analisar os resultados obtidos na pesquisa para identificar e sugerir qual a 

op9ao trara maior economia tributaria para as pequenas empresas prestadoras de 

servi9os contabeis situadas no municipio de Belo Horizonte. 
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1.6 METODOLOGIA 

A pesquisa, objeto deste trabalho tera como metodologia bibliografica e tera 

uma extensao explorat6ria. 

1.7 EMBASAMENTO TEORICO 

0 embasamento te6rico de abrangencia se firmara na Contabilidade Fiscal, 

Contabilidade Gerencial e na Legislac;ao Tributaria Brasileira vigente, em especial o 

estudo dos tributes federais e dos tributes municipais do municipio de Bela 

Horizonte, Estado de Minas Gerais. 
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CAPiTULO 2- AS EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVICOS CONTABEIS 

Pode-se compreender o conceito de Empresa Prestadora de Servi9os 

Contabeis como sendo uma entidade composta de uma ou mais pessoa que, com 

seus capitais, desejam prestar servi9os especializados de contabilidade, os quais, 

colocados a disposi9ao do mercado, para atender necessidades especfficas de 

pessoas jurfdicas e/ou pessoas ffsicas, devendo produzir aos proprietaries 

determinada margem de retorno (lucre). Pode se observar neste conceito que os 

investidores ou proprietaries exigem um determinado retorno para investirem e 

manterem seus capitais na empresa. 

Uma organizaQao com fins lucrativos, independente da atividade que 

desenvolve, sempre busca um maier retorno para seus investimentos. As empresas 

prestadoras de servi9os contabeis estao inseridas neste contexte, e para tanto, elas 

tern que primar por uma eficiente gestae de seus recursos, o que justifica a 

necessidade de bern conhecer o mercado em que estao inseridas, os seus clientes, 

os produtos oferecidos, a qualifica9ao de sua mao-de-obra, o modele de gestae 

adotado por seus administradores e tambem como a carga tributaria esta afetando o 

retorno e buscar um melhor planejamento tributario. 

As EPSC's tern como produto principal o fomecimento de informat;oes 

sabre a situat;ao economica, de acordo com a necessidade de cada 

um de seus c/ientes, ou seja, e a necessidade de informat;oes dos 

c/ientes, que e capaz de identificar os servit;os a serem executados 

para a gerat;ao dos produtos especificos. (BRAGA, 2002, p. 18) 

A finalidade deste capitulo e de mostrar as caracterfsticas das empresas de 

presta9ao de servi9os contabeis, de maneira generica. Esta caracteriza9ao se 

justifica para que se possa conhecer o maier numero possfvel de informa96es sobre 

este tipo de neg6cio, para, posteriormente, analisar o impacto que o sistema de 

tributa9ao do Pais tern sobre o resultado. 
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2.1 ASPECTOS CONCEITUAIS 

A contabilidade pede ser conceituada como senda a ciencia que estuda e 

controla o patrimonio das entidades mediante o registro, a demonstra<;ao expositiva 

e a interpreta<;ao dos fates neles ocorridos, com o fim de oferecer informa<;6es sabre 

sua composi<;ao e suas varia<;6es, bern como sabre o resultado economico 

decorrente da gestae da riqueza patrimonial. 

GOUVEIA (1993, p. 1) conceitua a contabilidade como sendo urn sistema 

muito bern idealizado que permite registrar as transaqoes de uma entidade que 

possam ser expressas em termos monetarios, e informar as reflexos dessas 

transa<;oes na situa<;ao economico-financeira dessa entidade em uma determinada 

data. 

Observa-se que uma das principais fun<;oes da contabilidade, e a de fornecer 

informa<;oes uteis aos seus usuaries para a tomada de decisoes. Ressalta-se, 

entretanto, que, no Brasil, em alguns segmentos empresariais, em especial na 

pequena empresa, a fun<;ao do profissional contabil, infelizmente, foi distorcida, 

estando voltada exclusivamente para satisfazer as exigencias fiscais. Aqui serao 

apresentados, de maneira geral, alguns ramos em que as empresas de presta<;ao de 

servi<;os contabeis poderao atuar. 

Diante das conceitua<;6es apresentadas, conclui-se que do ponte de vista 

tecnico operacional a contabilidade tern por finalidade executar os registros das 

varia<;oes patrimoniais que ocorrem na Entidade e do ponte de vista gerencial seu 

objetivo e fornecer informa<;oes para que os gestores tomem suas decisoes. 

2.2 0 CAMPO DE ATUA<;AO DO CONTABILISTA 

Como profissional, o contabilista pede atuar em diversos ramos da 

contabilidade, como por exemplo: executar servi<;os de contabilidade geral, auditoria, 

pericia contabil, consultoria, assessoria, controladoria, professor, pesquisador, 

exercer cargos administrativos em empresa privadas ou publicas. 

Os servi<;os de uma empresa de contabilidade sao de suma importancia para 

qualquer empresario que deseje administrar de forma consciente os seus neg6cios, 
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porque e a Contabilidade responsavel per proporcionar informa<;oes economicas e 

financeiras de uma organiza<;ao. 

Uma empresa prestadora de servi<;os contabeis pede ser constitufda, 

especificamente, para prestar servi<;o a urn ramo da contabilidade, como as 

empresas de auditoria, perfcia contabil, execu<;ao contabil, contabilidade publica, 

consultoria, assessoria, como tambem oferecer o conjunto de todos estes servi<;os. 

Como o mercado da empresa de contabilidade esta prioritariamente centrado 

nas pequenas ou medias, pois as grandes ja possuem seu pessoal da area contabil 

contratado, sera feito conceitua<;oes de apenas algumas des ramos acima citados. 

2.2.1 Contabilidade Geral 

A importancia de registrar as transa<;oes de uma empresa e proveniente de 

uma serie de fatores. 0 profissional contabil que atua nesta area tanto pede estar 

exercendo esta fun<;ao dentro de uma grande empresa quanto em seu escrit6rio, 

fazendo a execu<;ao des registros contabeis da muta<;ao do patrimonio para 

empresas de pequeno e medic porte. 

2.2.2 Auditoria 

Segundo os dicionarios, a auditoria e uma tarefa exercida pelo auditor 

(ouvidor), urn profissional com conhecimento de varias areas e com condi<;ao de 

desempenhar o seu trabalho de forma independente. A auditoria ha algumas 

decadas era feita per profissionais que possufam forma<;ao superior no campo da 

contabilidade. 

DIAS (2005, p. 87) a auditoria foi utilizada, inicialmente, pelos ingleses 

(auditing) para significar o conjunto de procedimentos tecnicos para revisao da 

Contabilidade. Atualmente, possui sentido mais abrangente. 

Auditor - (. . .) Auditor lndependente: E o profissional que nao e 

empregado da empresa em que esta realizando o trabalho de 

Auditoria. E. urn profissional liberal, embora possa estar vinculado a 
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uma empresa de Auditoria. (. . .) Auditor lnterno: E o Auditor que e 
empregado (ou dependente economico) da empresa em que faz o 

exame da Contabilidade. (MARION, 1986, p. 31) 

A auditoria tern a preocupa<;ao de confrontar os elementos da contabilidade 

com as opera<;oes da empresa, para assegurar a credibilidade das informa<;oes e a 

integridade do patrimonio e a minimiza<;ao dos riscos da atividade empresarial. A 

auditoria e, geralmente, realizada por profissionais externos, os chamados Auditores 

lndependentes, e tern como finalidade principal dar credibilidade e confian<;a as 

informa<;oes fornecidas pela Contabilidade. Como e citado par MARION, existe o 

tambem o Auditor Interne, que e funcionario da empresa, e seu papel e o de auditar 

o trabalho contabil para evitar desvios e dar credibilidade aos processes internes. 

