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RESUMO 

RAGAZZAN, Marisete Fink. Planejamento tributario: tipos de tributac;ao em 
empresas de pequeno porte. Palotina, 2006. 63 p. Monografia (Especializac;ao em 
Contabilidade e Financ;as)- Universidade Federal do Parana, 2006. 

A presente monografia tern por objetivo demonstrar os tipos de tributac;ao em 
empresas de pequeno porte. A carga tributaria brasileira e uma das maiores do 
mundo. A legislac;ao fiscal do Brasil e bastante extensa e complicada, a 
sobrevivencia das empresas passa obrigatoriamente por um planejamento, ou 
melhor, escolha na forma de tributac;ao de suas operac;oes. Assim, serao_expostos 
os tipos de tributac;ao mais usados no Brasil, com destaque especial ao regime 
SIMPLES (Sistema lntegrado de Pagamento de Impastos e Contribuic;ao), criado 
pela Lei n°. 9.317 de 05 de dezembro de 1996, que entrou em vigor no dia 1° de 
janeiro de 1997, que trouxe um alfvio as Micro-Empresas e as Empresas de 
Pequeno Porte. Aborda-se ainda, os regimes de tributac;ao pelo Luera Real, Luera 
Presumido e Luera Arbitrado, estes compuls6rios as empresas que ultrapassam o 
limite maximo do regime Simples, um breve relata do impasto Municipal (ISSQN) e o 
impasto Estadual (ICMS). E de fundamental importancia a melhor escolha do regime 
tributario, pais durante o ano em curso, nao e permitido mudar de Regime Tributario. 
A opc;ao por outro tipo de tributac;ao encerra-se sempre no dia 31 de janeiro do 
exercfcio seguinte, a aquele que se deu o excesso da Receita limite. Quando a 
empresa deve providenciar a alterac;ao do enquadramento e desenquadramento, por 
meio da FCPJ (Ficha Cadastral de Pessoa Juridica), ate o ultimo dia do mes de 
Janeiro. Os aspectos legais dos regimes de tributac;ao, as definic;oes tributarias e os 
quadros com os tipos de tributac;ao e alfquotas ora apresentados visam auxiliar a 
empresa no sentido de optar pelo regime que menor onus tributario trouxer as suas 
atividades. Para a escolha do regime de tributac;ao, vale ressaltar a importancia e a 
necessidade de se ter contabilidade do empreendimento que servira de subsidio 
para um Planejamento Tributario com base no valor realizado e projec;oes de 
faturamento, observado evidentemente o seu ramo de atividade. 

Palavras Chave: Planejamento Tributario, Tributac;ao Contabilidade. 
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1 INTRODU<;AO 

1.1 TEMA E PROBLEMA 

Com a globalizagao da econom1a, tornou-se questao de sobrevivencia 

empresarial, a correta administragao do onus publico. E. sabido que os tributes, 

(impastos, taxas e contribuig6es) representam uma grande parcela dos custos das 

empresas, quando nao a maior. 

Se o contribuinte pretende diminuir os seus encargos tributaries, pode fazer 

legal ou ilegalmente. A maneira legal chama-se elisao fiscal ou economia legal 

(planejamento tributario: pague menos, dentro da Lei) e a forma ilegal denomina-se 

sonegagao fiscal. 

Conforme o IBTP (Institute Brasileiro de Planejamento Tributario), em media a 

33% do faturamento empresarial e dirigido ao pagamento de tributes. Somente com 

o onus do Impasto de Renda e da Contribuigao Social sobre o Lucro das empresas 

pode corresponder a 51,51% do lucro lfquido apurado. Da somat6ria dos custos e 

despesas, mais da metade do valor e representada pelos tributes. Assim e 

imprescindfvel a adogao de urn sistema de economia legal. 

0 objetivo desta monografia e analisar teoricamente, quanto a maneira legal 

e fiscal de urn Planejamento Tributario que e urn conjunto de sistemas, onde o 

objetivo e diminuir o pagamento de tributes. 0 contribuinte tern o direito de estruturar 

o seu neg6cio da maneira que melhor lhe convier, procurando a diminuigao dos 

custos de seu empreendimento, inclusive dos impastos. Sendo a empresa juridica e 

lfcita, a fazenda publica deve respeita-la. 
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custos de seu empreendimento, inclusive dos impastos. Sendo a empresa juridica e 

lfcita, a fazenda publica deve respeita-la. 

Os fatores que determinam a importancia do Planejamento Tributario sao: o 

elevado onus tributario Brasileiro; o significativo Grau de complexidade, sofisticagao, 

alternancia e versatilidade da legislagao tributaria e tambem a informalidade em 

alguns segmentos de mercado. 

A necessidade de planejamento tributario e urn indispensavel redutor de 

custos e uma arma essencial na competitividade da empresa. Considerando a 

pesada carga tributaria no Brasil, qualquer redugao pode ter urn impacto significativo 

no resultado final. 

E exigido urn amplo conhecimento da legislagao tributaria aplicavel; 

conhecimentos contabeis e inerentes do direito aplicado. A contabilidade tambem 

possui regras, que necessitam de ordem, tanto grafica como cronol6gica, onde 

exposto, a sua realidade economica e financeira. 0 Planejamento Tributario como 

veremos adiante, vern desde o inicio da civilizagao, onde com a evolugao do 

homem, criou-se a necessidade de urn controle nos bens, tanto na entrada como na 

saida, para que, fosse possivel aprimorar o conhecimento comercial e financeiro, 

tendo como objetivo principal apurar o resultado economico do exercicio social. 

Onde a partir dessas jungoes e dados, a opgao pelo melhor Tipo de Tributagao em 

Empresas de Pequeno Porte. 
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1.2 OBJETIVOS 

1.2.1 Objetivo Geral 

Comparar os principais Regimes Tribub3rios utilizados em nosso Pais. Levar 

ao conhecimento da maioria das entidades contabeis, dos empreendedores e dos 

Administradores, a primordial importancia de cada vez mais se fazer urn 

Planejamento Tributario, e oferecer a melhor alternativa de elisao fiscal, no que 

tange a Leis, Normas, Decretos. 

1.2.2 Objetivos Especificos 

• Contextualizar Contabilidade e sua importancia para definigao do regime 

de tributagao; 

• Apresentar embasamento te6rico sabre o Sistema Tributario Nacional; 

• Analisar e comentar sabre os principais tipos de tributagao, o que 

proporcionara a melhor opgao; 

• ldentificar, a nivel nacional, alguns impastos pagos e o percentual de 

tributos; 

• Mostrar tabelas e quadros, com as principais aliquotas de tributagao 

utilizadas pelas entidades contabeis. 
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1.3 JUSTIFICATIVA 

A presente monografia fundamenta-se nos aspectos tributaries, atraves de 

analise te6rica de fatores que determinam a relevancia do regime tributario adotado 

pela entidade contabil como: Lucro Real, Lucro Presumido eo SIMPLES. 

Para informar a necessidade de optar pelo regime de tributac;ao que 

proporcione o menos onus fiscal possfvel e a maximizac;ao do resultado final. 

0 regime tributario tern urn papel muito significative, devendo ser 

rigorosamente analisado e controlado pelos contadores os quais devem ter 

conhecimento e consciencia da complexidade da legislac;ao pertinente, podendo a 

partir de entao, proporcionar, uma menor carga tributaria, fazendo-se uso dos meios 

leg a is. 

Com o advento da lei 9.317 de 05 de dezembro de 1996 que instituiu o 

Sistema lntegrado de Pagamento de lmpostos e Contribuic;oes das Microempresas e 

as empresas de pequeno Porte- SIMPLES e da outras providencias. As empresas 

alem de contar com o Regime Tributario Normal que contempla os metodos de 

apurac;ao atraves do Lucro Real, Lucro Presumido e Lucro Arbitrado, contam 

tambem com o SIMPLES (Sistema lntegrado de Pagamento de lmpostos e 

Contribuic;oes). 

Mediante estas colocac;oes, grande parte das empresas do mercado, tern se 

ocupado para refletir sobre sua carga tributaria por desconhecer esta problematica, 

que pode se tornar urn grande vilao em suas vidas, e consequentemente levam uma 

grande parte a apresentarem sua descontinuidade. 
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1.4 DELIMITACAO DO ESTUDO 

A monografia e descritiva, com a demonstragao de planilhas, tabelas de Leis, 

Decretos e Incises, e alguns tipos de tributes, utilizados e cobrados. 

Mesmo sendo um pals em desenvolvimento temos uma constante mudanga 

na legislagao fiscal, onde a carga tributaria paga pelos contribuintes esta cada vez 

mais elevada, ocasionando cada vez mais dificuldade, tanto por parte da Empresa 

como do Contador, as inumeras mudangas na Constituigao Federal, dificuldades na 

opgao por um tipo de Regime Tributario. 

Outra delimitagao desta monografia e abordar os tributes federais, a fim de 

nao perder o objetivo principal do trabalho. Os impostos/tributos estaduais e 

municipais tambem terao algumas colocagoes importantes. 

Para comparar os regimes tributaries serao abordados: o Simples; o Lucro 

Real e o Lucro Presumido, que sao os tn3s principais focos. Nao deixando para tras 

os impastos Estaduais (ICMS e Simples Estadual) e os Municipais (ISSQN). 

1.5 DEFINICAO DO TIPO DE PESQUISA 

A pesquisa sera realizada, pelo metoda descritivo. 

A pesquisa descritiva tem como principal objetivo descrever caracterfsticas de 

determinada populagao ou fen6meno ou o estabelecimento de relagoes entre as 

variaveis. Uma de suas caracterlsticas mais significativas esta na utilizagao de 

tecnicas padronizadas de caletas de dados (GIL, 1999, p. 81 ). 
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Este tipo de pesquisa destaca-se como um estudo intermediario entre a 

pesquisa explorat6ria e a explicativa nao sendo tao preliminar como a primeira nem 

tao aprofundada como a segunda, pais descrever significa identificar, relatar e 

comparar, entre outros aspectos. 

De forma analoga Andrade destaca o seguinte: 

A pesquisa descritiva preocupa-se em observar os fatos, registra-los, analisa-los, 

classifica-los e interpreta-los, e o pesquisador nao interfere neles. Assim os 

fenomenos do mundo flsico e humane sao estudados, mas nao manipulados pelo 

pesquisador. (ANDRADE, 2002, p. 81). 

Resultados obtidos em uma pesquisa explorat6ria podem contribuir no 

sentido de identificar relagoes existentes entre as variaveis estudadas de 

determinada populagao. 0 pesquisador informa sabre situagoes, fatos, opinioes, 

comportamentos que tem Iugar na populagao analisada. 

Trivinos analisa o estudo descritivo e salienta: 

0 estudo descritivo exige uma delimitagao precisa de tecnicas, metodos, modelos e 

teorias que orientarao a coleta e interpretagao dos dados, cujo objetivo e conferir a 

validade cientffica a pesquisa. A populagao e a amostra tambem devem ser 

delimitadas, assim como os objetivos, os termos, as variaveis, as hip6teses e as 

questoes de pesquisa. Servem como instrumentos contabeis utilizados na gestae 

das organizagoes, que geralmente ocorrem no usa de tecnicas estatfsticas, das mais 

simples ate as mais sofisticadas. (TRIVINOS, 1987, p. 81) 

Segundo GIL, o principal objetivo da pesquisa descritiva e: 
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A pesquisa descritiva tern como principal objetivo o estudo de caso e e caracterizado 

pelo estudo aprofundado e exaustivo de um ou de poucos objetos, de maneira que 

permita o seu amplo e detalhado conhecimento, tarefa praticamente impossfvel 

mediante os outros delineamentos considerados (GIL, 1999, p. 58). 

Um exemplo de pesquisa descritiva em Contabilidade pode ser a identificagao 

do perfil empreendedor dos egresses de 2000 (dois mil) curses de Ciencias 

Contabeis das Universidades Federais estabelecidas nas diversas unidades da 

federagao brasileira. A verificagao do grau de satisfagao dos gestores de 

companhias abertas em relagao aos relat6rios contabeis exigidos por lei destas 

empresas, como suporte ao processo decis6rio. E muito importante a consciencia de 

que o trabalho monografico pode contemplar estudos descritivos, mas e precise 

entender sua natureza, sob pena de invalidar os resultados alcangados na pesquisa. 

1.6 METODO DE COLETA DE DADOS 

Como meio de pesquisa e coleta de dados, temos uso de varias fontes, 

objetivando a qualidade e autenticidade das informagoes, devido a necessidade de 

dados precisos e atualizados, para a eficacia do trabalho. Entre eles: 

• Entrevista com gerente, contador e administradores de empresas; 

• Consultas em documentos fiscais, livros, revista e jornais; 

• Pesquisa em Internet; 

• Pesquisas bibliograficas; 

• Pesquisa nas leis pertinentes ao CTN (C6digo Tributario Nacional) 



14 

1. 7 LIMITAC'AO DA PESQUISA 

Sendo a pesquisa monografica direcionada a area tributaria da empresa, 

sendo encontradas certas limitag6es na pesquisa e extensao do trabalho: 

• A complexidade e dimensao do Sistema Tributario vigente; 

• A constante alternancia da Legislagao Tributaria; 

• A falta de bibliografia atualizada; 

• A interpretagao das Leis e Decretos. 



2 REVISAO LITERARIA 

2.1 CONTABILIDADE 

Segundo Placido, (2002, p. 213), Contabilidade e derivado do latim 

computabilis, de computare (calcular, contar, computar) e possui originariamente, 

sentido de indicar o processo levado a efeito para que se sistematizem num 

conjunto, todos os valores relativos a uma realidade economica ou financeira. 

Ha uma contabilidade te6rica e uma contabilidade juridica. A te6rica fornece 

os princfpios basicos da organizagao a contabilizar, estudando a natureza de seu 

patrimonio e orientando os tecnicos na execugao de todos os atos de investigagao, 

para que se anunciem as regras a serem adotadas. Embora erie seus pr6prios 

meios, vai buscar nas ci€mcias economicas, elementos para que disponha o 

panorama em que, economica e financeiramente, possam atuar as organizagoes 

comerciais e industriais, fundadas na sua orientagao. 

A contabilidade se apresenta como uma distensao da economia das pr6prias 

organizagoes, desde que passe a controlar e subjugar todas as riquezas trazidas ao 

patrimonio delas. 

A contabilidade aplicada e a propria escrituragao, e tern a seu cargo, o 

registro tecnico de todas as operagoes que se executem na organizagao, desde que 

apreciaveis monetariamente, fornecendo elementos materiais para a verificagao e 

evidencia de estados ou situagoes patrimoniais. 

A lei comercial determina as regras pelas quais se devem processar os 

langamentos da escrituragao, indicando que devem ser claros, precisos, e em ordem 

cronol6gica, na representagao grafica de todas as operagoes realizadas, sem 
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qualquer omissao, pois todos os fatos verificados no estabelecimento devem ser 

computados, isto e, contabilizados. 

Quanta a natureza economica a contabilidade se divide em: 

• Contabilidade Comercial: onde se encaixam estabelecimentos 

comerciais; 

• Contabilidade Bancaria: e propria de bancos ou casas bancarias; 

• Contabilidade Industrial: quando e propria de uma industria; 

• Contabilidade Agricola: industrias pecuaria e agricola; 

• Contabilidade de Transportes: pertence as empresas de transporte; 

• Contabilidade Publica: destina-se a contabilizar as instituig6es publicas, 

pessoas de direito publico, tambem considerada a contabilidade do 

Estado. 

