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RESUMO 

Este trabalho foi elaborado, com base no estudo de caso de uma empresa 

privada do ramo comercial e de presta~o de servic;os, observando as lei vigentes no 

ano de 2009 no pais, em relac;ao aos regimes de apurac;ao de tributos das pessoas 

juridicas. 0 presente trabalho analisa as formas de adequac;ao de empresa no que 

se refere ao recolhimento de seus impostos. 0 foco central do trabalho e o 

demonstrar as maneiras menos onerosas que as empresa tern para apura~o de 

seus tributos, dentro das leis, sem a possibilidade de punic;oes. A contabilidade e 

uma ferramenta dentro do processo da administrac;ao, util a demonstrar a situa~o 

economica e financeira das entidades, e o Planejamento Tributario, e outra das 

ferramentas gerenciais que pode ser utilizada pelas empresas, afim de, antecipar-se 

aos cenarios futuros, buscando diminuir ou extinguir os acontecimentos que causam 

impactos negativos a entidade. As leis vigentes no pais propoem quatro formas 

diferentes de apurac;ao de tributos, as empresa cabe o papel de se adequarem as 

exigencias previstas, e se utilizarem das ferramentas gerenciais existentes, para a 

busca de seus objetivos dentro das possibilidades existentes. 

Palavras-chave: Contabilidade; Tributos; Planejamento Tributario; Cenario Tributario 

Nacional. 
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1 INTRODUCAO 

0 trabalho sera apresentado como pre-requisito a conclusao do curso de 

especializac;ao em Contabilidade e Financ;as. 0 desenvolvimento deste refere-se a 

observar as oportunidades existentes dentro do processo de Planejamento 

Tributario, como ferramenta de suporte para a tomada de decisoes. 

As empresas tern a necessidade de melhoria continua e busca constante por 

reduc;ao de gastos com o objetivo de maximizar resultados, este planejamento e urn 

das ferramentas determinantes de diferencial de mercado. 

0 Planejamento Tributario e de suma importancia para qualquer empresa, ainda 

mais quando se trata de uma empresa de alto padrao tecnol6gico, (tipo de empresa 

referida no estudo) uma vez que seus investimentos serao sempre elevados. 

Ao desenvolver o trabalho, sera previamente realizada uma revisao de 

literatura, a revisao esta subdividida em tres pontos relevantes: Contabilidade e seus 

principais conceitos; aspectos do direito tributario; eo Planejamento Tributario; 

Onde nesse ultimo sera demonstrado a junc;ao e consolidac;ao de todos OS 

conceitos. Sera apresentado, ainda o cenario tributario nacional, no que se refere 

aos regimes de tributac;ao e as hip6teses de enquadramento das empresas, 

pertencente a atualidade. Sera descrito tambem urn breve hist6rico da entidade e 

determinado em qual regime a empresa esta enquadrada. Serao realizados estudos, 

para determinar quais hip6teses de mudanc;as poderiam ser propostas, para que a 

empresa consiga obter uma economia tributaria. 

Por tanto, o estudo realizado busca demonstrar urn planejamento tributario 

adequado ao perfil da empresa, apontado a melhor opc;ao para o pagamento de 

seus tributos. 
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2 PROBLEMA 

Como realizar urn Planejamento Tributario em conformidade com o perfil de uma 

organiza'tao? 
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3 HIPOTESES 

I - Realizar Planejamento Tributario minimiza o desembolso financeiro quando do 

efetivo pagamento dos tributos. 

II - A empresa esta pagando tributos excessivos e desnecessarios por nao haver 

realizado urn adequado planejamento; 
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4 OBJETIVOS 

Apresentam-se aqui os objetivos que se almeja alcancar na execuyao dest& 

trabalho, primeiramente em ambito geral e em seguida mais especificamente. 

4.1 OBJETIVO GERAL 

Propor urn Planejamento Tributario adequado ao perfil da empresa em 

questao. 