Os servi<;os executados pela auditoria exigem uma vasta gama de 

conhecimentos, par isso requer profissionais mais qualificados, ou seja, com uma 

carga mais expressiva e especffica de estudo, e culturalmente desenvolvidos. 

2.2.3 Perfcia Contabil 

A perfcia contabil constitui o conjunto de procedimentos tecnicos e cientfficos 

destinados a levar a instancia decis6ria elementos de prova necessaries a subsidiar 

a justa solu<;ao do litfgio, mediante laude pericial contabil e/ou parecer pericial 

contabil, em conformidade com as normas jurfdicas e profissionais, e a legisla<;ao 

especffica no que for pertinente. A perfcia contabil pode ser classificada como 

perfcia contabil judicial, extrajudicial e arbitral, e de competencia exclusiva de 

contador registrado no Conselho Regional de Contabilidade (CFC) que tern a 

denomina<;ao de perito contabil. 

0 trabalho do perito contador tornou-se muito requisitado pela Justi<;a devido 

ao numero crescente de litigios que envolvem questoes comerciais e patrimoniais. 0 

contador que atua nesta area deve possuir competencias necessarias para a 

elabora<;ao de laudos e pareceres com urn maier grau de confiabilidade, 

fidedignidade e qualidade. 
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A Justi9a recorre ao perito contabil quando o juiz necessita de um laude 

profissional especializado ou para atender ao pedido de uma das partes envolvidas 

no processo. Muitas perfcias na area da Contabilidade sao hoje requeridas 

principalmente na parte de revisao de encargos financeiros contra bancos, tambem 

referentes ao Sistema Financeiro Habitacional (SFH), e demais questoes como 

leasing, condomfnios, entre outros. A perfcia e um meio de prova previsto no Direito, 

assim como a documental, a testemunhal e a do depoimento pessoal. 

A atividade de perfcia contabil faz usc de procedimentos especlficos e conclui 

seus trabalhos emitindo o laude pericial. 0 ludo Pericial e o produto final da perfcia, 

e um conjunto de respostas a questionamentos feitos pelo juiz e pelas partes 

interessadas no processo. As respostas devem ser imparciais, apenas apontando os 

fates, pois o poder de julgamento cabe ao juiz. 

2.2.4 Assessoria e Consultoria Contabil 

0 contador alem de elaborar os documentos contabeis de uma empresa e um 

profissional capacitado a prestar consultoria em rela9ao aos aspectos fiscais, 

tributaries, legais e trabalhistas. 0 profissional contabilista se utiliza de ses 

conhecimentos para um assoramento na condw;:ao gerenciai das empresas clientes 

para que elas possam ter mair subsidio para suas tomadas de decisao. 

A consultoria, em franco desenvolvimento em nosso pais, nao se restrings 

especificamente a parte contabil e financeira, mas tambem, e aqui houve um grande 

avan9a da profissao, a consultoria fiscal (Impasto de Renda, I PI, ICM e outros). 
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CAPiTULO 3 - CONSIDERACOES SOBRE 0 SISTEMA TRIBUTARIO 

BRASILEIRO 

Como foi visto na introdu9ao deste trabalho, por for9a legal e para que as 

atividades do Estado possam ser mantidas, dos resultados das opera9oes das 

empresas o Estado fica com uma parcela, que, de maneira abrangente, e 

denominada tribute. 

0 C6digo Tributario Nacional, em seu artigo terceiro define: 

Art. 3. o - Tributo e tad a presta98o pecuniaria compuls6ria, em moeda 

au cujo valor nela se possa exprimir, que nao constitua san9ao de ato 

ilfcito, institufda em lei e cobrada mediante atividade administrativa 

plenamente vinculada. 

Diante da defini9ao dada pelo artigo 3. 0 do CTN, defini-se tribute como valor 

(prestayao), normalmente em dinheiro, que cada pessoa (ffsica ou jurfdica) paga ao 

Estado, em decorrencia da rela9ao jurfdica, pelo principia da legalidade, que se 

estabelece entre ambos, as pessoas na qualidade de contribuintes ou responsaveis, 

com dever jurfdico, e o Estado, com o direito subjetivo para exigi-lo em face do 

poder de tributar decorrente da soberania que lhe confere a Carta Magna do pals, a 

Constitui9ao Federal. 

Detalhando, para melhor compreensao, o conceito expresso no C6digo 

Tributario Nacional, observa-se: 

a) Presta9ao pecuniaria compuls6ria 

Significa dizer que tal presta9ao e exigida de forma coercitiva, obrigat6ria, eis 

que decorre do poder de imperio do Estado e, preferencialmente, em dinheiro 

(pecunia). 0 pagamento do tribute nao decorre de ato voluntario da pessoa, seja ela 

ffsica ou jurfdica, mas sim por imposi9ao legal. 

b) Em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir 

Deve-se depreender dessa expressao que o tribute podera ser page na 

unidade monetaria corrente (Real - R$), nao dispensando outras formas que 

possam representa-la. 

c) Que nao constitua san9ao de ato ilfcito 
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0 tribute e exigido de ato Hcito, nao podendo o legislador ordinaria, ao criar a 

hip6tese de incidencia (fato gerador), colocar uma situac;ao, ato, fato ou neg6cio 

jurldico contra rio a lei como gerador da obrigac;ao de pagar tribute. 

d) lnstitulda em lei 

Deve-se entender que o tribute somente devera ser pago quando instituldo 

par lei, porquanto de representar, nesse sentido, a vontade popular, obedecendo o 

principia da legalidade. Aqui, o Direito Tributario se utiliza um de um conceito trazido 

do Direito Penal, ou seja, nao ha tribute sem lei anterior que o defina, assim como 

nao ha crime sem lei anterior que o defina. 

S6 a lei pode instituir tribute. lsto decorre do principia da legalidade, 

prevalente no Estado de Direito. Nenhum tribute sera exigido sem que a lei o 

estabelec;a, conforme assegura o art. 150, incise I, da Constituic;ao Federal. 

e) Cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada 

A atividade administrativa pode ser classificada em arbitraria, discricionaria e 

vinculada, conforme o grau de liberdade atribulda a autoridade no seu desempenho. 

Atividade vinculada e aquela em cujo desempenho a autoridade 

administrativa nao goza de liberdade para apreciar a conveniencia nem a 

oportunidade de agir. 

No momenta da ocorrencia do fato gerador da obrigac;ao tributaria principal, a 

autoridade administrativa competente e obrigada a efetuar a cobranc;a do tribute, sob 

pena de responsabilidade funcional, evidentemente nos termos da lei e atraves de 

um ato formal proprio, isto e, par meio do lanc;amento tributario. 

0 tribute, como conceituado no artigo 3.0 do C6digo Tributario Nacional, e um 

genera, do qual o artigo 5.0 do mesmo C6digo indica como especies os impastos, as 

taxas e as contribuic;oes de melhoria. 

Verifiquem as especies de tributes conceituados pelo C6digo Tributario 

Nacional: 

Art.16- Impasto e o tributo cuja obrigac;ao tern par fato gerador uma 

situac;ao independente de qualquer atividade estatal especifica, relativa 

ao contribuinte. 

Art.77- As Taxas cobradas pela Uniao, pelos Estados, pelo Distrito 

Federal au pelos Municipios, no ambito de suas respectivas 

atribuic;oes, tern como fato gerador o exercfcio regular do poder de 
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polfcia, au a utiliza<;ao, efetiva au potencial, de servi<;o publico 

especifico e divisive/, prestado ao contribuinte au pasta a sua 

disposi<;ao. 