• Contabilidade Administrativa: analitica, aplicada, de custos, domestica, 

fiscal, gerencial, mercantil, orgamentaria, entre outras. 

Conforme, a Wikipedia (2006), contabilidade e a ci€mcia que estuda os 

fenomenos ocorridos com o patrimonio ou riqueza aziendal1. 

Os profissionais que nela atuam sao os contabilistas - tecnicos de 

contabilidade os que tem formagao de nivel secundario e, contadores, os de nivel 

superior. Em Portugal o termo "contador" tornou-se arcaico. Ate a primeira metade 

da decada de 70 o oficio tambem era conhecido como guarda-livros, mas esta 

expressao caiu completamente em desuso. Em setembro de 2005, o Conselho 

1 Aziendai/Azienda pode ser definido como complexo de obriga<;6es, bens materiais e direitos que 
constituem um patrim6nio, representados em valores que podem ser objeto de aprecia<;ao 
econ6mica, considerando juntamente com a pessoa natural ou juridica que tem sobre ele poderes de 
administra<;ao e disponibilidade, fazenda. 
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Federal de Contabilidade (CFC) apurou no Brasil a exist€mcia de 383.644 

contabilistas e 64.960 organizag6es contabeis ativos. 

A Contabilidade iniciou-se empiricamente, e so foi reconhecida como ci€mcia 

no inicio do seculo XIX, mas seu fundador da antiguidade foi Lucca Pacioli com as 

"Partidas Dobradas". Por Iongo periodo sua historia se confundiu com a dos 

registros patrimoniais e ate os dias de hoje e possivel notar alguma confusao entre a 

contabilidade e a escrituragao de fatos patrimoniais, entretanto os fatos contabeis se 

baseiam nas seguintes raz6es logicas: 

• A azienda tern necessidades; 

• De acordo com as necessidades, cria suas finalidades ou metas; 

• Para suprir as necessidades busca meios; 

• 0 exercicio ou utilidade dos meios gera fungoes. 

Fenomenos Contabeis: 

Os fenomenos contabeis se estudam sob os aspectos ambientais e que sao 

os que envolvem o patrimonio; dividem-se em: 

• Endogenos: do ambiente aziendal; 

• Exogenos: do ambiente social, economico, politico, ecologico, legal, entre 

outros. 

Pelas correntes do Pensamento Cientifico, entende-se Contabilidade como 

ciencia, por que: 

• T em objetivo proprio de estudos; 

• Estuda o objeto sob urn aspecto peculiar ou proprio; 

• Estabelece leis; 
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• Enseja a previsao de fatos; 

• Tern metodologia especffica; 

• Tern tradic;ao como conhecimento; 

• Enseja aplicac;ao do seu conhecimento. 

Contabilidade e o sistema de informac;oes baseado no registro, classificac;ao, 

medic;ao e resumo de valores significativos que, expresses basicamente em termos 

monetarios, mostra o estado das operac;oes e transac;oes realizadas par uma 

entidade economica contabil. 

0 conceito a seguir conforme o Sebrae (2006), contabilidade: e o estudo e o 

controle do patrimonio das organizac;oes. Registra todos os fatos relacionados com a 

formac;ao, movimentac;ao e variac;oes do patrimonio, fornecendo informac;oes para 

os administradores, proprietaries e terceiros sabre como a organizac;ao esta 

desenvolvendo as suas atividades economicas para alcanc;ar os seus fins. 

2.1.1 Evolu~ao da Hist6ria da Contabilidade 

Segundo o Conselho Regional de Contabilidade (CRC) a Contabilidade existe 

desde os prim6rdios da civilizac;ao, e durante urn Iongo periodo, foi tida como a arte 

da escriturac;ao mercantil, sendo as primeiras manifestac;oes humanas da 

necessidade social de protec;ao a posse e de perpetuac;ao e interpretac;ao dos fatos 

ocorridos com o objeto material de que o homem sempre dispos para alcanc;ar os 

fins propostos a propria hist6ria das contas, fazer daquilo que se tern ou daquilo que 

devera ser entregue a terceiros. Com o pensamento no "futuro" que levou o homem 

aos primeiros registros, para que pudesse conhecer as suas reais possibilidades de 

usa, de consumo, de produc;ao, entre outras. 
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0 homem enriquecia, e isso impunha o estabelecimento de tecnicas para 

controlar e preservar os seus bens, assim inicia-se a hist6ria da contabilidade, que 

segundo os historiadores e estudiosos (A HISTORIA, 2005) divide-se em quatro 

periodos: 

1. Contabilidade do Mundo Antigo: periodo que se inicia com a civilizagao 

do homem e vai ate 1202 da Era Crista, quando apareceu o Uder Abaci, 

da autoria de Leonardo Fibonaci, o Pisano. 

Estudavam-se, na epoca, tecnicas matematicas, pesos e medidas, 

cambio, etc., tornando o homem mais evoluido e com conhecimentos 

comerciais e financeiros. Os sumerios-babilonios plantaram a semente 

da Contabilidade e os egipcios a regaram, foram os italianos que fizeram 

o cultivo e a colheita. Com o aperfeigoamento e o crescimento da 

Contabilidade foi a conseqOencia natural das necessidades geradas pelo 

provento do capitalismo, nos seculos XII e XIII. 

2. Contabilidade do Mundo Medieval: que vai de 1202 ate 1494, quando 

apareceu o Tratactus de Computis Et Scripturis (Contabilidade por 

Partidas Dobradas) de Frei Luca Paciolli, publicado em 1494 enfatizando 

que a Teoria Contabil do debito e do credito corresponde a teoria dos 

numeros positives e negatives, que contribuiu para inserir a contabilidade 

entre os ramos do conhecimento humane. Paciolli considerado o pai da 

contabilidade, mesmo nao sendo o criador das partidas dobradas, pois, ja 

era utilizado na ltalia, na Toscana desde o Seculo XIV, foi urn 

matematico, te61ogo, contabilista entre outras. Neste periodo em que a 

contabilidade assumiu formas sistematicas de registro, no seculo XIII, 

quando Luca Paciolli publica o seu famoso TRACTATUS na Summa de 
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Aritimetica, com centenas de obras em todo o mundo, todas de teor 

pratico, terminando quando Francesco Villa em 1840. Publicou a obra 

que abriu o periodo cientifico, quando surgiu a fase da Hist6ria das 

Doutrinas Contabeis, em sua forma de aparecer, evoluir, derivar ou 

extinguir. 

3. Contabilidade do Mundo Moderno: de 1494 ate 1840, com a obra "La 

Contabilita Applicatta aile Amministrazioni Private e Publiche", de 

Fransceco Villa, obra marcante ate hoje. 

4. Contabilidade do Mundo Cientifico: que vai de 1840 ate os dias de hoje. 

A Contabilidade vem a cada dia desempenhando um papel mais importante 

dentro das empresas, e e ela que ajuda a administragao a tomar decis6es, essas 

que podem ser muito importantes no sucesso do neg6cio. E as informag6es para 

essas decisoes estao contidas nos relat6rios contabeis. 

Segundo MARION (1998), a contabilidade e tao antiga quanta a origem do 

homem. Mas e no Seculo XIII a XVI DC que a contabilidade atinge sua maturidade, 

com o trabalho de Frei Luca Paciolli, que publicou na ltalia um tratado sobre 

Contabilidade, em 1494 eo surgimento da escola ltaliana de Contabilidade. 

Nos EUA o desenvolvimento da Contabilidade tambem foi grande, com o 

nascimento da escola Contabil Americana, que surgiu devido ao crescimento do 

mercado de capitais, ascensao cultural e econ6mica, e a preocupagao em tornar a 

Contabilidade util para tomada de decisao. Essa escola torna-se mais importante 

com a Lei n° 6.404/76, Lei das Sociedades por Ag6es, que adota uma filosofia norte

americana. 
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Ao Iongo do perfodo que vai desde a proclamagao da Republica ate a 

promulgagao da constituigao de 1934 a principal receita tributaria brasileira advinha 

do impasto sabre a importagao. A partir dos anos 30, houve um maior 

direcionamento para os impastos internes. A principal receita dos estados passou a 

ser o impasto sabre vendas e consignagoes e a dos municfpios, os impastos sabre 

industrias, profissoes e o impasto predial. 

Tivemos consideraveis mudangas no sistema tributario com a constituigao de 

1946. Atraves da criagao de impastos e de um sistema de transferencias, elevou-se 

a receita dos municfpios. Ate 1966 observou-se uma participagao crescente dos 

impastos internes, destacando-se os impastos sabre consume, vendas e 

consignagoes. 

A reforma tributaria da decada de 60 tinha dais grandes objetivos: a elevagao 

da receita para solucionar o problema do deficit fiscal e a imposigao de um sistema 

tributario que estimulasse o investimento. Pode-se dizer que o resultado foi 

extraordinario. Com a reforma obtivemos uma melhor alocagao dos recursos, a 

priorizagao da tributagao sabre o valor agregado, uma redugao do numero de 

tributes, dentre outras vantagens. Costuma-se dizer que naquela epoca, o Brasil 

passou a contar com um dos sistemas tributaries mais modernos do mundo. 

Para compensar as perdas de arrecadagao dos estados e dos municfpios, 

foram criados fundos de participagao e as partilhas do impasto unico (veremos 

definig6es mais adiante). 0 Impasto de Renda foi prejudicado pelo tempo que 

decorria entre a apuragao e o recolhimento em relagao a inflagao elevada. 

A carga tributaria brasileira ao Iongo do perfodo que vai de 1946 ate a 

reforma de 1966 girou em torno de 15% do PIB. Em seguida, passou para 25% e 

manteve-se nesse patamar ate o perfodo p6s-plano Real quando atingiu 30% do 
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PIB. Temos hoje urn sistema tributario deformado em rela9ao a decada de 60, 

devido, principalmente, a maior descentraliza9ao e cumulatividade. 

Portanto, a Contabilidade Tributaria tern por objeto apurar o resultado 

econ6mico do exercfcio social, aplicando a legisla9ao tributaria as empresas e 

servindo como ferramenta para o gerenciamento da evolu9ao do seu patrim6nio, 

principalmente para a presta9ao de contas entre os s6cios e autoridades 

responsaveis pela arrecada9ao dos tributos. 

2.1.2 A Contabilidade e seus Principios 

A contabilidade tambem possui seus mandamentos. Considerando que a 

evolu9ao da ultima decada na area da Ciencia Contabil reclama a atualiza9ao 

substantiva e adjetiva dos sete mandamentos, mais conhecidos como Princfpios 

Fundamentais de Contabilidade, conforme nos mostra a Resolu9ao CFC n° 530/81, 

encontrada no livro: Princfpios fundamentais e Normas Brasileiras de Contabilidade 

do Conselho Federal de Contabilidade (2.003, p. 25-30). 

A observancia dos Princfpios Fundamentais de Contabilidade e obrigat6ria no 

exercfcio da profissao e constitui condi9ao de legitimidade das Normas Brasileiras 

de Contabilidade. Na aplica9ao dos Princfpios, ha situa96es concretas, a essencia 

das transa96es deve prevalecer sobre os aspectos formais. 

0 que sao OS Princfpios Fundamentais de Contabilidade? 

E a essencia das doutrinas e teorias relativas a Ciencia da Contabilidade, 

consoante ao entendimento predominante nos universos cientffico e profissional de 

nosso Pais. A Contabilidade no seu sentido mais amplo de ciencia social, cujo 

objetivo e o Patrim6nio das Entidades. Sao Princfpios Fundamentais de 
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Contabilidade: a Entidade, a Continuidade, a Oportunidade, o Registro pelo Valor 

Original, a Atualizac;ao Monetaria, a Compet€mcia e a Prudencia. 

1) 0 Principio da Entidade 

0 Princfpio da Entidade reconhece o Patrimonio como objeto da contabilidade 

e afirma a autonomia patrimonial. A necessidade da diferenciac;ao de urn patrimonio 

particular no universo dos patrimonies existentes, independe de pertencer a uma 

pessoa, urn conjunto de pessoas, uma sociedade ou instituic;ao de qualquer 

natureza ou finalidade, com ou sem fins lucrativos. Por consequencia, nesta 

acepc;ao, o patrimonio nao se confunde com aqueles dos seus s6cios ou 

proprietaries, no caso de sociedade ou instituic;ao. A soma ou agregac;ao contabil de 

patrimonies autonomos nao resulta em nova ENTIDADE, mas numa unidade de 

natureza economico-contabil. 

2) 0 Principio da Continuidade 

A continuidade deve ser considerada quando da classificac;ao e avaliac;ao das 

mutac;oes patrimoniais, quantitativas e qualitativas. A influencia do valor economico 

dos ativos e, sem muitos casos, do valor ou vencimento dos passivos, 

especialmente quando a extinc;ao da entidade tern urn prazo determinado previsto 

ou previsfvel. 

3) 0 Principio da Oportunidade 

0 princfpio da oportunidade refere-se, simultaneamente, a tempestividade e a 

integridade do registro do patrimonio e das suas mutac;oes, determinando que este 

seja feito de imediato e com a extensao correta. 0 registro das variac;oes 

patrimoniais deve ser feito mesmo na hip6tese de somente existir razoavel certeza 

de sua ocorrencia. 
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0 registro compreende os elementos quantitativos e qualitativos, 

contemplando os aspectos fisicos e monetarios. 

4} 0 Principia do Registro pelo Valor Original 

Os componentes do patrim6nio devem ser registrados pelos valores originais 

das transagoes com o mundo exterior, expresses em valor presente na moeda do 

Pais, que serao mantidos na avaliagao das variagoes patrimoniais posteriores, 

inclusive quando configurarem agregag6es ou decomposigoes no interior da 

Entidade. 

A avaliagao deve ser feita com base nos valores de entrada, considerando 

como tais os resultantes do consenso com os agentes externos ou da imposigao 

destes. 

Uma vez integrado no patrim6nio, o bern, direito ou obrigagao nao poderao 

ter seus valores intrinsecos alterados, admitindo-se, tao somente, sua 

decomposigao em elementos ou sua agregagao, parcial ou integral, a outros 

elementos patrimoniais. 

5} 0 Principia da Atualizac;ao Monetaria 

Os efeitos da alteragao do poder aquisitivo da moeda nacional devem ser 

reconhecidos nos registros contabeis atraves do ajustamento da expressao formal 

dos valores dos componentes patrimoniais: 

• A moeda, embora aceita universalmente como medida de valor, nao 

representa unidade constante em termos do poder aquisitivo; 

• Para que a avaliagao do patrim6nio possa manter os valores das 

transagoes originais (art.7°), e necessaria atualizar sua expressao formal 

em moeda nacional, a tim de que permanegam substantivamente 
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corretos os valores dos componentes patrimoniais e, por conseq0€mcia, 

o do patrimonio lfquido; 

• A atualizagao monetaria nao representa nova avaliagao, mas, tao 

somente, o ajustamento dos valores originais para determinada data, 

mediante a aplicagao de indexadores, ou elementos aptos a traduzir a 

variagao do poder aquisitivo da moeda nacional em um dado periodo. 