4.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

I - Realizar urn levantamento do cenario tributario nacional atual; 

II - Realizar as analises do perfil tributario da empresa no ano de 2008; 

Ill - Verificar os impactos financeiros dos principais tributos, na apura9ao do 

resultado da empresa; 

IV - Apresentar considera9oes relevantes para possiveis mudanyas, ou ainda propor 

solu9oes ao processo tributario da empresa; 
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5 CONTABILIDADE 

A Contabilidade e a ciencia estuda o patrimonio das empresas, analisando 

as situa9oes que ocorrem no dia a dia das entidades, a fim de quantificar e qualificar 

os acontecimentos, demonstrando-os de forma ordenada. Mas a Contabilidade nao 

e utilizada tao somente para esse fim, ela e urn instrumento de gestao, se for 

utilizada como balizador nas tomadas de decisao. 

Segundo FIPECAFI (2006; p 48) "A Contabilidade e objetivamente, urn 

sistema de informa~o e avalia~o destinado a prover seus usuarios com 

demonstrayoes e analises de natureza economica, financeira, fisica e produtividade, 

com rela~o a entidade objeto de contabilizacao." 

Segundo Ribeiro (1997; p 33) II E a ciencia (ou tecnica, segundo alguns) que 

estuda, controla e interpreta os fatos ocorridos no patrimonio das entidades, 

mediante o registro, a demonstra9ao expositiva e a revela9ao desses fatos, com o 

fim de oferecer informayaes sobre a composi9ao do patrimonio, suas variayaes e o 

resultado economico decorrente da gestao da riqueza patrimonial. II 

5.1 OBJETIVOS DA CONTABILIDADE 

Como todas as ciencias, a Contabilidade tern seus objetivos, ou entao nao 

haveria a necessidade de sua existencia. 

Conforme FIPECAFI (2006; p 49) "0 objetivo principal da Contabilidade, 

portanto, e o de permitir, a cada grupo de principal de usuarios, a avalia~o da 

situa9ao economica e financeira da entidade, num sentido estatico, bern como fazer 

inferencias sobre as tendencias Muras. Em ambas as avaliayaes, todavia, as 

demonstra9oes contabeis constituirao elemento necessaria nao suficiente. Sob o 



10 

ponte de vista do usuario externo, quanta mais a utiliza<;ao das demonstra<;oes 

contabeis se referir a explora<;ao de tendencias futuras, mais tendera a diminuir o 

grau de seguran<;a das estimativas envolvidas. Quanta mais a analise se detiver na 

constata<;ao do passado e do presente, mais acrescentara e avolumara a 

importancia da demonstra<;ao contabil". 

Na terceira emissao dos Principios Fundamentais de Contabilidade e 

Normas Brasileiras de Contabilidade, o Conselho Federal de Contabilidade atribui a 

Contabilidade "a busca primordialmente, aprender, no sentido mais ample possivel, 

e entender as muta<;oos sofridas pelo Patrimonio, tendo em mira, muitas vezes, uma 

visao prospectiva de possiveis varia<;Qes." 

5.2 AS INFORMAQGES GERADAS E OS USUARIOS DA CONTABILIDADE 

Conforme Fabretti (2000, p 29) "0 metoda da Contabilidade Tributaria 

consiste basicamente em: adequado planejamento tributario (que exige 

conhecimento da legisla<;ao tributaria); relat6rios contabeis eficazes que demonstrem 

a exata situa<;ao das contas do patrimonio e do resultado (que exige conhecimento 

em contabilidade). Entende-se entao que eo conhecimento profunda da legisla<;ao e 

uma contabilidade eficaz". 