Paragrafo unico: A taxa nao pode ter base de calcu/o au fato gerador 

identicos aos que correspondam a impastos, nem se calculada em 

fun<;ao do capital das empresas. 

Art.81 -A contribui<;ao de me/haria cobrada pela Uniao, pelos Estados, 

pelo Distrito Federal e pelos Municipios, no ambito de suas respectivas 

atribui<;oes, e instituida para fazer face ao custo de obras publicas de 

que decorra valoriza<;ao imobiliaria, tendo como limite total a despesa 

realizada e como limite individual o acrescimo de valor que a obra 

resu/tar para cad a im6vel beneficiado. 

Como conceituado no capitulo 2, a Contabilidade e a ciencia que estuda e 

controla o patrim6nio das entidades mediante o registro, a demonstra<;ao expositiva 

e a interpreta<;ao dos fatos neles ocorridos, com o fim de oferecer informa<;oes sabre 

sua composi<;ao e suas varia<;oes, bern como sabre o resultado econ6mico 

decorrente da gestae da riqueza patrimonial. Tambem citado no capitulo anterior, na 

contabilidade ha varies ramos de trabalho, como par exemplo: a Auditoria, 

Contabilidade Fiscal, Contabilidade Gerencial, Contabilidade Publica ou 

Governamental, Contabilidade Tributaria ou Fiscal, Perlcia Contabil. Aqui o foco de 

estudo sera a Contabilidade Tributaria e a Contabilidade Gerencial. 

FABRATTI (1999, p. 25) define Contabilidade Tributaria como sendo o ramo 

da contabilidade que tern par objetivo aplicar na pratica conceitos, principios e 

normas basicas da contabilidade e da legisla<;ao tributaria, de forma simultanea e 

adequada. 

0 objeto da contabilidade tributaria e apurar com exatidao o resultado 

economico do exercicio social, demonstrando-o de forma clara e sintetica, 

para, em seguida, atender de forma extra-contabil as exigencias das 

/egisla<;oes do IRPJ e da Contribui<;ao Social sabre o Luera determinando 

a base de calculo fiscal para a forma<;ao das provisoes destinadas ao 

pagamento desses tributos, as quais serao abatidas do resu/tado 
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economico (contabil), para determina980 do Iuera liquido a disposi980 dos 

acionistas, s6cios ou titular de firma individual. (FABRETTI, 1999, p. 27) 

Apresentado os conceitos de Contabilidade e seus ramos de atuac;ao; 

Contabilidade Tributaria e seu objeto de estudo; e o conceito de Tributes e suas 

especies, serao vistos, de forma mais especffica, os tributes incidentes sobre as 

Empresas de Prestac;ao de Servic;os Contabeis. 

3.1 TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE AS EMPRESAS PRESTADORAS DE 

SERVICOS CONT ABElS 

A carga tributaria incidente sobre as empresas varia conforme a atividade 

econ6mica explorada e as operac;oes realizadas, podendo variar inclusive quanto ao 

valor. Nesta pesquisa serao tratados, apenas, os tributes que incidem sobre o ramo 

de prestac;ao de servic;os contabeis. 

3.1.1 Tributes Federais 

Os tributes federais sao os de competencia da Uniao. Serao apresentados os 

seguintes tributes. 

3.1.1.1 lmposto de Renda Pessoa Jurfdica- IRPJ 

0 imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza, ou simplesmente 

imposto de renda, como geralmente conhecido, pertence a competencia da Uniao 

Federal, conforme expoe a Constituic;ao Federal em seu art. 153, inc. Ill. 

0 C6digo Tributario Nacional, em seus artigos 43, 44 e 45, traz o seguinte 

teor: 
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Art. 43- 0 impasto de compettmcia da Uniao, sabre renda e proventos 

de qualquer natureza tem como fato gerador a aquisir;ao da 

disponibilidade economica ou juridica: 

I - renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho, ou 

da combinar;ao de ambos; 

II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os 

acrescimos patrimoniais nao compreendidos no inciso anterior. 

Art. 44 - A base de calculo do impasto e o montante, real, arbitrado ou 

presumido, da renda ou dos proventos tributaveis. 

Art. 45- Contribuinte do impasto e o titular da disponibilidade a que se 

refere o art. 43, sem prejuizo de atribuir a lei essa condir;ao ao 

possuidor, a qualquer titulo, dos bens produtores de renda ou 

proventos tributaveis. 

Diante do acima exposto, pode-se extrair que o fato gerador do imposto de 

renda e a aquisi9ao da disponibilidade economica ou juridica, assim entendido o 

produto de capital, do trabalho ou da combina9ao de ambos; e de proventos de 

qualquer natureza, assim entendidos os acrescimos patrimoniais nao 

compreendidos no conceito de renda. 

0 contribuinte do impasto de renda pode ser pessoa fisica ou pessoa juridica. 

Pessoa fisica e a pessoa natural, o individuo. Pessoa juridica e aquela criada pelo 

Direito. E pessoa porque pode ser sujeito de direitos e obriga96es, sendo distinta 

daquelas naturais que a compoe. 

Em rela9ao as pessoas juridicas, a ocorrencia do fato gerador se da pela 

obten9ao de resultados positivos - lucros - em suas opera96es industriais, 

mercantis ou de presta9ao de servi9os. 0 imposto sera devido a medida que os 

rendimentos os lucros forem sendo auferidos. 

0 imposto de renda e talvez o de legisla9ao mais complexa de quantos 

integram o sistema tributario brasileiro. E, alem de complexa, sua legisla9ao e das 

mais dinamicas. 

Atualmente o imposto de renda e regido pelo decreto 3.000, de 26 de mar9o 

de 1999, e sua aliquota para a pessoa juridica e de 15% sobre a base de calculo, 

que pode ser o lucro presumido, real ou arbitrado. A parcela da base de calculo, 

apurada mensalmente, que exceder a R$ 20.000,00 fica sujeita a incidencia de 10%. 
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3.1.1.2 Contribui9ao Social Sabre o Luera Uquido - CSLL 

De acordo com o previsto na Constitui9ao Federal, a seguridade social tern 

que ser financiado por toda a sociedade. Veja, abaixo, esta previsao constitucional. 

Art. 195 - A seguridade social sera financiada par toda a sociedade, de 

forma direta e indireta, nos termos da lei, mediante recursos 

provenientes dos on;amentos da Uniao, dos Estados, do Distrito 

Federal e dos Municfpios, e das seguintes contribuic;oes sociais: 

I - do empregador, da empresa e da entidade a ela equiparada 

na forma da lei, incidente sabre: 

a) folha de sa/arias e demais rendimentos do trabalho pagos ou 

creditados, a qua/quer titulo, a pessoa ffsica que /he preste servic;o, 

mesmo sem vinculo empregatfcio; 

b) a receita ou o faturamento; 

c) o Iuera; 

(. . .) 

Ve-se que a Constitui9ao Federal determina que sabre o Iuera das pessoas 

jurfdicas incidam a contribui9ao social sabre o Iuera lfquido - CSLL, para ajudar a 

financiar a seguridade social. Tal contribui9ao foi institufda pela lei n. 0 7.689, datada 

de 15 de dezembro de 1988. 

Nas empresas tributadas pelo Luera Real, quando a apura9ao e trimestral, a 

CSLL e calculada sabre a base positiva determinada a partir Balan9o Patrimonial 

levantado a trimestralmente do ano calendario, e os recolhimentos sao considerados 

definitivos. No regime por estimativa ela e calculada com base na receita bruta e 

acrescimos apurados a cada mes, devendo ser levantados urn balan<;o anual em 31 

de dezembro para apurar os valores efetivamente devidos no ano calendario. 