6) 0 Principia da Competencia 

As receitas e despesas devem ser incluidas na apuragao do resultado do 

periodo em que ocorrem, sempre simultaneamente quando se correlacionarem, 

independentemente de recebimento ou pagamento. 

0 principia da competencia determina quando as alterag6es no ativo ou no 

passivo resultam em aumento ou diminuigao no patrimonio lfquido, estabelecendo 

diretrizes para a classificagao das mutag6es patrimoniais, resultantes da 

observancia do principia da oportunidade. 

0 reconhecimento das receitas e despesas e conseqOencia natural do 

respeito ao periodo em que ocorrer sua geragao. Consideram-se realizadas na 

transagao com terceiros, e quando estes efetuarem o pagamento e assumirem o 

compromisso firme, que pela investidura na propriedade de bens anteriormente 

pertencentes a entidade. 

Quando da extingao, parcial ou total de um passivo, qualquer que seja o 

motivo, sem o desaparecimento concomitante de um ativo de valor igual ou maior. 

Pela geragao de novos ativos sem intervengao de terceiros. No recebimento 

de doag6es e subveng6es. 

Consideramos despesas, quando deixar de existir o correspondente valor 

ativo, por transferencia da sua propriedade para terceiro, pela diminuigao ou 
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extinc;ao do valor economico de um ativo, e pelo surgimento de um passive, sem o 

correspondente ativo. 

7) 0 Principia da Prud€mcia 

E o principia que determina a adoc;ao do menor valor para os componentes 

do ativo e do maier para os do passive, sempre que se apresentem alternativas 

igualmente validas para a quantificac;ao das mutac;oes patrimoniais que alterem o 

patrimonio liquido, o qual impoe a escolha da hip6tese de que resulte menor 

patrimonio liquido, quando se apresentarem opc;oes igualmente aceitaveis diante 

dos demais Principios Fundamentais de Contabilidade. 

A aplicac;ao do Principia da Prudemcia ganha enfase quando, para definic;ao 

dos valores relatives as variac;oes patrimoniais, devem ser feitas estimativas que 

envolvem incertezas de grau variavel. 

2.1.3 Lucro 

Segundo Placido (2002, p. 504), Lucre deriva do latim lucrum (ganho, 

preveito, vantagem), entende-se de modo ample, toda vantagem ou utilidade, que se 

possa ter ou tirar de uma coisa ou de um neg6cio. 

Nesta acepc;ao, pois, lucre e preveito, ganho, interesse, resultado, beneficia, 

vantagem, utilidade. Dessa maneira, tudo o que venha beneficiar a pessoa, trazendo 

um engrandecimento ou enriquecimento a seu patrimonio, seja por meio de bens 

materiais ou simplesmente de vantagens, que melhorem suas condic;oes 

patrimoniais, entende-se lucre. 

No sentido tecnico do comercio, lucre restringe-se ao resultado pecuniario, 

obtido nos neg6cios. E neste conceito, se apresenta como juros, dividendos ou 
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como interesses. E ass1m, Iuera e ganho sao empregados como equivalentes. 

Ganhos como o resultado auferido nos neg6cios. Existe o ganho, que nao e Iuera, 

como o ordenado pago aos que trabalham. Luera ainda significa a diferenc;a entre o 

capital empregado e aquila que ele praduziu, dentra de determinado tempo. Sao os 

frutos praduzidos pelo capital investido nos diversos neg6cios. 

Dentre as definic;oes de LUCRO temos: 

Lucro Bruto: na tecnica do comercio, e a expressao usada para designar a 

soma de resultados pecuniarios obtidos em urn neg6cio ou numa operac;ao, sem 

atenc;ao as despesas feitas para sua obtenc;ao. 

Lucro Cessante: expressao usada para distinguir os Iueras, de que fomos 

privados, e que deveriam vir ao nosso patrim6nio, em virtude de impedimenta 

decorrente de fato ou ato, nao acontecido ou praticado por nossa vontade. 0 Lucrum 

cessans, distingue-se do damnum emergens (dno emergente), que e a diminuigao 

ou ofensa efetiva ao patrim6nio. 

Lucro llicito: e o Iuera obtido por meios ilegais ou condenado pela moral. Os 

Iueras auferidos de aplicac;ao do capital por taxas Uuros) superiores aos que a lei 

determina. Sao ditos de juras de usura, revelando-se cobranc;a ilicita e atentat6ria a 

economia popular. 

Lucro Licito: e obtido, regularmente, em neg6cios autorizados por lei e 

auferidos sem ofensa as regras legais. 

Lucro Liquido: o Iuera que se apura em urn neg6cio, depois de feitas todas 

as dedugoes legais, relativas as despesas gerais, amortizac;oes ou quaisquer outras, 

realizadas para funcionamento e realizac;ao do mesmo. Lueras Uquidos, apurados 

periodicamente, par meio de balango, em virtude do qual se faz urn levantamento 
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geral de todos os neg6cios e operagoes do estabelecimento, encerrando-se por 

meio da conta de Iueras e perdas, todas as contas de resultados. 

Lucro Suspenso: indicada para exprimir os Iueras verificados, que nao se 

distribuem aos s6cios de uma sociedade ou acionistas de uma sociedade an6nima, 

ficando em reserva para acorrer a eventuais prejufzos em outros perfodos. 

2.1.4 Patrimonio 

Segundo Vincezo Mais, o patrim6nio e o objeto da contabilidade. 

Estudando-se o patrimonio sob o prisma contabil, pode-se defini-lo como 

sendo o conjunto de bens e direitos de um lado, contrapondo-se de outro as 

obrigagoes. Conclui-se, que o patrim6nio e o conjunto de riquezas (bens, valores, 

direitos e obrigagoes), colocados a disposigao de um empresario com a finalidade de 

obter um resultado Economico. 

Todavia, devem ser feitas as devidas ressalvas, quando se afirma que todo o 

patrimonio tern fim especulativo. Para as empresas que operam no campo da 

mercancia, o patrimonio oferece um lucro para ser distribufdo entre os capitalistas 

que possuem as quotas de capitais ou agoes. 

Para as entidades de fim essencialmente cultural, filantr6pico, oferece 

regalias diferentes para a satisfagao de necessidades ffsicas, mentais e recreativas. 

Estudando-se o patrimonio como doutrinas economicas, devem ser 

observados os seus valores e as atividades dos administradores. Os contabilistas 

encaram o patrim6nio pelos valores, suas constantes mutagoes e resultados, ao 

passo que os economistas vao alem, estudando as influencias das atividades 

administrativas, os aspectos de gerencia e execugao (atos e fatos). 
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Para as entidades sem fins lucrativos, a situagao toma a denominagao de 

"Patrimonio". Para empresas de fins especulativos, ou seja, as que visam lucro, a 

situagao lfquida toma a denominagao de "Capital". 

2.2 TRIBUTOS 

0 artigo 5° da Constituigao define Tributos como sendo todos os impastos, as 

taxas e contribuigoes de melhoria. 

A obrigagao tributaria e uma relagao de direito publico, prevista em lei, que 

descreve o fato pelo qual o fisco pode exigir do contribuinte uma prestagao. Esta 

obrigagao possui alguns elementos que a tornam legal, como a Lei, o fato gerador, o 

sujeito ativo e passivo e ainda o objeto do pagamento. 

Segundo o C6digo Tributario Nacional (CTN) em seu artigo 3° define Tributo 

como sendo toda prestagao pecuniaria compuls6ria, em moeda ou cujo valor nela se 

possa exprimir, que nao constitua sangao de ato ilicito, instituida em lei e cobrada 

mediante atividade administrativa plenamente vinculada. 

Conforme Placido (2002, p. 834), em que tributo provem do latim tributum 

(impasto, contribuigao), em sentido tecnico a contribuigao imposta, em caso de 

guerra, ao Estado vencido, ou a soma de contribuig6es devidas por uma provincia. 

Na terminologia fiscal, vai a expressao igualando ao sentido de impasto, que se 

entende a contribuigao devida por todo cidadao estabelecido, ou residente num 

estado ou que dele tire proveitos pecuniarios, para a formagao da receita publica, 

destinada a suprir os encargos publicos do mesmo Estado. Bem por essa razao, 

derivando-se de tributo, temos as expressoes: tributar, tributavel e tributagao, 

condutoras de sentido muito mais amplo que o de impasto, ou de imposigao. Assim, 
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tributar e inscrever, langar, ou anotar as contribuigoes que devem ser conseguidas 

para a formagao da Receita Publica, na qual se integram nao somente os impostos, 

mas todas as verbas de receita, que se anotem como de natureza tributaria, em que 

se encontra, por exemplo, a contribuigao de melhoria, e as taxas. 

A tributagao diz respeito ao efeito de tributar, em que se incluem todas as 

verbas, mesmo as que se arrecadam como taxas de melhoramentos, pedagios ou 

rodagios e emolumentos, que nao podem ser tidos como impostos, propriamente, 

onde entra o tributavel: e indicativa do ato, da coisa, ou mesmo do fato, que esta 

sujeito a uma contribuigao para o erario publico, em carater de imposto, dfzimo, 

emolumentos e outros. 

2.2.1 Hist6rico da Tributacao no Brasil: 1891/1965 

Texto para discussao n° 405 do IPEA - Institute de Pesquisa Economica 

Aplicada, mencionado na segao 2 de E. Lezan e R. Varsano, 0 Sistema Tributario 

Brasileiro, mimeo, 1981, urn relat6rio da pesquisa realizada pelos autores na 

Secretaria da Receita Federal do Ministerio da Fazenda. 

A Republica brasileira herdou do imperio boa parte da estrutura tributaria que 

esteve em vigor ate a decada de 30. Sendo a economia eminentemente agricola e 

extremamente aberta, a principal fonte de receitas publicas durante o Imperio era o 

comercio exterior, particularmente o imposto de importagao que, em alguns 

exercicios, chegou a corresponder a cerca 2/3 da receita publica. As vesperas da 

proclamagao da Republica este imposto era responsavel por aproximadamente 

metade da receita total do governo. 
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A Constitui<;ao de 24 de fevereiro de 1981 adotou, sem maiores modifica<;5es, 

a composi<;ao do sistema tributario existente ao final do Imperio. Tendo em vista o 

regime federative, era necessaria dotar os estados e municfpios de receitas que lhes 

permitissem a autonomia financeira. Foi adotado o regime de separa<;oes de fontes 

tributarias, sendo discriminados os impastos de compet€mcia exclusiva da Uniao e 

dos Estados. 

Ao governo central coube privativamente o impasto de importa<;ao, os direitos 

de entrada, saida e estadia de navies, taxas de selo e taxas de correios e telegrafos 

federais; aos estados, foi concedida a compet€mcia exclusiva para decretar impasto 

sobre a exporta<;ao, im6veis rurais e urbanos, a transmissao de propriedades, 

industrias e profissoes, alem de taxas de selo e contribui<;5es concernentes a seus 

correios e telegrafos. Quante aos municfpios, ficaram os estados encarregados de 

fixar os impastos municipais de forma a assegurar-lhes a autonomia. 

Em 1922 foi criado impasto sobre vendas mercantis, chamados de impasto 

de vendas e consigna<;ao, transferido para a 6rbita estadual. 

Rendas de diversas outras fontes foram incorporadas a base tributaria 

durante as primeiras decadas da Republica, mas, somente a partir de 1924, o 

governo instituiu um impasto de renda geral (Lei n° 4.783, de 31 de dezembro de 

1923). Criando outros produtos, e consequentemente originando o impasto de 

consume. 

No periodo anterior a Constitui<;ao de 1934, o impasto de importa<;ao 

manteve-se como principal fonte de receita da Uniao. Ate o inicio da Primeira Guerra 

Mundial, foi responsavel por cerca de metade da receita total da Uniao, sendo que o 

impasto de consume correspondia aproximadamente a 10% da mesma. Devido ao 
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conflito no comercio exterior, fez o governo buscar receita com a tributagao de bases 

domesticas. 

Terminada a guerra, a receita sabre o impasto de importagao tornou a crescer 

e a sua importancia continuou menor que no perfodo anterior, que foi em media 35% 

da receita total da Uniao na decada de 20 e infcio dos anos 30. 

Na 6rbita estadual, o impasto de exportagao era a principal fonte de receita, 

gerando mais de 40%. Este impasto era cobrado tanto sabre as exportagoes para o 

exterior como nas operagoes interestaduais. Outros tributes muito importantes eram 

os impastos de transmissao de propriedade e o impasto sabre industrias e 

profissoes. 

A Constituigao de 1934, e muitas leis daquela epoca tiveram importantes 

alteragoes no quadro tributario do pals. Uma delas foi repartir a receita de impastos 

entre diferentes categorias de governo, pais a Uniao e os estados mantiveram a 

competencia para criar outros impastos que seriam arrecadados pelos estados que 

entregariam 30% da arrecadagao a Uniao e 20% ao municipio de onde originasse a 

arrecadagao. Tambem o impasto de industria e profissoes, cobrado pelos estados, 

teria sua arrecadagao repartida entre estados e municfpios, cabendo a cada metade 

da mesma. 

As limitagoes impostas a cobranga do impasto de exportagao pela 

Constituigao de 1934, o impasto de vendas e consignagoes tornou-se rapidamente a 

principal fonte de Receita estadual correspondendo, no infcio da decada de 40 a 

45% da receita tributaria dos estados, enquanto a participagao do impasto de 

exportagao cafa para pouco mais de 10%, inferior as dos impastos de transmissao 

inter vivos e de industrias e profissoes. Em 1946, o impasto de vendas e 

consignagoes ja era responsavel por cerca de 60% da receita tributaria estadual. 
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Na composic;ao da receita tributaria federal, o impasto de importac;ao 

permaneceu como a mais importante fonte de renda ate o final da decada de 30, 

quando foi superado pelo impasto de consume. Por causa da Segunda Guerra 

Mundial, sua participac;ao no total da receita federal caiu bruscamente em 1942. 

Em 1946, o impasto de consume era responsavel por aproximadamente 40% 

da receita tributaria da Uniao e o Impasto de Renda, cuja arrecadac;ao chegou a 

superar a do impasto de consume em 1944 representando em media 27%. 0 Brasil 

ingressa na fase em que a tributac;ao explora principalmente bases domesticas e ao 

mesmo tempo em que comec;ava urn processo de desenvolvimento industrial 

sustentado. 

A Constituic;ao de 1946 modificou profundamente a discriminac;ao de rendas 

entre as esferas do governo, incluindo urn sistema de transferencias de impastos. 

Cabe notar que a criac;ao das transferencias foi acompanhada por restric;6es a 

utilizac;ao dos recursos: as transferencias de impasto unico foram vinculadas ao 

desenvolvimento do sistema de transporte e a empreendimentos relacionados com a 

industria de petr61eo, enquanto que pelo menos metade dos recursos do Impasto de 

Renda recebido pelos municipios deveria ser aplicada em beneficia de ordem rural 

como: obras ou servic;os cujo objetivo fosse melhorar as condig6es economicas, 

sociais, sanitarias ou culturais das populag6es das zonas rurais. 

Outro objetivo foi reforc;ar as financ;as municipais, o que nao se tornou em 

realidade por diversos motives: 

• A maioria dos estados jamais transferiu aos municipios os 30% do 

excesso de arrecadac;ao; 

• As cotas do Impasto de Renda s6 comec;aram a serem distribuidas em 

1948, calculadas em urn ano, com base na arrecadac;ao do periodo 
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anterior, para distribuigao no ano seguinte, assim os municipios recebiam 

cotas cujo valor real ja tinha sido corrofdo pela inflagao; 

• Estas cotas eram distribufdas igualmente entre os municipios, o que 

gerou atraves de desmembramentos, urn rapido crescimento do numero 

dos mesmos. 