Para nada iria adiantar realizar urn belissimo trabalho de Planejamento 

tributario, se a base deste que sao as informa<;oes contabeis nao espelharem a 

realidade dos fates da entidade. Por tanto, como fora exposto anteriormente, a 

Contabilidade estuda e registra os atos e fates acontecidos na gestae do Patrimonio 

da Entidade, e segundo Principios Fundamentais de Contabilidade e Normas 

Brasileiras de Contabilidade (2001, p 42) "a gera<;ao de informa<;oes, a serem 

utilizadas por determinados usuaries em decisoes que buscam a realiza<;ao de 
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interesses pr6prios. Com isso, pode-se determinar entao que boas praticas 

contabeis auxiliarao de forma decisiva no processo do Planejamento Tributario. 

5.3 AS DEMONSTRACOES CONTABEIS 

Para Ribeiro (1997, p 40) "Demonstrac;Oes financeiras sao relat6rios ou 

quadros tecnicos que contem dados extraidos dos livros, registros e documentos 

que compaem o sistema contabil de uma entidade". Podemos entao estabelecer 

como OS produtos da Contabilidade. Conforme disposto no artigo 176 da Lei no 

6404/76, que ao tim de cada exercicio social a diretoria fara elaborar, com base na 

escriturac;ao mercantil da companhia, as seguintes demonstrac;oes financeiras: 

I - Balanc;o Patrimonial; 

II - Demonstrac;ao dos Iueras ou prejuizos acumulados; 

Ill - Demonstrac;ao do resultado do exercicio; e 

IV - Demonstrac;ao das origens e aplicac;oes de recursos. Esse alterado pela Lei 

11.638/2007 que estabelece alterac;ao para demonstrac;ao dos fluxos de caixa; e 

Se companhia aberta, demonstrac;ao do valor adicionado. 

5.3 .1 Balanc;o Patrimonial 

Segundo Ribeiro (1_997, p 42) "0 Balanc;o Patrimonial e a demonstrac;ao 

tinanceira que evidencia re~umidamente o Patrimonio da Entidade, qualitativa e 

quantitativamente." 

Segundo Benedetti (1990, p 285) "0 Balanc;o Patrimonial tern por objetivo 

demonstrar na data do encerramento do exercicio, a situac;ao patrimonial da 

empresa, atraves das contas representativas dos Bens, Direitos, Obrigac;Oes e 

Patrimonio Uquido". 
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5.3 .2 Demonstra~ao do Resultado do Exercicio 

Segundo Ribeiro (1997, p 66) "A Demonstra~o do Resultado do Exercicio e 

urn relat6rio contabil que evidencia a situa<;ao economica da entidade". 

Segundo o artigo 187 da Lei no 6404fi6 "A Demonstra<;ao do Resultado do 

Exercicio discriminara a receita bruta de vendas e de servi<;o; as dedu<;oes, os 

abatimentos e impostos incidentes sobre as vendas; a receita liquida de vendas e 

servi<;os; o custo das mercadorias vendidas e servi<;os prestados e o lucro bruto; as 

despesas operacionais e outras despesas e receitas nao-operacionais; o lucro ou 

prejuizo operacional; o Resultado antes das provisoes e as Provisoes para o 

lmposto de Renda e Contribui~o Social; as Participa~oas no Resultado do 

Exercicio; Lucro ou Prejuizo do Exercicio e o seu montante por a~o do capital 

social." 

5.3.3 Demonstra~o dos lucros ou prejuizos acumulados 

Segundo Ribeiro (1997, p 79) "A Demonstra~o dos lucros ou prejuizos 

acumulados e urn relat6rio contabil que evidencia os saldos da conta Lucros ou 

Prejuizos Acumulados no inicio e no final do exercicio, bern como as varia~es 

ocorridas no exercicio, decorrentes de ajustes de exercicio anteriores, reversao de 

reservas, resultado do exercicio, transferencia para reservas, dividendos e a parcela 

incorporada ao Capital." 

5.3 .4 Demonstra~o do Fluxo de Caixa 

Segundo Nota explicativa a instru~ao CVM no 469 de 2 de maio de 2008 II A 

Demonstra~o do Fluxo de Caixa mostra as modifica<;Qes ocorridas no saldo de 
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disponibilidades (caixas e equivalentes ao caixa) da companhia em urn determinado 

periodo, por meio de fluxos de recebimentos e pagamentos." 