A base de calculo da CSLL no regime por estimativa ou lucre presumido e 

determinada pela aplica9ao de o percentual de 12% sobre a receita bruta. Sabre a 

base de calculo encontrada aplica-se a alfquota de 9% para encontrar o valor a ser 

recolhido aos cofres publicos. 
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3.1.1.3 Contribuic;ao para Financiamento da Seguridade Social- COFINS 

A Lei complementar n. 0 70, de 30 de dezembro de 1991, obedecendo o incise 

I do art. 195 da CF, institui a Contribuic;ao para Financiamento da Seguridade Social 

- COFINS, determinando o seguinte: 

Art. 1°- Sem prejuizo da cobram;a das contribuigoes para o Programa 

de lntegragao Social (PIS) e para o Programa de Formagao do 

Patrimonio do Servidor Publico (Pasep), fica institufda contribuigao 

social para financiamento da Seguridade Social, nos termos do inciso I 

do art. 195 da Constituigao Federal, devida pe/as pessoas juridicas 

inclusive as a e/as equiparadas pela legislagao do impasto de renda, 

destinadas exclusivamente as despesas com atividades-fins das areas 

de saude, previdencia e assistencia social. 

Art. 2° - A contribuigao de que trata o artigo anterior sera de dais par 

cento e incidira sabre o faturamento mensa/, assim considerado a 

receita bruta das vendas de mercadorias, de mercadorias e servigos e 

de servigo de qualquer natureza. 

Quando de sua criac;ao, a alfquota da COFINS, conforme prescrito no Art. 2° 

acima, era de 2% e incidia sabre o faturamento. Posteriormente, a Lei 9. 718, de 27 

de novembro de 1998 alterou a alfquota da para 3% sabre o faturamento das 

pessoas jurfdicas, sendo o faturamento entendido como a receita bruta, exclufda as 

vendas canceladas, os descontos incondicionais, o IPI, eo ICMS quando cobrado 

pelo vendedor des bens ou servios na condic;ao de substitute tributario publicos. 

3.1.1.4 Programa de lntegrac;ao Social - PIS 

Criado pel a Lei Complementar n. 0 7, de 7 de novembro de 1970 e 

recepcionado pela Constituic;ao Federal de 1988 em seu Art. 239. INSS 
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Art. 239 - A arrecadar;ao decorrente das contribuir;oes para o 

Programa de lntegrar;ao Social, criado pe/a Lei Comp/ementar n. 0 7, de 

7 de setembro de 1979, e para o Programa de Formar;ao do 

Patrimonio do Servidor Publico, criado pela Lei Complementar n. 0 8, de 

3 de dezembro de 1970, passa, a partir da promulgar;ao desta 

Constituir;ao, a financiar, nos termos que a lei dispuser, o programa do 

seguro-desemprego e o a bono de que trata o § 3. 0 deste artigo. 

(. .. ) 

§ 3°. Aos empregados que perceberem de empregadores que 

contribuem para o Programa de lntegrar;ao Social ou para o Programa 

de Formac;ao do Patrimonio do Servidor Publico, ate dais sa/arias 

mfnimos de remunerar;ao mensa/, e assegurado o pagamento de 1 

(um) sa/aria mfnimo anual, computado neste valor o rendimento das 

contas individuais, no caso daqueles que ja participavam dos referidos 

programas, ate a data da promulgar;ao desta Constituir;ao. 

(. .. ) 

A contribui9ao para o PIS/PASEP tem como fate gerador o faturamento 

mensal, entendido aqui como o total das receitas auferidas pela pessoa juridica, 

independentemente de sua denomina9ao ou classifica9ao contabil. A aliquota a ser 

aplicada sabre a base de calculo e de 1 ,65%. 

3.1.1.5 Institute Nacional de Seguridade Social- INSS 

Criado em 1990, o Institute Nacional de Segura Social - INSS foi 

regulamentado pel a Lei n. o 3.048, de 06 de maio de 1999, que se en contra em vigor 

ate os dia atuais. 

A instru9ao Normativa n.0 20, de 18 de maio de 2000 resolve: 

Art. 143 - A contribuir;ao a cargo da empresa sabre o total das 

remunerar;oes pagas, devidas ou creditadas, a qualquer titulo, no 

decorrer do mes, aos segurados empregado e trabalhador avulso, 

a/em das contribuir;oes pre vistas do RPS, e de 20% (vinte par cento). 
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Art. 144 - A contribuiQao a cargo da empresa sabre o total das 

remunera9oes pagas au creditadas no decorrer do mes ao segurado 

contribuinte e de 20% (vinte par cento). 

A contribuic;ao social para o lnstituto Nacional de Segura Social tern como fato 

gerador o total das remunerac;oes mensal paga, devida ou creditada par pessoa 

jurldica aos empregados ou trabalhadores avulsos. Sabre essa base, a alfquota 

incidente e de 20%. 

3.1.2 Tributos Municipais 

Sao os tributos de competencia dos Municfpios. 

3.1.2.1 Impasto Sabre Servic;os de Qualquer Natureza- ISSQN 

0 Impasto Sabre Servic;os de Qualquer Natureza - ISSQN, ou simplesmente 

Impasto Sabre Servic;os - ISS, e de competencia dos Municlpios. Competente para 

cobrar o ISS e o Municipio onde ocorre seu fato gerador, ou seja, a prestac;ao do 

servic;o. Nos termos do art. 12 do Decreta-lei n.0 406, de 31 de dezembro de 1968, 

considera-se o local da presta98o do serviQo (a) o do estabelecimento prestador au, 

na falta de estabelecimento, o do domicilio do prestador.; (b) no caso de construQao 

civil, o local onde se efetuar a presta9ao. 

0 ISS nao tern alfquota uniforme e no que tange ao fato gerador do ISS, nos 

termos do art. 156, Ill, da CF, compreende os servic;os de qualquer natureza nao 

compreendidos na competencia tributaria estadual, definidos em lei complementar 

da uniao. 0 fato gerador e descrito em lei ordinaria do Municipio. No municipio de 

Bela Horizonte, Minas Gerais, em que foi tornado como base para efeitos desta 

pesquisa, no que diz respeito aos tributos municipais, o ISSQN e regulado pela Lei 

n.0 8.725, datada de 30 de dezembro de 2003. 

Com relac;ao ao ISS do Municipio de Bela horizonte, Minas Gerais, vejamos 

algumas considerac;oes sabre a Lei n.0 8.725, de 30 de dezembro de 2003. 

0 fato gerador e definido pelo artigo primeiro, como segue a baixo: 
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Art. 1. 0 
- 0 Impasto sabre Servic;os de Qualquer Natureza - ISSQN -

tern como fato gerador a prestac;ao de servic;o definido em lei 

complementar, constante da Lista de Servic;os que integra o Anexo 

Unico desta Lei, ainda que esse nao constitua atividade preponderante 

do prestador. 

(. . .) 

§ 4° - A incidtmcia do ISSQN independe de: 

I - denominac;ao do servic;o prestado; 

II - existencia de estabelecimento fixo; 

Ill- cumprimento de exigencia legal, regulamentar ou administrativa, 

relativa ao exercfcio da atividade, sem prejufzo das cominac;oes 

cabfveis; 

IV- do resultado financeiro obtido no exercfcio da atividade. 

Em seu artigo quinto, a Lei e definido a base de calculo do ISS. 