Dentre os 1.669 municipios existentes em 1945 originaram em 3.924 no ano 

de 1966. Na segunda metade da decada de 50 e infcio da decada de 60, acelerou a 

inflagao que prejudicou a receita dos impastos prediais e territoriais urbanos que 

dependem da agao da administragao fiscal no sentido de reavaliar o valor dos 

im6veis, onde a receita tributaria municipal que era em media de 33% em 1960 

passou para cerca de 20% em 1966. 

Durante o periodo de 1946 a 1966, cresce a importancia relativa dos 

impastos internos sabre os produtos. As vesperas da reforma tributaria, o impasto de 

consumo e responsavel por mais de 45% da receita tributaria da Uniao. Os impastos 

de vendas e consignagoes correspondem a quase 90% da receita tributaria 

estadual. E o impasto de industrias e profissoes, uma versao municipal do impasto 

de vendas e consignagoes, gera quase 45% da receita dos municipios, eles 

perfazem 65% da receita tributaria total do pais. Mesmo assim nao sao suficientes 

para cobrir as necessidades de dispemdio, dos tres nfveis de governo. A reforma 

tributaria, reclamada por muitos desde o final da decada de 40, e preparada e pasta 

em pratica em 1963 e 1966. 
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2.2.2 lmpostos 

0 Impasto pelo art. 16 do C6digo Tributario Nacional e o tribute cuja 

obrigagao tern por fato gerador uma situagao independentemente de qualquer 

atividade especifica, relativa ao contribuinte. 

Segundo Antonio Calderelli (1997, p. 421), o Impasto e uma prestagao de 

valor pecuniario exigida dos individuos segundo regras fixas, em vista de cobrir 

despesas de interesse geral cobrada pelo unico fato de que, quem 0 deve pagar, 

pertence a comunidade politica organizada (Gestae Gese). 

No impasto, a obrigagao de pagar vern depois do fato gerador. 

Na contabilidade, e uma conta com a fungao de recepcionar todos os 

pagamentos dos tributes devidos ao Erario Publico. Nao deve ser feita confusao com 

"taxa", que representa a contribuigao que se contrap6e a prestagao de urn servigo, 

pelo Estado. 

2.2.3 Taxas 

A taxa e o tribute cobrado pelo poder publico como forma de indenizagao pela 

produgao e oferecimento dos servigos publicos prestados ao contribuinte ou 

colocados a sua disposigao. Pelos artigos 77 e 78 do C6digo Tributario Nacional tern 

como fato gerador o exercicio regular do poder de policia ou a utilizagao efetiva ou 

potencial de servigo publico especifico e divisive!, prestado ao contribuinte ou posto 

a sua disposigao. 
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2.2.4 Contribui~ao de Melhoria 

A Contribuigao de melhoria que s6 pode ser cobrada em virtude de uma obra 

publica, que esta definida nos artigos 81 e 82 do C6digo Tributario Nacional, e e 

instituida para fazer face ao custo de obras publicas para valorizagao imobiliaria, 

tendo como limite o total da despesa realizada e como limite individual o acrescimo 

de valor que a obra resultar para cada im6vel beneficiado. 



3 DESENVOLVIMENTO DO TRABALHO 

3.1 CONTABILIDADE TRIBUTARIA 

A Contabilidade Tributaria e definida por Fabretti (2003, p. 29) como ramo da 

Contabilidade que tern por objetivo aplicar conceitos, princfpios e normas basicas da 

contabilidade e da legislagao tributaria, de forma simultanea e adequada. 

3.2 LEGISLACAO TRIBUTARIA 

Segundo o art. 96 da Constituigao Federal, a Legislagao Tributaria 

compreende as leis, as tratados e conveng6es internacionais, as decretos e as 

normas que versem, no todo au em parte, sabre tributes e relag6es jurfdicas a eles 

pertinentes. 

0 contador na sua fungao deve obedecer alem das normas e princfpios 

contabeis, tambem a legislagao tributaria, devendo apurar, registrar, divulgar e 

arrecadar diversos tributes que incidem sabre uma empresa, assim como obtengao 

de renda e Iuera. Par isso, a necessidade de as contadores conhecerem a legislagao 

tributaria. 

Conceito de Sistema Tributario Nacional: e a totalidade dos tributes 

arrecadados no pals e todo o conjunto de regras jurfdicas que ampliam o exercfcio 

do poder impositivo, pelos seus diversos 6rgaos aos quais a Constituigao atribui 

competencia. 0 Artigo 145 da Constituigao Federal disp6e que a Uniao, as Estados, 

o Distrito Federal e as Municfpios poderao instituir as Impastos, Taxas e 

Contribuig6es de Melhoria. 
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Algumas Leis Federais e Normas Tributarias da Uniao: 

• Lei 5. 764/1971 - das Cooperativas 

• Lei 9.311/1996- da C. P.M. F. 

• Lei 9.317/1996- do Simples Federal 

• Lei 9.430/1996- do IRPJ e CSLL 

• Lei 9.718/1998- do Pis e Cofins 

• Lei 9.841/1999- do Estatuto da Microempresa e Empresa de Pequeno 

Porte 

• Lei 9.964/2000- Refis 

• Lei 10.522/2002 - Cad in 

• Lei 10.637/2002- Pis Nao Cumulative 

• Lei 10.684/2003- PAES (Parcelamento Especial de Debitos Federais) 

• Lei 10.833/2003 - Cofins Nao Cumulative 

• Lei 10.865/2004 - Pis e Cofins na lmportac;ao 

• Lei 11.051/2004 - Desconto de Creditos de lnvestimentos -

CSLLIPIS/COFINS 

• Lei 11.053/2004 - Tributac;ao dos Pianos de Beneffcios de carater 

previdenciario 

• Lei 11.101/2005- Nova Lei das Falemcias 

• Lei Complementar 24/1975 (Convenios de lsenc;ao do ICMS) 

• Lei Complementar 70/1991 (COFINS) 

• Lei Complementar 118/2005 (Creditos Tributaries na Falencia e 

Recuperac;ao Judicial) 

• Regulamente do Impasto de Renda- RIR/99 (Decreta 3.000/99) 

• Regulamento do IPI. 
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3.3 REGIMES TRIBUTARIOS 

A empresa quando inicia suas atividades deve optar por urn regime tributario, 

podendo ela escolher entre o regime SIMPLES, mais utilizado em microempresas e 

empresas de pequeno porte, e o Regime Normal, que se divide em: Lucro Real, 

Lucro Presumido ou Lucro Arbitrado. 

Cada urn tern as suas vantagens e desvantagens, pontos fortes e fracas e 

peculiaridades. A empresa, junto com urn profissional de contabilidade deve analisar 

e optar em qual desses regimes ela se enquadra melhor, a fim de evitar futuras 

complicagoes com 6rgaos de fiscalizagao. Vale ressaltar que: 

• Para o Simples: a opgao e exclusao, feita mediante alteragao cadastral, 

no mes de Janeiro ou na inscrigao da empresa; 

• Lucro Real ou Presumido: o prazo e o mesmo da entrega da DCTF do 

primeiro trimestre do ano, quando o fato e comunicado a Receita Federal, 

no caso de Lucro Real Anual, deve ser feito ate o final do mes de 

fevereiro, sendo entao esta uma data importante, ficar atento aos 

C6digos pelos quais os recolhimentos de IRPJ e CSLL sao recolhidos. 

3.3.1 Lucro Presumido 

Na definigao de Antonio Calderelli (1997, p. 503), Lucro Presumido, e uma 

forma de tributagao baseada na receita bruta de urn exercfcio, para empresas de 

pequeno porte, que optando por este regime, de acordo com a Lei n° 6.468 de 14 de 

novembro de 1977, eram desobrigadas da manutengao da escrituragao contabil. 
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Esta desobrigagao ainda prevalece, desde que a empresa mantenha o Livra Caixa, 

no qual devera estar escriturada toda a movimentagao financeira, inclusive bancaria. 

0 Iuera presumido e uma forma de tributagao simplificada, utilizada para 

determinagao da base de calculo do Impasto de Renda e da Contribuigao Social 

sabre o Luera das Pessoas Jurldicas que nao estiverem obrigadas, no ano

calendario, a apuragao do Iuera real. 

3.3.1.1 Possibilidade de optar pelo lucro presumido 

A Lei n° 9.718/98 (art.13, 14, 17, incise II e 18, incise Ill) ampliou 

consideravelmente o universe de empresas que podem optar pela tributagao com 

base no Iuera presumido a partir do ano-calendario de 1999. Podem optar 

basicamente as pessoas jurfdicas cuja receita bruta total, no ana calendario anterior, 

tenha sido igual ou inferior a R$ 48.000.000,00, ou ao limite proporcional de R$ 

4.000.000,00(conforme art.516 do RIR/99) 

Empresas impedidas de optar: 

a) As constitufdas sob a forma de sociedade par agoes de capital aberto; 

b) Sob qualquer forma societaria, de cujo capital participem entidades da 

administragao publica, diretas ou indiretas, estaduais e municipais; 

c) Com receita bruta superior ao limite acima; 

d) Bancos comerciais de investimento e outras instituigoes financeiras; 

e) As que tiverem Iueras, rendimentos ou ganhos de capital, oriundos do 

Exterior; 

f) As que usufruam beneflcios fiscais relatives a isengao ou redugao do 

impasto de Renda; 
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g) As que, no decorrer do ano-calendario, tenham efetuado pagamento 

mensal do IRPJ pelo regime de estimativa (lucro real anual); 

h) Empresas que prestam servigos de "factoring"; 

i) Empresas que explorem atividades de Compra e Venda; loteamento, 

incorporagao e construgao de im6veis, para as quais haja registro de 

custo orgado. 

Entretanto as empresas que executam obras de construgao civil, tambem 

podem optar pelo Lucro Presumido. 

A partir de 1° de janeiro de 2001, as Sociedades em Conta de Participagao, 

nao enquadradas nas demais hip6teses de obrigatoriedade de apuragao do Lucro 

Real, poderao optar pelo regime de tributagao com base no Lucro Presumido 

(conforme IN SRF n° 31/2001). 

No momenta da opgao pelo lucro presumido, o paragrafo 1° do art.13 da Lei 

n° 9.718/98 disp6e que a tributagao com base no lucro presumido, sera definitiva em 

relagao a todo o ano-calendario. 

Assim fica revogado no art. 26, paragrafo 3° da Lei n° 9.430/96 para mudar a 

opgao de lucro presumido para lucro real (trimestral ou anual), no curso do ano

calendario ou por ocasiao da entrega da declaragao de informagoes. 

A tributagao com base no lucro presumido devera ser manifesta com o 

pagamento da primeira quota ou (mica quota do impasto de renda. No regime de 

tributagao do lucro presumido, o primeiro pagamento ocorre no mes de abril. 

A pessoa juridica, que houver iniciado a partir do segundo semestre, 

manifestara a sua opgao com o pagamento da primeira ou (mica quota do impasto 

devida relativo ao trimestre de apuragao do inicio da atividade. 



42 

A tributac;ao com base no Iuera presumido sera aplicada em relac;ao a todo o 

periodo de atividade em cada ano-calendario. 

3.3.1.2 Base de calculo do imposto de renda: 

A base de calculo do IR das empresas tributadas pelo Iuera presumido, em 

cada trimestre, sera determinada mediante a aplicac;ao de percentuais fixados no 

art. 15 da Lei n° 9.249/95, de acordo com a atividade da pessoa juridica, sabre a 

receita bruta auferida no trimestre, sendo o resultado acrescido de outras receitas, 

rendimentos e ganhos de capital na forma do art. 25 da Lei n° 9.430/96. 

Com isso, os rendimentos e ganhos liquidos auferidos em aplicac;oes 

financeiras de renda fixa e renda variavel tambem compoem a base de calculo do 

impasto de renda trimestral. 0 impasto retido na fonte ou pago separadamente e 

considerado como antecipac;ao do devido no trimestre. 

A aliquota do impasto de renda das pessoas juridicas e de 15%. 

Adicional: 

Com a nova redac;ao dada ao art. 4° da Lei n° 9.430/96, quando o Iuera 

presumido exceder o valor resultante da multiplicac;ao de R$ 20.000,00 pelo numera 

de meses do respective periodo da apurac;ao, a pessoa juridica optante pelo Iuera 

presumido, sujeitar-se-a a incidencia de adicional de 1 Oo/o(dez por cento). 

Portanto, o adicional incidira sabre a parcela da base de calculo do Iuera 

presumido que exceder o valor de R$ 60.000,00, no trimestre. 

A partir de 1° de janeiro de 1998, as pessoas juridicas tributadas pelo Iuera 

presumido nao podem efetuar qualquer deduc;ao a titulo de incentive fiscal do 

impasto de renda devido. 
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3.3.1.3 Contribuicao social sobre o lucro: 

A base de calculo da CSLL das empresas tributadas pelo Iuera presumido 

corresponde a 12% da receita bruta do trimestre, cujo resultado sera acrescido de: 

ganhos de capital, de rendimentos de aplicac;oes financeiras e de demais receitas e 

resultados positivos auferidos no trimestre, e 32% nas empresas Prestadoras de 

Servic;o. 

A aliquota da Contribuic;ao Social sabre o Luera, em relac;ao aos fatos 

gerados ocorridos de 1° de maio a 31 de dezembro de 1999, a CSLL sera cobrada a 

alfquota de 12% (doze por cento). A partir de 1° de fevereira de 2000 a aliquota de 

CSL passou a ser de 9% (nove por cento). 

A empresa devera apurar, trimestralmente, o Iuera presumido, aplicando os 

seguintes coeficientes sabre a base de calculo. 

3.3.1.4 Forma de apuracao: 

0 Iuera arbitrado sera determinado pela aplicac;ao de percentuais 

diferenciados, conforme a receita bruta mensal da empresa, acrescido de 20% sabre 

os coeficientes mencionados no Iuera presumido, a saber: 

A pessoa jurfdica que nao esteja obrigada a tributac;ao pelo Iuera real, cuja 

receita bruta total tenha sido igual ou inferior ao limite fixado pela Receita Federal, 

ou proporcional ao numera de meses, quando inferior a doze, podera optar pelo 

regime de tributac;ao com base no Iuera presumido, desde que mantenha o Livra 

Caixa, Livra Registro de lnventario, e os Livras de Escriturac;ao Fiscal como: Livro de 

Entradas, Safdas, ICMS, IPI, ISSQN, dentre outros aspectos importantes. 
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3.3.2 Lucro Real 

Em mais urn conceito de Antonio Calderelli (1997, p. 503), a apurac;ao do 

Luera Real de uma empresa por meio de Balanc;o Contabil, definido pelo 

Regulamento do Impasto de Renda, e o Iuera liquido do periodo de apurac;ao, 

ajustado pelas adic;oes, exclusoes ou composic;oes prescritas ou autorizadas pelo 

Decreta-lei numera 1598/77 art. 6°, da CF. 