5.3.5 Demonstra~ao do Valor Adicionado 

Segundo Nota explicativa a instru~o CVM no 469 de 2 de maio de 2008 II A 

Demonstra~ao do Valor Adicionado tern como objetivo evidenciar o quanto de 

riqueza uma empresa produziu, ou seja, o quanta ela adicionou de valor aos seus 

fatores de produ~o. e de que forma essa riqueza foi distribufda (entre empregados, 

governo, acionista, financiadores de capital) e quanta ficou retido na empresa." 

5.4 AJUSTES As NORMAS INTERNACIONAIS 

Segundo a lnstru~o CVM no 457 de 13 de julho de 2007 resolve: 

Art. 1 o ~ As companhia abertas deverao, a partir do exercicio findo em 2010, 

deverao apresentar as suas demonstra¢es financeiras consolidadas adotando o 

padrao contabil internacionat, de acordo com os pronunciamentos emitidos pelo 

International Accounting Standards Borads - IASB. 

Segundo essa mesma instru~ao, o objetivo maior e adequar as 

Demonstra~oes Contabeis brasileiras as normas internacionais, ou seja, a busca 

pela uniformiza~ao do sistema contabil brasileiro frente aos preceitos internacionais. 
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6 ASPECTOS GERAIS DO DIREtTO TRIBUTARIO 

Segundo Cotrim (1995, p 63) "Direito tributario e o conjunto de normas que 

regulam as rela«;oes juridicas entre o Estado, no seu direito de exigir tributos, e as 

pessoas sob sua jurisdiyao, no dever de contribuir''. 

E ainda, segundo Oliveira (2005; p 49) "0 Estado, quando exerce seu poder, 

necessita de materiais e pessoas pra que se possa cumprir o que esta na 

Constitui«;ao Federal, tendo por tanto a necessidade de adquirir e gerir seus 

recursos, estes indispensaveis para as necessidades da nac;ao." 

6.1 SISTEMA TRIBUTARIO NACIONAL 

Segundo Oliveira (2005; p 50) "Sistema Tributario Nacional e o conjunto 

estruturado e 16gico dos tributos que compoem o ordenamento juridico, bern como 

das regras e principios normativos relativos a materia tributaria. Os conceitos e 

institutos que o compoem jamais devem ser visto de forma estatica, mesmo porque 

eles devem ser aplicados em urn conjunto dinamico constituido pela realidade social, 

sistema econornico e criteria de justiya". 

Conforme o C6digo Tributario Nacional - o Art.2. o - 0 sistema Tributario 

Nacional e regido pelo disposto na Emenda Constitucional n. o 18 de 1 o de 

dezembro de 1965, em leis complementares, em resolu«;oes do Senado Federal e, 

nos limites das respectivas competencias, em leis federais, nas Constitui«;oas 

estaduais, e em leis municipais. ( ... ) 
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6.1.1 Tributo 

Conforme o C6digo Tributario Nacional ~ Art.3. o ~ Tributo e toda a presta~o 

pecuniaria compuls6ria, em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que nao 

constitua sanyao de ato ilicito, instituida em lei e cobrada mediante atividade 

administrativa plenamente vinculada. ( ... } 

6.1.2 Elementos do Sistema 

Obriga9ao Tributaria 

Legisla~o I I Fato Gerador I I Sujeito Ativo Sujeito Passivo 

0 sistema funcionara se todos os seus elementos essenciais ao 

funcionamento existirem. Como fora apresentado inicialmente a legisla~o vigente 

esta apoiada pela Constituiyao Federal. 