Art. 5°- 0 prec;o do servic;o e a base de ca/culo do ISSQN e e 
considerado, para fins desta Lei, como o valor total recebido ou de vida 

em conseqaencia da prestac;ao do servic;o, vedadas deduc;oes, exceto 

as expressamente autorizadas em Lei. 

Para as empresas de presta9ao de servi9os contabeis, a alfquota a ser 

aplicada e de 5% (cinco por cento), conforme determinado pelo incise Ill, do artigo 

14, da Lei 8. 725. 

Art. 14 - Sao as seguintes as aliquotas do ISSQN: 

I- 2% (dais par cento) para os servic;os inseridos nos itens 1, 7, 8, 10 e 

35, enos subitens 3.02, 4.02, 4.20, 9.02, 9.03, 11.02, 11.03, 12.01, 

12.03, 12.07, 12.08, 12.11, 12.12, 13.05, 15.09, 17.04 a 17.08 e 17.24 

da Lista de Servic;os que integra o Anexo Unico desta Lei; 

II- 3% (tres par cento) para o servic;o inserido nos subitens 4.01, 4.03 a 

4.19, 4.21 a 4.23, 12.02, 12.06, 12.16, 19.01 da Lista de Servic;os que 

integra o Anexo Unico desta Lei; 
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Ill- 5% (cinco par cento) para o servic;o inserido nos demais itens e 

subitens da Lista de Servic;os que integra o Anexo Unico desta Lei, nao 

relacionados nos incisos I e II deste artigo. 

Vejam a baixo, o que trato o anexo da Lei 8. 725, no que tange aos servic;os 

contabeis: 

17 - Servic;os de apoio tecnico, administrativo, jurfdico, contabil, 

comercial e congeneres. 

17.01 - Assessoria ou consultoria de qua/quer natureza, nao con tid a 

em outros itens desta lista; analise, exame, pesquisa, coleta, 

compilac;ao e fornecimento de dados e informac;oes de qualquer 

natureza, inclusive cadastro e simi/ares. 

( .. .) 

17. 03 - P/anejamento, coordenac;ao, programac;ao ou organizac;ao 

tecnica, financeira ou administrativa. 

(. . .) 

17.09 - Perfcias, /audos, ex ames tecnicos e analises tecnicas. 

(. . .) 

17. 16 - Auditoria. 

(. . .) 

17. 19 - Contabilidade, inclusive servic;os tecnicos e auxiliares. 

17.20- Consultoria e assessoria econ6mica ou financeira. 

(. . .) 

17.23- Assessoria, analise, avaliac;ao, atendimento, consulta, cadastro, 

selec;ao, gerenciamento de informac;oes, administrac;ao de contas a 

receber ou a pagar e em geral, relacionados a operac;oes de 

faturizac;ao (factoring). 

Depois de feito algumas considerac;oes a respeito do Sistema Tributario 

Brasileiro e des tributes que afetam diretamente as empresas contabeis, sera 

abordado de que maneira a carga tributaria impacta estas empresas. 
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CAPiTULO 4-0 IMPACTO DA TRIBUTACAO NAS EMPRESAS PRESTADORAS 

DE SERVICOS CONTABEIS 

As duvidas sobre a apurac;ao e recolhimento des tributes geram no 

contribuinte uma incerteza sobre os procedimentos corretos. 

Com a complexidade do sistema tributario a eficiencia cada vez maier da 

fiscalizac;ao e o aumento da concorrencia, o recolhimento de tributes nao pede ser 

visto como mere cumprimento de obrigac;oes. 

0 assunto exige uma dedicac;ao e tempo para analisar e tirar proveito do que 

a legislac;ao tributaria oferece. A correta apurac;ao e recolhimento podem ser uma 

ferramenta de administrac;ao no planejamento de uma despesa menor com tributes 

significando margem de lucre maier em mais competitiva 

4.1 TIPOS DE EMPRESAS 

A tipificac;ao ou classificac;ao aqui apresentada e para fins de tributac;ao. 

Para fins de incentive a atividade empresarial, a Constituic;ao Federal, em seu 

artigo 179, dispoe sobre a diferenciac;ao das microempresas e as empresas de 

pequeno porte. Segue na integra o referido artigo. 

Art. 179 - A Uniao, as Estados, o Distrito Federal e as Municipios 

dispensarao as microempresas e as empresas de pequeno porte, 

assim definidas em lei, tratamento juridico diferenciado, visando a 

incentiva-las pela simplificar;ao de suas obrigar;oes administrativas, 

tributarias, previdenciarias e crediticias, au pela eliminar;ao au reduqao 

destas par meio de lei. 

Para regulamentar o tratamento diferenciado, simplificado e favorecido 

previsto no Art. 179 da CF, foi editada a Lei n.0 9.317, de 05 de dezembro de 1996. 

E nesta lei que e dado a classificac;ao do e microempresa e empresa de pequeno, 

para fins de tributac;ao. As empresas que nao se enquadram na tipificac;ao dada per 

esta lei sao consideradas empresa de grande porte. 
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Art. 2. 0 - Art. 2° Para os fins do disposto nesta Lei, considera-se: 

I - microempresa, a pessoa juridica que tenha auferido, no ano

calendario, receita bruta igual ou inferior a R$ 240.000,00 (duzentos e 

quarenta mil reais); 

II - empresa de pequeno porte, a pessoa juridica que tenha auferido, 

no ano-calendario, receita bruta superior a R$ 240.000,00 (duzentos e 

quarenta mil reais) e igual ou inferior a R$ 2.400.000,00 (dais milhoes e 

quatrocentos mil reais). 

§1.o(. . .) 

§ 2. o Para os fins do disposto neste artigo, considera-se receita bruta o 

produto da venda de bens e servic;os nas operac;oes de conta propria, 

o prec;o dos servic;os prestados e o resultado nas operac;oes em conta 

alheia, nao incluidas as vendas canceladas e os descontos 

incondicionais concedidos. 

Como observado acima, a Lei n.0 9.317, alterada pela Lei 11.196, de 21 de 

novembro de 2005, regulamenta e classifica a as microempresas e as empresas de 

pequeno porte e ainda conceitua, para fins desta lei, o que e a receita bruta. 

4.2 SISTEMA DE TRIBUTA<;AO DA PESSOA JURIDICA 

E permitida a pessoa jurfdica, de acordo com seu enquadramento, optar pelos 

seguintes sistemas de apura9ao de resultado, para fins de tributa9ao: Lucro Real, 

Lucro Presumido ou o Sistema lntegrado de Pagamento de lmpostos e 

Contribui9oes - SIMPLES. Ha tambem Lucro Arbitrado, mas este nao e bern uma 

escolha da pessoa jurfdica e sim uma forma que a fiscaliza9ao tem de arbitrar o 

tribute se a empresa nao cumprir as obriga9oes fiscais exigidas. Por ser uma de 

san9ao, nao trataremos deste modele de apura9ao. 



31 

4.2.1 Luera Real 

0 Luera Real e o resultado, podendo ser Iuera au prejufzo, do perfodo de 

apurac;ao ajustado pelas adic;oes, exclusoes e compensac;oes prescritas au 

autorizadas pela legislac;ao tributaria. 0 Luera Real sera determinado com base na 

escriturac;ao que o contribuinte deve manter, com observancia das leis comerciais e 

fiscais. Para que se possa optar pelo Luera Real a empresa deve observar as 

normas das legislac;oes e manter sua escriturac;ao contabil em perfeitas condic;oes, 

dentro des princfpios contabeis. 

0 contribuinte pede optar em determinar a apurac;ao do Luera Real 

trimestralmente au anualmente. 