0 Iuera real e apurado atraves da escriturac;ao contabil com base em leis 

contabeis, fiscais e comerciais. lntegram o Iuera operacional e real: pradutos de 

venda de bens ou servic;os, resultado das operac;oes de conta alheia com 

devoluc;oes de custo, encargos, perdas, quebras e outros necessaries aos fins da 

empresa. 

0 Iuera real apura-se como foi dito por meio de levantamento de Balanc;os e 

respectiva demonstrac;ao de "Resultado do Exercicio". 

3.3.3 Simples 

Segundo Placido (2002, p. 759) Simples que do latim simplex (nao composto, 

s6, unico) e o adjetivo gramaticalmente usado na propria significac;ao etimol6gica: 

nao dobrado ou nao composto, singelo, singular, s6, unico. 

Na linguagem juridica, e o vocabulo usado para exprimir o que vern puro, sem 

condic;ao, ou sem restric;ao. Quando se trata de contrato ou de convenc;oes, o 

emprego das expressoes puro e simples, o que, apesar de redundante, bern 

esclarece que, no contrato estabelecido nenhuma modificac;ao foi introduzida a sua 

especie. 0 simples conduz o sentido de singular, comum, ordinaria, pelo que o ato 
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ou a coisa que par ele se qualifica nao pode ir alem do normal, ou alem do comum, 

desde que tem af a func;ao de limitar as proporc;oes do ato ou da coisa a propria 

pureza ou realidade. 

Segundo Antonio Calderelli (1997, p. 336), o Simples foi institufdo pela Lei n° 

7256 de 22 de novembro de 1984, para oferecer as microempresas, isenc;oes de 

natureza fiscal e tributaria. 

Partes dessas isenc;6es foram revogadas pela Lei n° 9317, de 05 de 

dezembro de 1996 que instituiu outro regime tributario permitindo a microempresa 

ou a uma empresa de Iuera presumido optar pelo pagamento de diversos tributos 

num (mica documento de arrecadac;ao denominado SIMPLES (Sistema lntegrado de 

Pagamentos de Impastos e Contribuic;oes) das Microempresas e Empresas de 

Pequeno Porte, os seguintes tributos: IRPJ; contribuic;ao ao PIS/PASEP; CSLL; 

COFINS; IPI; INSS a cargo da empresa; o ICMS e o ISS poderao ser inclufdos no 

SIMPLES, desde que o Estado ou o Municipio onde esteja estabelecida a 

microempresa venha a aderir mediante convenio. 

Microempresa (ME) e a pessoa jurfdica que tenha auferido, no ana-

calendario, receita bruta igual ou inferior a R$ 240.000,002
. 

A receita bruta das vendas e servic;os compreende o produto da venda de 

bens em operac;oes de conta propria, o resultado auferido nas operac;oes de conta 

alheia e o prec;o dos servic;os prestados, nos termos do art. 279, paragrafo unico do 

RIR/1999. 

2 0 Presidente da Republica assinou Medida Provis6ria estabelecendo as novas faixas de Receita 
Bruta percentuais de enquadramento das microempresas e empresa de pequeno porte, nos limites 
estabelecidos pela Lei n° 11.196, de 2005. 
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Empresa de Pequeno Porte (EPP) e aquela que tiver auferido, no ano-

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

2.400. 000,003
. 

Os limites de receita bruta sao proporcionais ao numero de meses em que a 

empresa exerceu sua atividade, desconsideradas as frag6es de meses. 

Nao tern aplicabilidade a Lei 9.841/99, que instituiu o Estatuto da ME e EPP, 

porque disp6e especificamente sobre tratamento juridico diferenciado e simplificado 

nos campos administrativos, previdenciario, trabalhista, crediticio e de 

desenvolvimento empresarial. 

Essas condig6es, desde que nao pratique nenhuma atividade que as impega, 

e que esteja regular com a Fazenda Nacional e INSS. 

Mas deve-se deixar claro que nem todas as empresas podem optar pelo 

Simples Federal, existem algumas restrig6es como empresas sob forma de 

sociedades por ag6es, bancos, corretora de im6veis, escolas em geral, cooperativas, 

lotericas, hospitais, escrit6rios de contabilidade, as atividades de construgao de 

im6veis, construgao civil, (inclusive construgao), demoligao, reforma, ampliagao de 

edificag6es ou outras benfeitorias e empresas que tenham debitos inscritos na 

Divida ativa. 

Poderemos encontrar mais detalhes no art.4° da Lei 9.528, de 10-12/197, que 

altera dispositivos da Lei 8.212/91 e 8.213/91, acrescentou o paragrafo 4° no art. go 

da Lei n. 9.317/96, no art. 6° da Lei 9.779/99 e art. 47, inciso IV, da MP 1.991-

3 A partir de 21 de novembro de 2.005, com a Lei 11.196 houve uma altera9ao quanta ao limite para 
enquadramento de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte: a) microempresa a pessoa jurfdica 
que tenha auferido, no ano-calendario, receita bruta igual ou inferior a R$ 240.000,00(duzentos e 
quarenta mil reais); b) empresa de pequeno porte a pessoa jurfdica 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). 
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15/2000 Lei 9.317, de 05 de dezembro de 1996, com alterac;oes introduzidas pelo 

art. 3° da Lei 9.732, de 14-12-1998 e suas reedic;oes posteriores. 

0 regime tributario das microempresas e das empresas de pequeno porte 

institui o Sistema lntegrado de Pagamento de Impastos e Contribuic;oes das 

Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples e da outras providemcias. 

0 Simples entrou em vigor em 1° de janeiro de 1997, e consiste no 

pagamento unificado dos seguintes impastos e contribuic;oes: IRPJ (Impasto de 

Renda Pessoa Jurfdica), PIS (Programa de lntegrac;ao Social), COFINS 

(Contribuic;ao para Financiamento da Seguridade Social), CSLL (Contribuic;ao Social 

sabre o Luera), INSS Patronal e IPI (Impasto sabre Produtos lndustrializados), sendo 

contribuinte. 

Esse regime tributario foi criado com o intuito de simplificar e dar um 

tratamento diferenciado nos Campos administrativos, tributario, previdenciario, 

trabalhista e em outros aspectos para as microempresas e empresas de pequeno 

porte. Mas a empresa deve recolher os outros impastos e contribuic;oes que nao sao 

unificados tambem. 

As empresas que estao nesse regime tributario podem ser exclufdas par 

opc;ao propria, quando ela entender nao ser mais conveniente permanecer no 

sistema, principalmente se seu faturamento representado par vendas de 

mercadorias com substituic;ao tributaria for grande, ja que ela nao pode se beneficiar 

de creditos. 

Quando a empresa exceder os limites anuais de receita bruta estabelecidos 

pela legislac;ao deve providenciar alterac;ao do enquadramento e nao 

enquadramento, par meio da FCPJ, ate o ultimo dia do mes de janeiro do ana 

seguinte aquele em que se deu o excesso da receita limite. 
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A seguir discriminado as aliquotas aplicaveis as empresas do Simples, as 

Microempresas e as Empresas de Pequeno Porte, incluindo a nova tabela conforme 

a Medida Provis6ria (MP) 275, que se enquadram neste tipo de tributa<;ao. 
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SIMPLES FEDERAL 

Nova Tabela cfe. MP. 275 

Enquadramento Faixa de Receita Bruta Alfquotas Alfquota Alfquota 
de Pessoa no s na s na 
Jurfdica Comercio Industria Prest. 

Serv. 
Micro Empresa 0 a 60.000 3,00% 3,50% 4,50% 

60.000,01 a 90,000 4,00% 4,50% 6,00% 

90.000,01 a 120.000 5,00% 5,50% 7,50% 

120.000,01 a 240.000 5,40% 5,90% 8,10% 

Empresa de 240.000,01 a 360.000 5,80% 6,30% 8,70% 

Pequeno Porte 360.000,01 a 480.000 6,20% 6,70% 9,30% 

480.000,01 a 600.000 6,60% 7,10% 9,90% 

600.000,01 a 720.000 7,00% 7,50% 10,50% 

720.000,01 a 840.000 7,40% 7,90% 11 '10% 

840.000,01 a 960.000 7,80% 8,30% 11,70% 

960.000,01 a 1.080.000 8,20% 8,70% 12,30% 

1.080.000,01 a 1.200.000 8,60% 9,10% 12,90% 

Faixas e 1.200.000,01 a 1.320.000 9,00% 9,50% 13,50% 

ali quotas 1.320.000,01 a 1.440.000 9,40% 9,90% 14,10% 

em vigor cfe. Lei 1.440.000,01 a 1.560.000 9,80% 10,30% 14,70% 

11.196/2005 a 1.560.000,01 a 1.680.000 10,20% 10,70% 15,30% 

Partir de 01/2006. 1.680.000,01 a 1.800.000 10,60% 11 '10% 15,90% 

1.800.000,01 a 1.920.000 11,00% 11,50% 16,50% 

1.920.000,01 a 2.040.000 11,40% 11,90% 17,10% 

2.040.000,01 a 2.160.000 11,80% 12,30% 17,70% 

2.160.000,01 a 2.280.000 12,20% 12,70% 18,30% 

2.280.000,01 a 2.400.000 12,60% 13,10% 18,90% 
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-Nas lndustrias ha um acrescimo de+ 0,50% por serem contribuintes do I Pl. 

- Nas empresas Prestadoras de Servic;os ha um acrescimo de 50% se a receita de 

Servic;os for igual ou superior a 30% da receita acumulada. 

Vamos analisar um pouco da chamada MP do Bern, como e conhecida (MP n° 

252), referente a Lei 11.196/2005. 

A referida MP perdeu seu valor por nao ter sido aprovada em tempo pelo 

Congresso Nacional, revertendo a uma situac;ao jurldica duvidosa no que tange a 

direitos adquiridos com os incentivos. A Medida Provis6ria que tinha apenas tres 

artigos, como o Projeto de Lei da Conversao n° 28/05, originou a Lei n° 11.196 de 

21/11/2005, sancionada pelo Presidente da Republica, contendo cento e trinta e tres 

artigos. 

Abstraindo o fato de que ela poderia ser questionada pela violac;ao do 

principia da especialidade, previsto no inciso 6° do art.150 da CF, outorgar os 

incentivos fiscais multiplos das mais variadas especies, a lei sob comento tern seus 

pontos positivos e negativos. 

Aspectos Positivos: 

• 0 reajustamento de valores para enquadramento das Micro-empresas 

em Empresas de Pequeno Porte, as quais devem ter um tratamento 

jurldico diferenciado para incentivar a sua simplificac;ao perante as 

obrigac;oes administrativas, tributarias, previdenciarias e creditlcias, 

podendo elimina-las ou reduzi-las por meio de Lei; 

• Outro aspecto positivo e o incentivo regional nas micro-regioes, nas 

areas do Nordeste e do Amazonas, conforme o art.151, I da CF, que visa 

reduzir as desigualdades s6cio-econ6micas nas mais diferentes regi6es 

do Pals; 
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• Um aspecto altamente positivo encontrado no art.129, prescreve que 

para fins fiscais e Previdenciarios, a prestagao de servigos intelectuais, 

inclusive os de natureza cientffica, artfstica ou cultural, em carater 

personalfssimo ou nao, com ou sem a designagao de quaisquer 

obrigag6es a s6cios ou empregados da sociedade prestadora de 

servigos, quando por esta realizada, se sujeita tao somente a legislagao 

aplicavel as pessoas jurfdicas, em prejufzo da observancia do disposto 

no C6digo Civil no art.50 da Lei n° 10.406, de 10 de janeiro de 2002. 

Os prestadores de servi<;:o, que executam servigos intelectuais em carater 

personalfssimo ou nao, quando organizados em forma de sociedade, ficam a salvo 

de imposigoes, pertinentes as pessoas fisicas, sempre mais onerosas. 0 fisco tern a 

faculdade de requerer ao juiz a despersonalizagao da pessoa jurfdica, em caso de 

abuso na forma do art. 50 do C6digo Civil. 

Como aspecto negativo: 

• Conforme a Lei 11.196/2005, em seu art.112, permite ao Ministro da 

Fazenda, criar nos Conselhos de Contribuintes, turmas especiais de 

carater temporario, com direito para julgar processes que ten ham valores 

reduzidos ou materia recorrente ou de baixa complexidade. 

• A origem desse dispositive esta na rejeitada MP 232/04, que 

praticamente abolia o acesso aos Conselhos de Contribuintes. Na "MP do 

Bern", MP n° 252/05, em substituigao a aboligao do recurso aos 

Conselhos dos Contribuintes, facultava-se a criagao, a criteria do Ministro 

da Fazenda, de Turmas Especiais, de carater temporario, para julgar 

casas que a jufzo do Ministro, em fungao da materia discutida e do valor 
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envolvido, nao deveria ser decidido pelas Camaras comuns e 

permanentes, mas tao s6 pelas Turmas Especiais. 

3.3.4 Regime Normal 

A Lei n°. 9.430, de 27-12-1996, do Impasto de Renda Pessoa Jurfdica no seu 

art. 1° da Segao I sabre Apuragao da Base de Calculo define que a partir do ano

calendario de 1997, o impasto de renda das pessoas jurfdicas sera determinado com 

base no Iuera real, presumido ou arbitrado. Os perfodos de apuragao serao 

trimestrais, encerrados no dia 31 de margo, 30 de junho, 30 de setembro e 31 de 

dezembra de cada ano-calendario, observada a legislagao vigente, com as 

alterag6es desta lei. 

Portanto, a empresa que optar par esse regime, tera que escolher a 

tributagao atraves do Luera Real, Luera Presumido ou Luera Arbitrado. 

A apuragao do Impasto de Renda e da contribuigao Social sabre o Luera 

(CSL) pode ser feita de tres formas, ou seja, a empresa podera optar pelo Iuera real 

anual, Iuera real trimestral o Iuera presumido. Existe tambem o "Simples", usado 

somente pelas microempresas e empresas de pequeno porte. 

3.3.5 Lucro Real 

0 Luera Real podera ser apurado em cada trimestre do ano-calendario (31 de 

margo, 30 de junho, 30 de setembro e 31 de dezembra) do respectivo ano

calendario. Ou anual, somente no tim do ano-calendario, desde que a empresa 

efetue os recolhimentos mensais calculados ap6s a estimativa. 
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As demais pessoas juridicas que estao enquadradas acima do limite maximo 

das EPP' s (mais de R$ 1.200.000,00 de receita bruta anual) houve mudan<;a a partir 

de 01/2006 com a Lei 11.196/2005 quando aumentou o limite para R$ 2.400.000,00, 

ou par op<;ao, se deparam com outra duvida: optar par Luera Real? 

A presun<;ao do Luera, para calculo do IRPJ, se faz par trimestre, aplicando

se o percentual de 8% sabre a receita operacional, de um modo geral, com algumas 

exce<;oes em que os percentuais sao diferenciados (1 ,60% para atividade de 

revenda, consume, combustive! derivado de petr61eo, alcool etilico carburante e gas 

natural; 16% para atividade de presta<;ao de servi<;o de transporte, exceto o de 

carga; 32% para as atividades de presta<;ao de servi<;os em geral, exceto a de 

servi<;os hospitalares, intermedia<;ao de neg6cios, administra<;ao, loca<;ao ou cessao 

de bens, im6veis, m6veis e direitos de qualquer natureza). 

Para o calculo da CSLL, aplica-se sabre a receita operacional a presun<;ao de 

12%, e 32% para empresas Prestadoras de Servi<;o e prafissoes regulamentadas. 