Conforme o C6digo Tributario Nacional- Art. 96. o A expressao "legisla~o 

tributaria" compreende as leis, os tratados e as convenyoes internacionais, os 

decretos e as normas complementares que verse, no todo ou em parte, sobre 

tributos e relac;oes juridicas a eles pertinentes. ( ... } 

Os sujeitos ativos e passivos sao por sua vez o Estado, com o poder de 

cobrar e o sujeito passivo, os contribuintes, pessoas ffsicas ou juridicas, que 

apresentam a obriga{:ao de pagar. 
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Conforme o C6digo Tributario Nacional - Art. 114. o Fato gerador da 

obrigacao principal definida em lei como necessaria e suficiente a sua ocorrencia. 

( ... ) 

Conforme o C6digo Tributario Nacional - Art. 115. o Fato gerador da 

obriga~ao acess6ria e qualquer situa~ao que, na forma da lei, impoem a pratica ou a 

absten~ao de ato que nao configure obriga~ao principal.( ... ) 

Segundo Oliveira (2005; p 56) "Urn fato gerador e considerado ocorrido e 

seus efeitos existentes, quando reunidas as provas materiais necessarias a sua 

ocorrencia (situa~ao de fato) ou quando a situa~ao foi definitivamente constituida, de 

acordo com as normas previstas no Direito Aplicavel (situa~ao juridica)". 

Segundo Cotrim (1995; p 69) "Fato gerador eo evento descrito em lei e que, 

ao ser praticado por alguem, da origem a obriga~ao de pagar determinado tributo". 
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7 CENARIO TRIBUTARIO NACIONAL 

De acordo com os objetivos deste estudo, sera apresentado de forma 

resumida, o cenario de tributos nacional, sendo destacados principalmente os 

pontos inerentes a aplica~ao da norma em rela~ao a empresa estudada. 

7.1 PRINCIPAlS TRIBUTOS FEDERAlS 

7.l.llmposto de Renda -IRPJ 

De acordo com o regulamento do lmposto de Renda de 1999: 

Art. 218. "0 imposto de renda das pessoas juridicas, inclusive das 

equiparadas, das sociedades civis em geral e das sociedades cooperativas em 

rela~o aos resultados obtidos nas opera~oes ou atividades estranhas a sua 

finalidade, sera devido na medida em que os rendimentos, ganhos e Jucros forem 

sendo auferidos (Lei n° 8.981, de 1995, art. 25, e Lei n° 9.430, de 1996, arts. 1° e 

55)". 

Art. 219. "A base de calculo do imposto, determinada segundo a lei vigente 

na data de ocorrencia do fato gerador, e o Iuera real (Subtitulo Ill), presumido 

(Subtitulo IV) ou arbitrado (Subtitulo V), correspondente ao periodo de apura~o (Lei 

no 5.172, de 1966, arts. 44, 104 e 144, Lei n° 8.981, de 1995, art. 26, e Lei n° 9.430, 

de 1996, art. 1°)." 

Paragrafo unico. lntegram a base de calculo todos OS ganhos e rendimentos de 

capital, qualquer que seja a denomina~ao que lhes seja dada, independentemente 

da natureza, da especie ou da existencia de titulo ou contrato escrito, bastando que 

decorram de ato ou neg6cio que, pela sua finalidade, tenha os mesmos efeitos do 
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previsto na norma especifica de incidencia do imposto (Lei n° 7.450, de 1985, art. 51, 

Lei n° 8.981, de 1995, art. 76, § 2°, e Lei n° 9.430, de 1996, arts. 25, inciso II, e 27, 

inciso II). 

A norma estabelece entao, que na medida em que forem ocorrendo os fatos 

geradores, ou seja, a medida que as empresas forem auferindo ganhos de qualquer 

natureza, bastando apenas que sejam ganhos inerentes ao negocio, a mesma 

estara obrigada ao pagamento de imposto sobre uma parcela desses ganhos. E 

ainda a base pra esse pagamento sera o lucro real, o lucro presumido ou o lucro 

arbitrado. 

lncidem sobre as receitas da atividade comercial, diminuidas das 

devolw;oes, o percentual de 8%, para achar a base de calculo de presunc;ao e ai se 

aplica a aliquota de 15%. Os valores tributados deste imposto sao de competencia 

trimestral e devidos tanto no mercado nacional quanto internacional (exportac;oes). 