A apurac;ao trimestral, com pagamento do IRPJ e da CSLL, sera determinada 

com base no resultado encerrado nos dias 31 de marc;o, 30 de junho, 30 de 

setembro e 31 de dezembro do ana calendario. A principal desvantagem dessa 

forma de apurac;ao e a limitac;ao na compensac;ao de prejufzos fiscais, gerados no 

proprio ana calendario, ja que a legislac;ao determina que prejufzos de trimestres 

anteriores s6 possam ser compensados ate o limite de 30%. 0 IRPJ e a CSLL 

trimestral e recolhida de maneira definitiva. 

No regime de tributac;ao pelo Luera Real, alternativamente a apurac;ao 

trimestral, a empresa pede optar pelo pagamento mensal do impasto par estimativa 

ficando obrigada: 

1) Apurar o Luera Real em 31 de dezembro, para fins de determinac;ao 

do impasto efetivamente devido no perfodo e ajuste de diferenc;as au, 

2) Com a opc;ao apurar o Luera Real no decorrer, mediante 

levantamento de balanc;os au balancetes peri6dicos, com base nos quais 

podera reduzir au suspender as pagamentos mensa is do impasto. 

Os percentuais aplicaveis sabre a receita bruta variam, para determinac;ao do 

pagamento mensal par estimativa, variam de acordo com a atividade economica da 

pessoa jurfdica. No ramo em que as empresas de prestac;ao de servic;os contabeis 

estao inseridas alfquota e de 32%. As empresas exclusivamente prestadoras de 

servic;os em geral, cuja receita bruta anual seja de ate R$ 120.000,00, poderao 

utilizar, para a determinac;ao da base de calculo do impasto, a alfquota de 16%. 
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0 calculo do IRPJ e feito a alfquota de 15% sobre a base de calculo e par o 

lucro que exceder ao limite de R$ 20.000,00 mensais, ou R$ 240.000,00 anuais, 

calcula-se urn adicional de 10%. 

Em relac;ao a CSLL a base de calculo e obtida de forma similar a do IRPJ, 

com aliquota de 12% sabre a receita auferida, e a alfquota a ser aplicada sabre a 

base de calculo e de 9%. 

4.2.2 Lucro Presumido 

Esta forma de apurac;ao do tribute e uma alternativa para as pequenas 

empresas, ate o limite da receita bruta total estabelecido em lei. Atualmente as 

empresas que podem optar pelo lucro presumido sao: 

1) Que obtiverem receita total inferior a R$ 24.000.000,00 ou 

proporcional ao numero de meses no caso de infcio de atividade, ou 

seja, R$ 2.000.000,00 multiplicado pelo numero de meses; 

2) Que nao estejam elencadas no artigo 246 do RIR/99. 

Art. 246 - Estao obrigadas a apuraqao do Iuera real as pessoas: 

I - cuja receita total, no ano-calendario anterior, seja superior ao limite 

de vinte e quatra milhoes de reais, ou praporcional ao numera de 

meses do periodo, quando inferior a doze meses; 

II - cujas atividades sejam de bancos comerciais, bancos de 

investimentos, bancos de desenvolvimento, caixas economicas, 

sociedades de cn!Jdito, financiamento e investimento, sociedades de 

credito imobiliario, sociedades corretoras de tftulos, valores mobiliarios 

e cambia, distribuidoras de titulos e valores mobiliarios, empresas de 

arrendamento mercantil, cooperativas de credito, empresas de seguras 

privados e de capitalizaqao e entidades de previdtmcia privada aberta; 

Ill- que tiverem Iueras, rendimentos ou ganhos de capital oriundos do 

exterior,-

IV- que, autorizadas pela legislaqao tributaria, usufruam de beneficios 

fiscais relativos a isenqao ou reduqao do impasto; 



33 

V- que, no decorrer do ano-caledario, tenham efetuado pagamento 

mensa/ pelo regime de estimativa, na forma do art. 222; 

VI - que explorem as atividades de presta980 cumulativa e continua de 

servi9os de assessoria crediticia, mercado/6gica, gestao de cn!Jdito, 

sele9ao e riscos, administra980 de contas a pagar e a receber, 

compras de direitos credit6rios resu/tante de vendas mercantis a prazo 

ou de presta9ao de servi9os (factoring); 

Paragrafo unico. As pessoas juridicas nao enquadradas nos incisos 

deste artigo poderao apurar seus resultados tributaveis com base nas 

disposi9oes deste Subtitulo. 

A op9ao pelo Lucre Presumido e exercida com o pagamento da primeira ou 

(mica quota do impasto devido correspondente ao primeiro trimestre do ano 

calendario e e definitiva para todo ano. As empresas tributadas pelo Lucre 

Presumido sao obrigadas a apurar as bases de calculo do IRPJ e da CSLL sobre o 

percentual de presun9ao do lucre de cada trimestre. 0 percentual para prestadoras 

de servigos em que as empresas contabeis estao inseridas e de 32%. As empresas 

exclusivamente prestadoras de servigos em geral, cuja receita bruta anual seja de 

ate R$ 120.000,00, poderao utilizar, para a determinagao da base de calculo do 

impasto, a alfquota de 16%. 

0 IRPJ e calculado a alfquota de 15% sobre o total da base de calculo. Para a 

parcela do lucre presumido que exceder o limite de R$ 60.000,00 no trimestre, 

aplica-se a alfquota adicional de 10%. Em case de trimestre incomplete o limite 

correspondera ao resultado da multiplicagao de R$ 20.000,00 pelo numero de 

meses do perfodo de apuragao. 

4.2.3 Sistema lntegrado de Pagamento de Impastos e Contribuigoes - SIMPLES 

Sistema lntegrado de Pagamento de Impastos e Contribuigoes- SIMPLES

foi institufdo pela Lei 9.317, de 05 de dezembro de 1996, para cumprir o previsto no 

artigo 179 da Constituigao Federal. A referida lei institui o tratamento diferenciado 



para as Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, com relagao a impastos e 

contribuigoes. 

0 SIMPLES tern os seguintes impastos unificados para pagamentos: 

- lmposto de Renda das Pessoas Jurfdicas -IRPJ; 

- Contribuigao para os Programas de lntegragao Social e Formagao do 

Patrimonio do Servidor Publico- PIS/PASEP; 

- Contribuigao Social sobre o Lucre Uquido - CSLL; 

- Contribuigao para Financiamento da Seguridade Social- COFINS; 

- lmposto sobre Produtos lndustrializados -IPI; 

- Contribuigoes para Seguridade Sociai-INSS. 
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A legislagao permite o convenio entre a Uniao e aos Estados para recolherem 

o lmposto de Circulagao de Mercadorias- ICMS - pelo SIMPLES. Tao convenio nao 

e de interesse desta pesquisa, tendo em vista que, via de regra, as empresas 

prestadoras de servigos nao recolhem o ICMS. lnteressaria esta pesquisa se por 

ventura houvesse convenio entre a Uniao e os municipio, ja que as prestadoras de 

servigo recolhem o ISS. 

Observem as tabelas abaixo, com as alfquotas do SIMPLES: 

TABELA 1 -ALiQUOTAS DO SIMPLES PARA AS MICROEMPRESAS- ME 

Receita bruta Ali quota 

Ate R$ 60.000,00 3,0% 

De R$ 60.000,01 ate R$ 90.000,00 4,0% 

De R$ 90.000,01 ate R$ 120.000,00 5,0% 

De R$ 120.000,01 ate R$ 240.000,00 5,4% 

Fonte: Art. 5.0 da Le1 9.317, de 05 de dezembro de 1996 e alterado pela Le1 9.732 de 11 de dezembro 
de 1998 e pela Medida Provis6ria 275, de 29 de dezembro de 2005. 