Adicionam-se os ganhos financeiros e ganhos de capital, e aplica-se a aliquota de 

9%, a op<;ao requer da empresa muitos cuidados adicionais, principalmente com a 

contabilidade, na apura<;ao do Luera Real, LALUR (livro obrigat6rio a partir do ano

calendario de 1999), Balancetes Mensais, do Livra Diario e Razao e Registro de 

lnventario, bern como dos Livras exigidos pelas normas relativas ao IPI, ICMS ou 

ISSQN. 

A empresa deve apurar as contribui<;oes ao PIS e a Cofins pela nao 

cumulativa, as aliquotas ficam alteradas para: PIS 1,65% e a Cofins 7,60%, podendo 

abater os cn§ditos referentes as aquisi<;oes, aplicando as mesmas aliquotas, 

independente, se o fornecedor opta ou nao pela modalidade acumulativa. 
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Para as empresas que optarem pelo Luera Real, e necessaria, a escrituragao 

do resultado contabil, e atraves de urn Livra de Apuragao, chamado Livro de 

Apuragao do Luera Real (LALUR), que existe para assegurar a separagao entre a 

escrituragao comercial e a fiscal, prevista no art. 177 da Lei n° 6.404/76 (Lei das 

S/A). Essa separagao se faz necessaria para o calculo do Impasto de Renda Pessoa 

Juridica. 0 regime imp6e que a escrituragao contabil e fiscal seja adequadamente 

comprovada, ate que ocorra a decadencia quinquenal (15 anos) do exercicio 

financeiro4 respectivo, devem ser consideradas em boa guarda os documentos 

originais, ainda que a empresa utilize pracessos de micrafilmagem. 

0 Luera Real e encontrado mediante a demonstragao feita do LALUR, 

podendo ser assim esquematizada: 

Resultado Liquido do Periodo-Base, antes do IRPJ: 

(+) Adig6es 

(-) Exclus6es 

Subtotal----------------

- Compensagao de Prejuizos Fiscais (no maximo 30%) 

=Luera Real 

As adic;oes (+) representam: 

a) Os custos, despesas, encargos, perdas, provisoes, participag6es e outras 

valores deduzidos na apuragao do Iuera liquido, de acordo com a 

legislagao tributaria, nao sejam dedutiveis na determinagao do Iuera real; 

4 No passado, antes da introduc;ao do regime de tributac;ao mensal em bases correntes, o exercfcio 
financeiro era a expressao que designava o ano-calendario em que o impasto deveria ser declarado e 
pago, com base nos resultados apurados pela pessoa jurfdica, ou percebidos de pessoa fisica, no 
ano calendario anterior. Com a expressao "exercfcio"', sem a qualificac;ao "financeira", passou a ser 
utilizada restritivamente para designar o ano-calendario no qual deve ser apresentada a Declarac;ao 
de Impasto de Renda. 
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b) Os resultados, rendimentos, receitas e quaisquer outras valores nao 

incluidos na apurac;ao do Iuera liquido que, de acordo com a legislac;ao 

tributaria, nao sejam computados no Iuera real. 

As exclusoes (-) representam: 

a) Os valores das dedug6es autorizadas pela legislac;ao tributaria e que nao 

tenham sido computados na apurac;ao do Iuera liquido do periodo de 

apurac;ao; 

b) Os resultados, rendimentos, receitas e outros valores incluidos na 

apurac;ao do Iuera liquido, de acordo com a legislac;ao tributaria, nao 

sejam computados no Iuera real. 

A Compensac;ao, de prejuizos fiscais: 

Sao os apurados na parte "A" e contralados na parte " B " do LALUR. Os 

prejuizos fiscais somente poderao reduzir o Luera real ja ajustado pelas adic;oes e 

exclus6es em no maximo 30%. 

No Luera Real Anual par Estimativa, a empresa pode recolher os tributes 

mensalmente calculados com base no faturamento, de acordo com um percentual 

de Iuera estipulado pelo governo, sabre o qual se aplica a aliquota do IRe da CSL, 

semelhante ao Luera Presumido. A diferenc;a esta no final do ano, quando a 

empresa levanta o balanc;o anual e apura o Iuera real no exercicio, ajustando o valor 

do impasto ao seu resultado real. Neste caso a empresa paden~ suspender ou 

reduzir o pagamento do impasto devido em cada mes, atraves de balanc;os e 

balancetes mensais que demonstrem o valor do impasto acumulado pago, caso 

exceda o valor do devido, e o adicional calculado com base no Luera Real do 

periodo em curso. 
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No Iuera real trimestral, o IRe a CSL sao calculados com base no balango da 

empresa, em que a cada trimestre corresponde a urn perfodo-base. 0 Iuera do 

trimestre anterior nao pode ser compensado com o prejufzo fiscal de trimestres 

seguintes, dentro do mesmo ana calendario. 

0 prejufzo fiscal referente urn trimestre, apenas pode deduzir ate o limite de 

30% do Iuera real dos trimestres seguintes. Podendo ser esta uma boa opgao para 

as empresas com picas de faturamento. Durante o exercfcio, o Iuera real anual pode 

ser a melhor opgao porque a empresa podera suspender ou reduzir os impastos, 

assim que perceber que pagou a mais, o prejufzo podera ser compensado 

integralmente no mesmo ana. 

3.3.6 Lucro Presumido 

A terceira opgao e o IR pelo Iuera presumido, que tambem e pago 

trimestralmente, e incide sabre as receitas com base em percentual de presungao 

definido em lei, que varia conforme a atividade. 

a) Para que as empresas possam optar pelo Iuera presumido, o limite cuja 

receita bruta total tenha sido igual ou inferior a R$ 48.000.000,00, no ana 

calendario anterior, ou a R$ 4.000.000,00, multiplicado pelo n° de meses 

em atividade no ana calendario anterior, (Lei n° 10.637, de 2002, art.46) 

b) Que nao estejam obrigadas a tributagao pelo Luera Real em fun gao da 

atividade exercida ou da sua constituigao societaria ou natureza jurfdica. 

A empresa com receita total superior a esse limite nao pode optar par essa 

sistematica. A tributagao pode ser vantajosa para empresas com margens de 
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lucratividade superior a definida pelo governo. Par exemplo, numa atividade 

imobiliaria o percentual do Iuera presumido e de 8%, isso se a empresa no trimestre 

apurou urn Iuera contabil de 20%, pagara impasto sabre 8% pode distribuir aos 

s6cios o Iuera contabil, isento de tributagao. 

Uma questao muito importante e analisar se as empresas tributadas pelo 

Iuera presumido fora do PIS/COFINS, a nova modalidade de tributagao5, a NAO-

CUMULATIVIDADE DO PIS, e seu aumento para 1,65% na aliquota, ficando sujeita 

a regra anterior que e aliquota de 0,65%. 

No regime de tributagao simplificado, o Luera Presumido e uma forma de 

apuragao de resultado para a tributagao do impasto de renda e da contribuigao 

social. A maioria das empresas pode optar pelo Luera Presumido (receita bruta ate 

R$ 48.000.000,00; no ana calendario anterior), o que e preferido pelo fisco Federal, 

pais facilita o controle e a fiscalizagao. A opgao que e feita no inicio do exercicio 

fiscal e irretratavel, nao podendo ser mudada durante todo o ana. 

Com a opgao pelo Luera Presumido, ha algumas consequencias que devem 

ser bern analisadas pelas empresas. 0 Iuera tributavel e determinado pela 

presungao do Iuera em relagao a receita bruta operacional, nao se levando em conta 

se a empresa e lucrativa ou nao. Se houver prejuizo no exercicio, a empresa paga 

IRPJ e CSLL, o que nao pagaria se optasse par Luera Real. A apuragao dos valores 

das contribuig6es ao PIS/PASEP e Cofins se faz pela modalidade acumulativa, ou 

seja, aplicam-se as aliquotas de 0,65% para o PIS e 3% para a Cofins. A empresa 

esta obrigada a manter escrituragao contabil nos termos da legislagao comercial, ou 

apenas o Livra Caixa, onde deve constar toda sua movimentagao financeira. Manter 

5 As empresas deverao ver com seus contadores e consultores tributaries a melhor forma de 
tributa<;:ao, simulando proje<;:6es e resultados, a op<;:ao errada tera conseqoencias pelo resto do ano. 
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Livro Registro de lnventario, e manter em boa ordem todos os livros de escriturac;ao 

obrigat6rios por lei. A pessoa juridica que optar por esse regime podera optar em 

fazer sua escriturac;ao pelo regime de caixa ou de competencia. 

sao: 

Os percentuais a serem aplicados sobre a receita bruta (RIR/1999, art.223) 

ATIVIDADES 

• Atividade em geral (RIR/1999, art. 518) 

• Revenda de Combustive! 

• Servic;os de Transporte (exceto ode cargas) 

• Servic;os de Transporte de Cargas 

PERCENTUAIS % 

8,00% 

1,60% 

16,00% 

8,00% 

• Servic;os em Geral (exceto servic;os hospitalares) 32,00% 

• Servic;os Hospitalares 

• lntermediac;ao de Neg6cios 

• Administrac;ao, locac;ao ou cessao, de bens e 

direitos de qualquer natureza (inclusive im6veis) 

8,00% 

32,00% 

32,00% 



LUCRO PRESUMIDO 

PRESUNCAO DO LUCRO E ALIQUOT AS SOBRE FATURAMENTO EM(%). 

Atividade Luera Presumido Alfquota 
Revenda de Mercadorias 8,00 1,20 
Venda de produtos de fabricar;ao propria 8,00 1,20 
Prestar;ao de servir;os em geral 32,00(*) 4,80 
Prestar;ao de servir;os por sociedades civis, relative ao 32,00 4,80 
exercicio de profissoes regulamentadas. 
Prestar;ao de servir;os hospitalares 8,00 1,20 
Transporte de Cargas 8,00 1,20 
Demais Servir;os de Transporte 16,00 2,40 
lntermediar;ao de neg6cios inclusive, representar;ao 32,00(*) 4,80 
comercial por conta de terceiros e corretagem de 
Seguros, im6veis e outros. 
Representar;ao comercial por conta propria 8,00 1,20 
Administrar;ao, locar;ao cessao de bens, m6veis, 32,00(*) 4,80 
im6veis, exceto a receita de alugueis quando, a pessoa 
Juridica nao exercer a atividade de locar;ao de 
lm6veis. 

Administrar;ao de cons6rcios e de bens duraveis 32,00(*) 4,80 
Cessao de direitos de qualquer natureza 32,00(*) 4,80 
Construr;ao por administrar;ao ou empreitada de mao- 32,00(*) 4,80 
de-obra. 
Atividade Rural. 8,00 1,20 
Factoring. 8,00 1,20 
Revenda para consume de combustiveis derivado de - 1,60 
Petr61eo, alcool etilico carburante e gas natural. 
Servir;os de transporte, exceto o de cargas. 16,00 2,40 
lnstituir;oes financeiras e empresas equiparadas 16,00 2,40 
Outras atividades nao caracterizadas como prestar;ao 8,00 1,20 
de servir;os. 
lndustrializar;ao por encomenda ( material fornecido 8,00 1,20 
ao encomendante). 

* Resumo sobre calculo do IRPJ e CSLL 

a) IRPJ: alfquotas de 1 ,20%= (15%x8%=1 ,20%) 

Alfquotas de 2,40%= (15%x16%=2,40%) 

Alfquotas de 4,80%= (155x32%=4,80%) 

b) CSLL: Lucro empresa comercial: (12%x9%=1,08%) 

Lucro empresa Prestagao de Servigo: (32x9%=2,88%) 
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Reducao do percentual da Prestacao de Servico (*) 

A pessoa jurfdica exclusivamente prestadora de servigo em geral que utilizou 

o percentual de 16% para o pagamento do impasto, cuja receita bruta acumulada 

ate determinado trimestre do ano-calendario de 1999 excedeu o limite de R$ 

120.000,00 fica sujeita ao pagamento da diferenga do impasto postergado, apurado 

em relagao a cada trimestre transcorrido. 0 prazo para pagamento da diferenga de 

impasto em quota (mica, e ate o ultimo dia util do mes subseqOente ao trimestre que 

ocorreu o excesso. Se paga ate o prazo previsto, a diferenga apurada pode ser 

recolhida sem acrescimos. 

Adicional: Com a nova redagao dada ao art. 4 ° da Lei n°. 9.430/96, quando o 

lucro presumido exceder o valor resultante da multiplicagao de R$ 20.000,00 pelo 

numero de meses do respective perfodo de apuragao, a pessoa jurfdica optante do 

lucro presumido, sujeitar-se-a a incidencia de adicional de 10%. Portanto, o adicional 

incidira sobre a parcela da base de calculo do lucro presumido que exceder o valor 

de R$ 60.000,00, no trimestre. 

lnaplicabilidade da Reducao 

A redugao nao se aplica a prestagao de servigos, pelas sociedades civis, 

relative ao exercfcio da profissao legalmente regulamentada. 

Lucro Real 

A base de calculo do IRPJ e Contribuigao Social, de forma sintetica significa a 

soma das receitas menos as despesas de cada perfodo. 
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3.3. 7 Lucro Arbitrado 

Lucro arbitrado e o regime de tributac;ao a que ficam obrigatoriamente 

sujeitas as empresas nao isentas, e uma forma limitada de determinac;ao do lucro e 

do impasto para contribuintes que descumprirem as disposic;oes legais relativas ao 

Lucro Real e ao Lucro Presumido. Normalmente, e o fisco quem arbitra o lucro da 

pessoa jurfdica, mas existe tambem o auto-arbitramento somente e admitido 

quando, a receita bruta da empresa for conhecida, e abrangera todos os trimestres 

do ano-calendario, assegurando a tributac;ao com base no lucro real relativamente 

aos trimestres em que a empresa dispuser de escriturac;ao exigida pela legislac;ao 

comercial e fiscal que demonstre o lucro real do perfodo. Releva observar, que 

eventuais ganhos de capital na alienac;ao de bens do ativo permanente deverao ser 

adicionados ao lucro arbitrado em cada trimestre. 0 auto-arbitramento que ocorre 

apenas quando a pessoa jurfdica tiver perdido livros ou documentos importantes 

para a opc;ao pelo lucro Real ou Presumido, pois a tributac;ao e maior. 

0 impasto sera determinado pelo lucro arbitrado quando a entidade contabil 

que tiver tributac;ao com base no lucro real, nao mantiver escriturac;ao na forma das 

leis comerciais e fiscais, ou deixar de fazer as demonstrac;oes financeiras exigidas 

por lei. Quando a escriturac;ao tiver indfcios de fraudes ou erros na movimentac;ao 

financeira e determinac;ao do lucro, o contribuinte que optar indevidamente pela 

tributac;ao com base no lucro presumido, ou ainda quando o contribuinte nao 

mantiver em ordem os Livros: Razao, Diario, Entrada, Safda, Apurac;ao do ICMSIIPI, 

inventario, prestac;ao de servic;os (ISSQN) exceto se, tendo optado pela tributac;ao 

com base no lucro presumido, escriturar no livro fiscal de Entrada e Safda, o Caixa 

toda a movimentac;ao financeira, inclusive a bancaria. 
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Forma de apuracao: 

0 lucro arbitrado sera determinado pela aplicagao de percentuais 

diferenciados, conforme a receita bruta mensal da empresa, acrescido de 20% sobre 

os coeficientes mencionados no lucro presumido, a saber. 

BASE DE CALCULO DO LUCRO ARBITRADO COEFICIENTES 

Revenda de combustiveis para consumo (varejista) 1,92% 

Venda de Mercadorias e Produtos 9,60% 

Transporte de Cargas 9,60% 

Servigos Hospitalares 9,60% 

Venda por lntermedio de agentes (PJ) no exterior 9,60% 

Prestagao de Servigos de Transporte (exceto de cargas) 19,20% 

Servigos em Geral 38,40% 

Administragao, Locagao ou Cessao de Bens lm6veis e M6veis de 38,40% 

Direitos de Qualquer Natureza. 

lntermediagao de Neg6cios 38,40% 

Factoring 38,40% 

lnstituig6es Financeiras, Sociedades Corretoras de Titulos, 45,00% 

Valores Mobiliarios e Cambia, Arrendamento Mercantil, 

Empresas De Seguros Privados e Previdemcia Privada. 

No caso de lucro arbitrado, a empresa recolhe mensalmente uma parcela de IRPJ e 

CSL, e no final quando da apuragao do resultado, a parte excedente podera ser 

compensada. Sendo esse recolhimento, em empresas que possuem urn faturamento 

alto e conseqOentemente apuram Iueras, assim, optam por este tipo de tributagao, o 

qual caso ten ham recolhido a maior poderao se creditar do valor excedente. 
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3.3.81CMS 

0 ICMS - Impasto sobre Circulagao de Mercadorias e Servigos, na definigao 

Silva, (2002, p. 415) sua instituigao e da competencia dos Estados e do Distrito 

Federal. Cabe nas hip6teses de operag6es relativas a circulagao de mercadorias e 

sobre prestag6es de servigos de transporte interestadual e intermunicipal e de 

comunicagao, ainda que as operag6es e as prestag6es se iniciem no exterior. 

Sera nao cumulative, compensando-se o que for devido em cada operagao 

com montante cobrado nas anteriores pelo mesmo ou outro Estado ou pelo Distrito 

Federal. Sua isengao ou nao incidencia nao implicara credito para compensagao 

com o montante devido nas operag6es ou prestag6es seguintes: acarretara a 

anulagao do credito relative as operag6es anteriores. 

Podem ser seletivos, em fungao da essencialidade das mercadorias, dos 

servigos e suas aliquotas sao fixadas por resolugao do Senado Federal. A Lei 

complementar n° 87, de 13.09.96, definiu seus contribuintes, substituigao, 

compensagao, cobranga e exclusao de incidencia. 

0 regulamento do ICMS - Impasto sobre Circulagao de Mercadorias e sobre 

Prestag6es de Servigos de Transportes foi aprovado pelo Decreta Estadual n° 5.141 

de 12/12/2001 (SEFA, 2006). 

lncide nas varias fases de circulagao de mercadorias ou servigos (transportes 

e comunicag6es) desde a produgao ate a venda ao consumidor final, bern como a 

prestagao dos servigos a ele sujeitos. As aliquotas do ICMS nas operag6es internas 

tambem obedecem ao principia da seletividade em fungao da essencialidade. 
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0 ICMSe: 

• De competencia dos Estados e do Distrito Federal; 

• E. um imposto indireto e plurifasico*; 

• E. nao cumulative; 

• Tern como fato gerador, dentre outros: 

• A safda de mercadorias de estabelecimento comercial, industrial e 

produtor; 

• A entrada de mercadoria importada do exterior por pessoa ffsica ou 

jurfdica mesmo que seja bern destinado a consume ou ativo permanente 

do estabelecimento; 

• 0 fornecimento de alimentac;oes, bebidas e outras mercadorias em 

restaurantes, bares, cafes e estabelecimentos similares; 

• A prestac;ao de servic;os de transporte interestadual e intermunicipal e de 

comunicac;ao; 

• Prestac;oes onerosas de servic;os de comunicac;ao, por qualquer meio, 

inclusive a gerac;ao, a emissao, a recepc;ao, a transmissao, a 

retransmissao, a repetic;ao e ampliac;ao de comunicac;ao de qualquer 

natureza; 

• Integra sua propria base de calculo; 

• Obedece aos princfpios da legalidade e anterioridade. 

Quanto as alfquotas do ICMS: 

Nas Operac;oes lnterestaduais, temos tres alfquotas: 12%, 7% e 4%, nao 

obedecem ao princfpio da seletividade. A variac;ao das alfquotas de 12% ou 7% se 



65 

da em fungao da regiao de destino da mercadoria e aplica-se exclusivamente nas 

operagoes com contribuintes. 

A seguir alguns exemplos de operagoes com as alfquotas de ICMS: 

a) Assim a alfquota de 12% se aplica as operagoes e prestagoes 

interestaduais que destinem bens, mercadorias ou servigos a contribuintes 

estabelecidos nos Estados de Minas Gerais (MG), Rio grande do Sui (RS), 

Rio de Janeiro (RJ), Santa Catarina (SC) e Sao Paulo (SP), aplica-se 

tambem dentre outras operagoes no Estado do Parana (PR) como: 

• Animais vivos; 

• Farinha de trigo; 

• Calcarea e gesso; 

• Oleo diesel; 

• Servigos de transportes; 

• Maquinas e Aparelhos lndustriais, tratores, maquinas e implementos 

agropecuarios e agricolas, exceto pegas e partes, paineis feitos de 

madeira aglomerada, veiculos automotores novas (referente esses 

itens veja classificagao da TIPI); 

• Medicamentos genericos; 

• Massas Alimenticias da posigao 1902 da NBM/SH, desde que nao 

consumidas no local; 

• Alguns produtos avicolas e agropecuarios (como: feijao, Ieite, frutas, 

avos, arroz, verduras, etc ... ); 

• Tijolo, telha, tuba e manilha fabricados com argila ou barro; 

• Blocos de espuma; 
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• Tubas, chapas, folhas, pelfculas, tiras e laminas de plasticos (Lei 

13.972 de 26/12/2002); 

• Artigos de transportes ou de embalagem, rolhas, tampas e capsulas 

de plasticos; 

• Cal destinada a construgao civil; 

• Refeigoes lndustriais e Comerciais (exceto bebidas). 

b) A aliquota de 7% para as operagoes e prestagoes interestaduais que 

destinem bens, mercadorias ou servigos a contribuintes estabelecidos no 

Distrito Federal e nos demais Estados ou regioes; 

c) Quanta a alfquota de 4%, aplica-se na prestagao de servigos de 

transporte aereo interestadual de passageiro, carga e mala postal 

(Resolugao n° 95/96 do Senado Federal); 

A diferenciagao de alfquotas nas operagoes interestaduais nao esta 

relacionada com a destinagao que vai ser dada a mercadoria, mas a 

condigao do adquirente ser ou nao contribuinte do ICMS. Deve-se 

esclarecer que a competencia para estabelecer as alfquotas nas 

operagoes interestaduais e o Senado Federal (art. 158, & 2° incises IV e 

V da CF). 

d) A alfquota de 25% aplica-se nas operagoes internas com (exemplo): 

• Armas, munigoes inclusive acess6rios; 

• Perfumes e cosmeticos; 

• Peleteria e suas obras; 

• Asa delta e baloes dirigfveis; 

• Embarcagoes de esporte e de recreio; 

• Energia eletrica destinada a eletrificagao rural. 
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e) A alfquota de 26% aplica-se as operac;oes internas com: 

• Gasolina; 

• Alcool anidro para fins combustfveis. 

f) A alfquota de 27% aplica-se nas operac;oes com: 

• Energia eiE§trica, exceto a destinada a eletrificac;ao rural; 

• Prestac;ao de servic;os de comunicac;oes; 

• Bebidas alco61icas classificadas nas posic;oes 2203, 2204, 2205, 2206 

e 2208 da NBM; 

• Fumos e sucedaneos manufaturados classificados no capitulo 24 da 

NBM. 

g) E a alfquota de 18%: 

• Esta alfquota e aplicada aos demais servic;os, bens e mercadorias. 

Essas informac;oes e outras mais detalhadas poderao ser encontradas nos 

Art. 14 e 15 da Lei n° 11.581/96 do RICMS. 

3.3.8.1 ICMS em microempresas e empresas de pequeno porte 

Novo Limite para Microempresas e Empresas de Pequeno Porte. No dia 23 

de dezembro de 2005 o governo do Estado assinou o Decreta n° 5.932/05, tal 

medida visa ampliar os beneffcios concedidos a micro empresas e pequenas 

empresas, aumentando a faixa de isenc;ao mensal do ICMS de R$ 18.000,00 para 

R$ 25.000,00. 
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Algumas regras para o ICMS 

Considera-se Microempresa- ME-, aquela que tiver receita bruta anual igual 

ou inferior a R$ 300.000,00, no anode seu enquadramento, ou no ano anterior, caso 

ja esteja em atividade, sendo lsento de ICMS. 

a) Considera-se Empresa de Pequeno Porte- EPP, aquela que tiver receita 

bruta anual superior a R$ 300.000,00 e igual ou inferior a R$ 

2.400.000,00, no anode seu enquadramento ou no ano anterior, caso ja 

esteja em atividade. 

b) 0 periodo para verificagao da receita compreende o dia 1° de janeiro ao 

dia 31 de dezembro eo calculo sera proporcional ao numero de meses 

da efetiva atividade, se o inicio ou encerramento das operagoes 

ocorrerem, respectivamente, ap6s o mes de janeiro e antes do mes de 

dezembro, ou mesmo se a empresa suspendeu suas atividades por urn 

ou mais meses dentro do ano civil. 

c) 0 limite sera considerado em relagao ao valor das saidas de mercadorias 

e das prestagoes de servigos, promovidos em conjunto com todos os 

estabelecimentos, excluidos os valores dos servigos cuja competencia 

tributaria pertence aos Municipios. 

d) 0 enquadramento neste regime fiscal sera feito mediante opgao expressa 

do contribuinte, segundo o que sera determinado em norma de 

Procedimento Fiscal. 

e) Nao poderao optar por esse regime as empresas: 

• Constituidas sob a forma de sociedades por agoes; 
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• Que realizam atividades de armazenamento e deposito de produtos 

de terceiros, bern como de produtos primaries; 

• Que prestem servigos de transporte interestadual e intermunicipal; 

• Se o s6cio participar de outras sociedades comerciais, cuja receita 

em sua totalidade nao ultrapasse o valor de R$ 2.400.000,00 .. 

g) A parcela de receita bruta mensal do conjunto de estabelecimentos da 

microempresa e da empresa de pequeno porte, ate R$ 25.000,00 fica 

desonerada do ICMS. 

h) Se a empresa possuir mais de urn estabelecimento no Estado, devera 

apurar e recolher o impasto de forma centralizada. 

i) Perde a condigao deste regime, se a empresa: 

• Optar pelo regime normal; 

• A empresa nao preencher os requisites necessaries; 

• Se ocultar informag6es, estiver com irregularidades e mesmo 

incompatibilidade entre a receita declarada e as informagoes 

apuradas pelo fisco. 

j) A empresa exclufda retornara ao regime normal a partir do primeiro dia 

do segundo mes subseqOente ao da ocorrencia do fato, a nao ser que a 

exclusao se deu par opgao. 

k) Se o desenquadramento for de offcio, a empresa podera ser 

reenquadrada no Regime Fiscal ap6s ter decorrido o prazo de urn ano. 

I) Se a receita bruta exceder ao limite acumulado de R$ 2.400.000,00, a 

empresa estara exclufda do regime, a partir do segundo mes 

subseqOente ao da ocorrencia, que devera ser comunicado a repartigao 

fazendaria, passando a empresa a submeter-se ao regime normal, 
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ficando assegurado o direito ao credito do impasto, sobre as mercadorias 

existentes no estoque. Havendo dificuldade ou impossibilidade para 

determinar-se o valor real, poderc~ o contribuinte se apropriar de 12% do 

valor dessas mercadorias inclusive de bens do ativo permanente, desde 

que respeitadas as regras estabelecidas no inciso 4° do artigo 24. 

No dia 23 de dezembro de 2005 o governo do Estado assinou o Decreta n°. 

5.932/2005. Tal medida visa ampliar os beneffcios concedidos a micro e pequenas 

empresas, aumentando a faixa de isenc;ao mensal do ICMS para R$ 25.000,00. 

Ficando da seguinte forma a tabela simplificada de ICMS ou Simples 

Estadual, de microempresas e empresas de pequeno porte: 

Tabela 1 -Novo Limite para Microempresas e Empresas de Pequeno Porte 

Limite Limite a Parcela a 
Receita Bruta mensal Aliquota 

Tributavel recolher Deduzir 

Ate o limite de R$ 25.000,00 Desonerado lsento lsento -

Entre R$ 25.000,01 e 

R$ 66.000,00 41.000,00 820,00 2,00% 500,00 

Entre R$ 66.000,01 e 

R$ 166.000,00 100.000,00 3.820,00 3,00% 1.160,00 

Acima de R$ 166.000,01 2.234.000,00 94.000,00 4,00% 2.820,00 

As alfquotas incidentes em cada faixa de faturamento mensal aplicam-se 

sucessivamente sobre os excedentes nos respectivos limites. 
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Exemplo: uma Empresa de Pequeno Porte (EPP), que em determinado mes 

faturar R$ 175.000,00, ela tributara da seguinte forma: 

R$ 25.000,00 ISENTO 
R$ 41.000,00 x 2% R$ 820,00 
R$ 100.000,00 X 3% R$ 3.000,00 
R$ 9.000,00 X 4% R$ 360,00 
Total a Recolher R$ 4.180,00 

0 limite anual de receita bruta, para efeitos de enquadramento no Regime de 

Microempresas passou a R$ 300.000,00, e para as Empresas de Pequeno PorteR$ 

2.400.000,00. 

3.3.91SSQN 

Segundo Silva (2002, p. 515) este impasto, de competencia municipal, 

abrange os servigos nao compreendidos no art. 155, I, b da CF de 1988 e inclusos 

na lista anexa ao art. 8° da DL n° 406 de 31.12.98. 

Sua definigao depende de lei complementar, que devera excluir da sua 

incidencia as exportagoes de servigos para o exterior. 

Previsto na Constituigao Federal, artigo 156, inciso Ill da CF/88, compete ao 

municipio instituir o Impasto sabre Servigos de Qualquer Natureza (ISSQN) que 

constitui uma das principais fontes de receita dos municipios. Os servigos tributaveis 

foram definidos em lista anexa ao Decreta-Lei n° 406/68, com alteragao introduzida 

pelo Decreta-Lei 834/69 que recepcionados pela atual constituigao, tragam as regras 

basicas vigentes para este tributo. Na redagao dada pela Lei complementar n° 56/87 

e alteragoes, Decreta-Lei 406/68 determina que se sujeite ao ISS somente os 
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servic;os constantes da lista por ele aprovada compondo-se de cento e um itens (Ver 

anexos). 

Caso haja aplicac;ao de material concomitantemente a prestac;ao de servic;os, 

este fica sujeito a incidencia do ICMS, desde que haja determinac;ao expressa na 

lista. Se ausente determinac;ao compra a Base de Calculo do ISS. 

As aliquotas sao fixadas pelos Municipios atraves de instrumentos legais 

pr6prios, em func;ao do servic;o. 