TABELA 2- ALiQUOT AS DO SIMPLES PARA AS EMPRESAS DE PEQUENO 
PORTE- EPP 

Receita bruta Aliquota 

Ate R$ 240.000,00 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 7,0% 

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% 

De R$ 1.200.000,01 ate R$ 1.320.000,00 9,0% 

De R$ 1.320.000,01 ate R$ 1.440.000,00 9,4% 

De R$ 1.440.000,01 ate R$ 1.560.000,00 9,8% 

De R$ 1.560.000,01 ate R$ 1.680.000,00 10,2% 

De R$ 1.680.000,01 ate R$ 1.800.000,00 10,6% 

De R$ 1.800.000,01 ate R$ 1.920.000,00 11,0% 

De R$ 1.920.000,01 ate R$ 2.040.000,00 11,4% 

De R$ 2.040.000,01 ate R$ 2.160.000,00 11,8% 

De R$ 2.160.000,01 ate R$ 2.280.000,00 12,2% 

De R$ 2.280.000,01 ate R$ 2.400.000,00 12,6% 
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Fonte: Art. 5.0 da Le1 9.317, de 05 de dezembro de 1996 e alterado pela Le1 9.732 de 11 de dezembro 
de 1998 e pela Medida Provis6ria 275, de 29 de dezembro de 2005. 

Embora o que defina se a organiza9ao empresarial paden~ ou nao fazer 

op9ao pelo SIMPLES seja o seu faturamento, a Lei n.0 9.317 traz algumas veda9oes 

para que se possa fazer a op9ao, e nestas veda9oes estao enquadradas as 

Empresas de Servi9os Contabeis. 

Arl. 9. o - Nao poden!J optar pelo SIMPLES, a pessoa juridica: 

(. . .) 

XIII - que preste servir;os profissionais de corretor, representante 

comercial, despachante, ator, empresario, diretor ou produtor de 
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espetaculos, cantor, musico, dam;arino, medico, dentista, enfermeiro, 

veterinario, engenheiro, arquiteto, fisico, quimico, economista, 

contador, auditor, consultor, estatistico, administrador, programador, 

ana/ista de sistema, advogado, psic61ogo, professor, jomalista, 

publicitario, fisicultor, ou assemelhados, e de qualquer outra profissao 

cujo exercicio dependa de habilitaQao profissionallegalmente exigida;o 

do Iuera real as pessoas: 

Embora a maioria das empresas prestadoras de servic;os contabeis tenha 

faturamento para se enquadrar como microempresa e empresa de pequeno porte, 

por determinac;ao legal, elas na podem fazer a opc;ao pelo regime de tributac;ao 

SIMPLES. 

4.3 APLICA<;AO PRATICA 

Conforme indicac;ao da Fenacon - Federac;ao Nacional das Empresas de 

Servic;os Contabeis, Assessoramento, Perfcia, lnformac;ao e Pesquisa - o 

faturamento, em 1999, da maioria (60,94%) das Empresas de Servic;os Contabeis 

fica em torno deeR$ 10.000,00 ao mes, enquanto uma pequena parcela (0,61%) 

deste tipo de organizac;ao fatura acima de R$ 1000.000,00 ao mes. 

TABELA- 3 PERFIL DE DISTRIBUI<;AO DAS ORGANIZA<;OES CONTABIES 

Faturamento Mensal % de em pres as 

Ate R$ 10 mil 60,94% 

De R$ 10 mil a R$ 20 mil 22,89% 

De R$ 20 mil a R$ 50 mil 14,14% 

De R$ 50 mil a R$ 100 mil 1,47% 

Acima de R$ 100 mil 0,61% 

Total 100% 

Fonte: Fenacon, F1gueredo e Fabn (2000, p. 47) 

Aqui sera apresentado um exemplo pratico de um a empresa que tenha 

faturamento dentro da faixa da tabela acima apresentada. 
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Suponha uma Organizac;ao Contabil, situada na cidade de Belo Horizonte -

MG, que em determinado exercicio tenha obtenha os seguintes resultados: 

QUADRO 1 - RECEITAS/CUSTOS/SALARIOS 

1° Trimestre 2° Trimestre 3° Trimestre 

Receita Bruta 120.000,00 90.000,00 96.000,00 

Custos(*) 48.000,00 36.000,00 38.400,00 

Folha de salaries (**) 36.000,00 36.000,00 36.000,00 
- .. 

(*) lnclumdo custos e despesas, exceto a tnbutayao e folha de salano; 
(**) lncluindo salario e pro Iabore, sem incluir a tributa9ao. 

Diante dos dados acima, chega-se as seguintes apurac;oes: 

QUADRO 2- CONTRIBUICAO AO INSS 

1° Trimestre 2° Trimestre 3° Trimestre 

Salaries 36.000,00 36.000,00 36.000,00 

INSS 20% 7.200,00 7.200,00 7.200,00 

Total da Folha 43.200,00 43.200,00 43.200,00 

QUADRO 3- PROGRAMA DE INTEGRACAO SOCIAL- PIS 

1 ° Trimestre 2° Trimestre 3° Trimestre 

Receita Bruta 120.000,00 90.000,00 96.000,00 

PIS 1,65% 1.980,00 1.485,00 1.584,00 

4° Trimestre 

105.000,00 

42.000,00 

36.000,00 

4° Trimestre 

36.000,00 

7.200,00 

43.200,00 

4° Trimestre 

105.000,00 

1.732,50 

QUADRO 4 - CONTRIBUICAO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE 
SOCIAL- COFINS 

1° Trimestre 2° Trimestre 3° Trimestre 4° Trimestre 

Receita Bruta 120.000,00 90.000,00 96.000,00 105.000,00 

COFINS 3,0% 3.600,00 2.700,00 2.280,00 3.150,00 
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QUADRO 5 -IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA -ISSQN 

1° Trimestre 2° Trimestre 3° Trimestre 4° Trimestre 

Receita Bruta 120.000,00 90.000,00 96.000,00 105.000,00 

ISS 5,0% (*) 6.000,00 4.500,00 4.800,00 5.250,00 

(*) Aliquota do Mumcip1o de Belo Honzonte - MG, para as Empresas de Servu;:os Contabe1s. 

Segue abaixo as simulac;oes de como seriam as resultados da empresa de 

acordo com a opc;ao apresentada. 

4.3.1 Apurac;ao pelo Luera Real Trimestral 

QUADRO 6 - DEMONSTRA<;AO DO RESUL TDADO DO EXCERCICIO PELO 
LUCRO REAL 

1° Trimestre 2° Trimestre 3° Trimestre 4° Trimestre 

Receita Bruta 120.000,00 90.000,00 96.000,00 105.000,00 

Deduc;oes 

PIS 1.980,00 1.485,00 1.584,00 1.732,50 

CO FINS 3.600,00 2.700,00 2.280,00 3.150,00 

ISS 6.000,00 4.500,00 4.800,00 5.250,00 

Receita Uquida 108.420,00 81.315,00 87.336,00 94.867,50 

Custos/Despesas 91.200,00 79.200,00 81.600,00 85.200,00 

Luera Uquido antes IRPJ 

e CSLL 17.220,00 2.115,00 5.736,00 9.667,50 

IRPJ 15% 2.583,00 317,25 860,40 1.450,12 

AdicionaiiRPJ 10% 0,00 0,00 0,00 0,00 

CSLL 9% 1.549,80 190,35 516,24 870,07 

Lucro Uquido 13.087,20 1.607,40 4.359,36 7.347,31 
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4.3.2 Apurac;ae pele Lucre Presumide 

QUADRO 7- APURA<;AO DO IRPJ PARA 0 LUCRO PRESUMIDO 

1° Trimestre 2° Trimestre 3° Trimestre 4° Trimestre 

Receita Bruta 120.000,00 90.000,00 96.000,00 105.000,00 

Lucre presumide de 16% (*) 19.200,00 0,00 0,00 0,00 

Lucre presumide de 32% 0,00 28.800,00 30.720,00 33.600,00 

IRPJ 15% 2.880,00 4.320,00 4.608,00 5.040,00 

AdicienaiiRPJ 10% 0,00 0,00 0,00 0,00 
- -(*) Allquota de presun9ao de 16% dev1do ao fato da rece1ta nao ter s1do, no 1° tnmestre, supenor a R$ 

120.000,00. 