Segundo o artigo 12, do Decreta Lei n° 406 considera-se local de prestac;ao 

do servic;o, o do estabelecimento prestador, ou na falta de estabelecimento, o do 

domicilio do prestador. No caso de Construc;ao Civil o local onde se efetuar a 

prestac;ao. A jurisprudencia se inclina ao sentido de que o impasto e devido ao 

municipio onde o servic;o e prestado. A partir de 1°/01/2003 nenhum municipio 

podera cobrar o impasto utilizando aliquota inferior a 2% exceto em relac;ao aos 

servic;os de construc;ao civil previstos nos itens 32 a 34 da lista (EC n° 37 de 

12/06/2002). 0 municipio de Curitiba regulamentou a cobranc;a do ISS atraves do 

Decreta n° 67/81 . 



4 CONCLUSOES E RECOMENDACOES 

0 conteudo apresentado teve como objetivo os Tipos de Tributagao em 

Empresas de Pequeno Porte, atraves da apresentagao de relates contendo tabelas 

e quadros com as mais variadas alfquotas utilizadas. 

Como vimos o planejamento tributario e um conjunto de sistemas onde o 

objetivo e diminuir o pagamento de tributes. Sabe-se que o Brasil e um dos paises 

com a maier carga tributaria do mundo. Ha a necessidade de um estudo criterioso na 

colocagao do ramo de atividade, embora nao parega, mas, muitas vezes se torna 

dificultoso a opgao pelo Regime de Tributagao hora previsto para determinada 

empresa. 

Vimos e concluimos que cada vez e mais importante um planejamento 

tributario, para evitar aborrecimentos futures. Pais, a Receita Federal, esta cada vez 

mais rigorosa em relagao a parte fiscal da empresa. 0 empresario, no entanto, esta 

cada vez mais assustado com a alta carga tributaria. 

Com as mudangas continuas nas Leis, tanto Federais, Estaduais e 

Municipais, o Administrador, Empresario e Contador, quando da jungao dos 

documentos para Registro ou Contrato Social e uma empresa, sendo necessaria um 

planejamento tributario, levando-se em conta, projeg6es, previs6es, calculos, e uma 

analise criteriosa conjuntamente com o ramo de atividade, optar pelo melhor Tipo de 

Tributagao. 

Pudemos avaliar a importancia de um Planejamento Tributario, para definir 

qual o enquadramento correto, evitando que: Empresarios, Administradores e 

Entidades Contabeis recolham seus tributes e impastos com valores exorbitantes 

muitas vezes por falta de pesquisa e comunicagao. 
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ANEXO 1 

TABELAS E QUADROS 

Prineipais alfquotas de empresas enquadradas no tipo de tributagao: Iuera 

real, Iuera presumido, arbitrado e simples. 

2) Tabelas de tributa~ao por tipos de lmpostos e comparative: 

Tipos de Impastos Simples 

2005 2006 2005 2006 2006 

PIS 1,65% 1,65% 0,65% 0,65% -

eOFINS 7,60% 7,60% 3,00% 3,00% -

IRPJ 15,00% 15,00% 1,20/4,80% 1,20/4,80% -

eONTR.SOeiAL 9,00% 9,00% 2,88% 2,88% -

ISSQN 1 a 7% 1 a 7% 1 a 7% 1 a 7% 1 a 7% 

e.P.M.F. 0,38% 0,38% 0,38% 0,38% 0,38% 

I eMS* 18,00% 18,00% 18,00% 18,00% RICMS 

INSS S/PRO LABORE 

EMPRESA 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% -

INSS Sf PRO LABORE 

ADMINISTRADO/EMPRES 11,00% 11,00% 11,00% 11,00% 11,00% 

INSS EMPREGAOR APROX. 

25,80% 25,80% 25,80% 25,80% -

INSS EMPREGADO entre 

7,65;8,65;9 E 11% Conforme a Faixa Salarial (tab. de INSS) 

FGTS 8,50% 8,50% 8,50% 8,50% 8,00% 

*ICMS nas Empresas optantes do Simples Estadual, veja tabela na pagina 70 

e 71. 
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3) Tabela de Contribuicoes Previdenciarias e de Terceiros de acordo com os 

c6digos FPAS discriminados abaixo: 

Aliquotas em % 

SIST. co DISCRI- PREV SAT SAL. INC SENA SESI SENA SE SEBR TOTAL 
TRIB. D. MINA<; variav EDUC. RA I c sc AE DE 

FPA SOC I TERC. 
s AL 

- - 1 2 4 8 16 32 64 -
LUCRO 507 IND. 20 1;2 e 3 2,5 0,2 1,0 1,5 - - 0,6 5,8 
REAL 515 COM. 20 1;2 e 3 2,5 0,2 1,0 1,5 1,0 1,5 0,6 5,8 
LUCRO 507 IND. 20 1;2 e 3 2,5 0,2 1,0 1,5 - - 0,6 5,8 
PRES 515 COM. 20 1;2 e 3 2,5 0,2 1,0 1,5 1,0 1,5 0,6 5,8 
SIMPL. 507 IND. - - - - - - - - - -
FED. 515 COM. - - - - - - - - - -

0 Sistema de calculo baseada na remuneragao bruta e retirada de Pr6 Iabore dos 

S6cios. 

• A base de calculo no Lucro Real e Lucro Presumido a parte da empresa e: 

- Empresa 20% 

- Terceiros 5,8% (conforme tabela) 

-SAT 1; 2 ou 3% variavel conforme o grau de risco na empresa. 

Total *26,8% se a empresa tiver urn grau de risco de 1% 

*27,8% sea empresa tiver urn grau de risco de 2% 

*28,8% se a empresa tiver urn grau de risco de 3% 

Portanto, o calculo dade GPS (INSS) da empresa e sobre a Remuneragao Bruta. 

• Base de calculo s/ o Pr6 Labore dos S6cios 

- Da Empresa: 20% sobre a contribuigao. 

- Dos s6cios: 11% sobre a contribuigao descontando dos s6cios. 

Ambos os recolhimentos inclusos na GPS da empresa. 

• Base de calculo nas empresas do Simples 
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- Nas Micro-empresas e Empresas de Pequeno Porte, ha apenas 11% de 

contribuigao sabre o pr6 Iabore de cada s6cio, recolhido tambem na GPS da 

empresa. 

3)As tabela abaixo sao (micas, utilizada por todas as empresas e de todos os 

Tipos de Regimes Tributaries. 

TABELA DE LEGISLACAO- 20006 VALOR 

Valor do Salario Mfnimo R$ 350,00 

Valor de referencia R$ 0,00 

Valor Mfnimo para Retengoes de IRRF R$ 10,00 

Valor Mfnimo para emissao de DARF R$ 10,00 

Valor Mfnimo para emissao de GPS R$ 29,00 

TABELA DE IRRF 

Dedugoes por dependente R$ 126,36 

Dedugoes referente MP 202/2004 R$ 0,00 

Teto Maximo Alfquota Dedugao 

1 1.257,12 0 0,00 

2 2.512,08 15,00% 188,57 

3 999.999.999.999 '00 27,50% 502,58 
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TABELA DE INSS 

Teto Maximo Ali quotas 

1 R$ 840,47 7,65% 

2 R$ 1.050,00 8,65% 

3 R$ 1.400,77 9,00% 

4 R$ 2.801,56 11,00% 

FAIXAS DO SALARIO FAMILIA 

Teto Maximo Quota 

1 435,62 22,33 

2 654,61 15,74 



ANEXO 2 

Confira a titulo de curiosidade a lista de Tributes (Impastos, taxas, 

contribuicoes de melhoria) existentes no Brasil. 

1) Adicional de Frete para Renovagao da Marinha Mercante - AFRMM - Lei 
10.893/2004 

2) Contribuigao a Diregao de Portos e Costa (DPC)- Lei 5.461/1968 
3) Contribuigao ao Fundo Nacional de Desenvolvimento Cientffico e 

Tecnol6gico- FNDCT- Lei 10.168/2000 
4) Contribuigao ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educagao 

(FNDE) o Salario Educagao 
5) Contribuigao ao Funrural 
6) Contribuigao ao Institute Nacional de Colonizagao e Reforma Agraria 

(INCRA)- Lei 2.613/1955 
7) Contribuigao ao Seguro Acidente de Trabalho (SAT) 
8) Contribuigao ao Servigo Brasileiro de Apoio a Pequena Empresa 

(SEBRAE) - Lei 8.029/1990 
9) Contribuigao ao Servigo Nacional de Aprendizado Comercial (SENAC) -

Lei 8.621/1946 
1 0) Contribuigao ao Servigo Nacional de Aprendizado dos Transportes 

(SENAT)- Lei 8.706/1993 
11) Contribuigao ao Servigo Nacional de Aprendizado Industrial (SENAI)- Lei 

4.048/1942 
12) Contribuigao ao Servigo Nacional de Aprendizado Rural (SENAR) - Lei 

8.315/1991 
13) Contribuigao ao Servigo Social da Industria (SESI)- Lei 9.403/1946 
14) Contribuigao ao Servigo Social do Comercio (SESC)- Lei 9.853/1946 
15) Contribuigao ao Servigo Social do Cooperativismo (SESCOOP) -art.9°, I, 

daMP 1.715-2/1.998; 
16) Contribuigao Confederativa Laboral (dos empregados) 
17) Contribuigao Confederativa Patronal (das empresas) 
18) Contribuigao de lntervengao do Dominic Econ6mico- CIDE combustiveis 

-Lei 10.336/2001 e Remessas p/ Exterior- Lei 10.168/2000 
19) Contribuigao de lntervengao do Dominic Econ6mico - CIDE Remessas 

Exterior- Lei 10.168/2000 
20) Contribuigao para o Desenvolvimento da Industria Cinematografica 

Nacional- CONDECINE- art.32 da Medida Provis6ria 2228-1/2001 e Lei 
10.454/2002 

21) Contribuigao Provis6ria sobre Movimentagao Financeira (CPMF) - Lei 
9.311/1996 

22) Contribuigao Sindical Laboral (nao se confunde com a contribuigao 
Confederativa Laboral, vide comentarios sobre a Contribuigao Sindical 
Patronal). 
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23) Contribui9ao Sindical Patronal (nao se confunde com a Contribui9ao 
Confederativa Patronal, ja que a Contribui9ao Sindical Patronal e 
obrigat6ria, pelo artigo 578 da CL T, e a Confederativa foi institufda pelo 
art. 8°, inciso IV, da CF e e obrigat6ria em fun9ao da assembleia do 
Sindicato que a instituir para seus associados, independentemente da 
contribui9ao prevista na CL T) 

24) Contribui9ao Social Adicional para Reposi9ao das Perdas lnflacionarias 
do FGTS- Lei Complementar 110/2001 

25) Contribui9ao Social para o Financiamento da Seguridade Social 
(COFINS) 

26) Contribui9ao Social sobre o Lucro Uquido (CSLL) 
27) Contribui96es de Melhoria: asfalto, cal9amento, esgoto, rede de agua, 

rede de esgoto, etc. 
28) Fundo Aeroviario (FABER)- Decreto Lei 1.305/1974 
29) Fundo de Fiscaliza9ao das Telecomunica96es (FISTEL)- Lei 5.070/1966 

com novas disposi96es da Lei 9.472/1997 
30) Fundo de Universaliza9ao dos Servi9os de Telecomunica96es (FUST) -

art.6° da Lei 9998/2000 
31) Fundo Especial de Desenvolvimento e Aperfei9oamento das Atividades 

de Fiscaliza9ao (FUN OAF) - art. 6° do Decreto-Lei 1.437/1975 e art. 10 
da IN SRF 180/2002. 

32) IBTP- lnstituto Brasileiro de Planejamento Tributario 
33) lmposto s/ Circula9ao de Mercadorias e Servi9os (ICMS) 
34) lmposto sobre a Exporta9ao (IE). 
35) lmposto sobre a lmporta9ao (II) 
36) lmposto sobre a Propriedade de Vefculos Automotores (IPVA). 
37) lmposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU). 
38) lmposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR). 
39) lmposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza (IR- pessoa 

ffsica e jurfdica). 
40) lmposto sobre Opera96es de Credito (IOF). 
41) lmposto sobre Servi9os de Qualquer Natureza (ISSQN) 
42) lmposto sobre Transmissao Bens lntervivos (ITBI). 
43) lmposto sobre Transmissao Causa Mortis e Doa9ao (ITCMD). 
44) IPI (lmposto sobre Produtos lndustrializados). 
45) Programa de lntegra9ao Social (PIS) e Programa de Forma9ao 
46) Taxa de Autoriza9ao do trabalho Estrangeiro. 
47) Taxa de Avalia9ao in loco das lnstitui96es de Educa9ao e Cursos de 

Gradua9ao- Lei 10.870/2004 
48) Taxa de Classifica9ao, lnspe9ao e Fiscaliza9ao de produtos animais e 

vegetais ou de consumo nas atividades agropecuarias - Decreto Lei 
1.899/1981. 

49) Taxa de Coleta de Lixo. 
50) Taxa de Combate a lncendios. 
51) Taxas de Conserva9ao e Limpeza Publica. 
52) Taxas de Controle e Fiscaliza9ao Ambiental_ TCFA- Lei 10.165/2000 
53) Taxa de Controle e Fiscaliza9ao de Produtos Qufmicos - Lei 

10.357/2001, art.16. 
54) Taxa de Emissao de Documentos (nfveis municipais, estaduais e 

federais). 
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55) Taxa de Fiscalizagao CVM (Comissao de Valores Mobiliarios) - Lei 
7.940/1989 

56) Taxa de Fiscalizagao de Vigilancia Sanitaria Lei 9.782/1999, art.23. 
57) Taxa de Fiscalizagao dos Produtos Controlados pelo Exercito Brasileiro

TFPC- Lei 10.834/2003. 
58) Taxa de Fiscalizagao e Controle da Previdencia Complementar- TAFIC-

art.12 da MP 233/2004 
59) Taxa de Licenciamento Anual de Vefculo 
60) Taxa de Licenciamento para Funcionamento e Alvara Municipal. 
61) Taxa de Pesquisa Mineral DNPM- Portaria Ministerial 503/1999 
62) Taxa de Servigos Administrativos- TSA -Zona Franca de Manaus- Lei 

9960/2000 
63) Taxa de Servigos Meteorol6gicos- art.11 da Lei 9933/1999 
64) Taxa ao Conselho Nacional de Petr61eo (GNP) 
65) Taxa de Outorga e Fiscalizagao- Energia Eletrica -art. 11°, lnciso I, e 

artigos 12 e 13, da lei 9.427/1996. 
66) Taxa de Outorga - Radios Comunitarias - art.24 da Lei 9.612/98 e nos 

art.7° e 42 do Decreta 2.615/1998. 
67) Taxa de Outorga- Servigos de transportes Terrestres e Aquaviarios-art. 

77, incisos II e Ill, a art. 97 IV, da Lei 10.233/2001. 
68) Taxas de Saude Suplementar- ANS- Lei 9.961/2000, art.18. 
69) Taxa de Utilizagao do MERCANTE- Decreta 5.324/2004 
70) Taxa do Registro do Comercio (Juntas Comerciais). 
71) Taxa Processual Conselho Administrative de Defesa Economica- CADE 

-Lei 9.718/1998. 
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