QUADRO 8- APURA<;AO DA CSLL PARA 0 LUCRO PRESUMIDO 

1° Trimestre 2° Trimestre 3° Trimestre 4° Trimestre 

Receita Bruta 120.000,00 90.000,00 96.000,00 105.000,00 

Lucre presumide de 12% (*) 14.400,00 10.800,00 11.520,00 12.600,00 

CSLL 9% 1.296,00 972,00 1.036,80 1.134,00 

QUADRO 9 - DEMONSTRA<;AO DO RESUL TDADO DO EXCERCiCIO PELO 

LUCRO PRESUMIDO 

1° Trimestre 2° Trimestre 3° Trimestre 4° Trimestre 

Receita Bruta 120.000,00 90.000,00 96.000,00 105.000,00 

Deduc;oes 

PIS 1.980,00 1.485,00 1.584,00 1.732,50 

CO FINS 3.600,00 2.700,00 2.280,00 3.150,00 

ISS 6.000,00 4.500,00 4.800,00 5.250,00 

Receita Uquida 108.420,00 81.315,00 87.366,00 94.867,50 

Custes/Despesas 91.200,00 70.200,00 81.600,00 85.200,00 

Lucre Uquide antes IRPJ 

e CSLL 17.220,00 2.115,00 5.736,00 9.667,50 

IRPJ 2.880,00 4.320,00 4.608,00 5.040,00 

AdicienaiiRPJ 10% 0,00 0,00 0,00 0,00 

CSLL 1.296,00 972,00 1.036,80 1.134,00 

Lucro Liquido 13.044,00 (3.180,00} 91,20 3.493,50 
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4.3.3 Apura9ao pelo SIMPLES 

Como apresentado anteriormente, as Empresas de Servi9os Contabeis nao e 
permitido a op9ao pelo regime de tributa9ao SIMPLES. Para fins didaticos sera 

apresentado como ficaria o resultado per este regime. A empresa apresentada no 

exemplo teria seu enquadramento com sendo uma Empresa de Pequeno Porte -

EPP. 

Observem os quadros abaixo: 

QUADRO 11 - APURA<;AO DOS VALORES TRIBUTOS DO SIMPLES 

1° Trimestre 2° Trimestre 

Receita Aliquota Receita Ali quota 
Meses Meses 

Bruta 5,4% Bruta 5,4% 

Janeiro 40.000,00 2.160,00 Abril 30.000,00 1.620,00 

Fevereiro 40.000,00 2.160,00 Maio 30.000,00 1.620,00 

Mar9o 40.000,00 2.160,00 Junho 30.000,00 1.620,00 

Total 120.000,00 6.480,00 90.000,00 4.860,00 

3° Trimestre 4° Trimestre 

Meses Receita Aliquota Meses Receita Ali quota 

Bruta 5,8% Bruta 5,8% 

Julho 32.000,00 1.856,00 Outubro 35.000,00 2.030,00 

Agosto 32.000,00 1.856,00 Novembro 35.000,00 2.030,00 

Setembro 32.000,00 1.856,00 Dezembro 35.000,00 2.030,00 

Total 96.000,00 5.568,00 ' 105.000,00 6.090,00 
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QUADRO 12 - DEMONSTRA<;AO DO RESUL TDADO DO EXCERCiCIO PELO 

SIMPLES 

1° Trimestre 2° Trimestre 3° Trimestre 4° Trimestre 

Receita Bruta 120.000,00 90.000,00 75.000,00 105.000,00 

Dedu9oes 

ISS 6.000,00 4.500,00 4.800,00 5.250,00 

SIMPLES 6.480,00 4.860,00 5.568,00 6.090,00 

Receita Lfquida 107.520,00 80.640,00 68.820,00 93.660,00 

Custos/Despesas (*) 84.000,00 63.000,00 52.500,00 73.500,00 

Lucro Uquido 23.520,00 17.640,00 16.320,00 20.160,00 
.. . 

(*) 0 INSS esta JnCIUido na ahquota do SIMPLES 

QUADRO 13- TABELA COMPARATIVA DOS REGIMES TRIBUTARIOS 

1 ° Trimestre 2° Trimestre 3° Trimestre 4° Trimestre 

LUCRO REAL 13.087,20 1.607,40 4.359,36 7.347,31 

LUCRO PRESUMIDO 13.044,00 (3.180,00) 91,20 3.493,50 

SIMPLES 23.520,00 17.640,00 16.320,00 20.160,00 

Apresentado os calculos e observando os resultados observa-se que o 

Simples oferece um melhor resultado, seguido pelo Lucre e Real e o Lucre 

Presumido e o sistema tributario de maier impacto sobre as pequenas e medias 

empresas prestadoras de servi9os contabeis. 

0 INSS, tanto no sistema de apura9ao pelo Lucre Real como pelo Lucre 

Presumido, se igual, pois a base de calculo e a folha de pagamento dos 

funcionarios, e esta nao sofre nenhuma varia9ao em virtude do sistema tributario 

utilizado. Nestes dois sistemas esse imposto impacta bastante o resultado da 

empresa devido a sua alfquota ser relativamente alto, o que nao acontece com o 

SIMPLES, pelo fate dela ja estar inclufdo na alfquota de incidencia onde a empresa 

se enquadra. 
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CONSIDERA<;OES FINAlS 

Esta pesquisa mostrou o sistema tributario brasileiro e bastante complexo, 

tendo o mostrado que o lmposto sobre a Renda e um tribute que impacta bastante 

as empresas. Que as autoridades fiscais do Pals, durante os anos, criaram diversos 

tributes para financiar a seguridade social, entres eles o INSS, o PIS e a COFINS. 

Devido a complexidade do sistema tributario criou-se o Sistema lntegrado de 

Pagamento de lmpostos e Contribui<;oes - SIMPLES - para facilitar o recolhimento 

para as Microempresas e Empresas de Pequeno Porte e este beneffcio nao foi 

estendido as empresas prestadoras de servi<;os contabeis, objeto desta pesquisa. A 

lei que trato do SIMPLES faculta os Estados firmarem convenios para recolherem o 

lmposto sobre Circula<;ao de Mercadorias e Servi<;os - ICMS - mas nao estende 

esta possibilidade aos Municfpios. 

A pesquisa respondeu a pergunta da formula<;ao do problema, constatando 

que se as pequenas e medias empresas prestadoras de servi<;os contabeis 

pudessem optar pelo SIMPLES elas teria um melhor resultado economico. 

Quante as hip6teses, a pesquisa verificou que atualmente as empresas 

prestadoras de servi<;os contabeis nao podem optar pelo sistema SIMPLES de 

tributa<;ao; que se esta possibilidade fosse lhes estendida fariam com que elas 

melhorassem o retorno sobre seus investimentos. 
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