Conforme dispoe o Regulamento do lmposto de Renda (RIR/99) - Decreto n° 3000 

de 26 de marc;o de 1999. 

7 .1.2 Contribuic;Bo Social Sobre o Lucro Uquido - CSLL 

A contribuic;ao social sobre o lucro lfquido (CSLL) foi instituida pela Lei n° 

7.689/1988, Art. 1°: "Fica instituida contribuic;ao social sobre o lucro das pessoas 

juridicas, destinadas ao financiamento da seguridade social" .. Aplicam-se a CSLL as 

mesmas normas de apurac;Bo e de pagamento estabelecidas para o imposto de 

renda das pessoas juridicas, mantidas a base de calculo e as aliquotas previstas na 

legislac;ao em vigor (Lei n° 8.981, de 1995, art. 57). 

lncide sobre as receitas da atividade comercial, diminuidas das devoluc;oes e 

de 12%, para achar a base de calculo de presunc;ao e ai se aplica a aliquota de 9%. 
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Os valores tributados por esse imposto sao de competencia trimestral e devidos pelo 

mercado nacional e internacional (exportac;ao). Conforme dispoe o Regulamento do 

lmposto de Renda (RIR/99) - Decreto n° 3000 de 26 de marc;o de 1999. 

7 .1.3 Programa de lntegrac;ao Social - PIS 

Segundo a Lei Complementar n°7/1970, Art. 1° "E instituido, na forma 

prevista nesta Lei, o Programa de lntegrac;ao Social, destinado a promover a 

integrac;ao do empregado na vida e no desenvolvimento das empresas". 

Inside sobre as receitas da atividade comercial da empresa, diminuidas das 

devoluc;oes de vendas, e de 0,65%, ou 1,65, de acordo com o regime de apurac;ao. 

Calcula-se mensalmente e e devido no mercado nacional. Conforme art. so Lei 

9715/98. 

7 .1.4 Contribui<;ao para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS 

Segundo a Lei Complementar 70/91, Art. o "Sem prejuizo da cobranc;a das 

contribuic;oes para o Programa de lntegrac;ao Social (PIS) e para o Programa de 

Forrnac;ao do Patrimonio do Servidor Publico (Pasep), fica instituida contribuic;ao 

social para financiamento da Seguridade Social, nos termos do inciso I do art. 195 

da Constitui<;ao Federal, devida pelas pessoas juridicas inclusive as a elas 

equiparadas pela legisla<;ao do imposto de renda, destinadas exclusivamente as 

despesas com atividades-fins das areas de saude, previdencia e assistencia social." 

Segundo Carminati (2004, p 21), a aliquota e de 3%, ou 7,6%,de acordo com 

o regime de tributac;ao, sobre o faturamento das pessoas juridicas, sendo entendido 

como a receita bruta, excluida as vendas canceladas, os descontos incondicionais, o 
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IPI e ICMS quando cobrado pelo vendedor dos bens ou servi«;os na condi«;ao de 

substitute tributario (art.3°, inciso 1°). 

Inside sobre as receitas da atividade comercial, diminuidas das devolu«;oes 

de vendas, e de 3% ou 7,6%. Calcula-se mensalmente e e devido no mercado 

nacional. Conforme art. 8° da Lei 9718/98 

7 .1.5 lmposto Sobre Produtos lndustrializados - IPI 

0 C6digo Tributario Nacional no Arto 46, Paragrafo Onico: "Considera 

industrializado o produto que tenha sido submetido a qualquer opera«;ao que lhe 

modifique a natureza ou finalidade, ou aperfei«;oe para consumo. 11 

7 .1.6 lmposto Sobre Circula«;ao de Mercadorias e Servi«;os - ICMS 

De ambito estadual destaca-se o ICMS, por fazer parte do elenco de 

impostos aos quais a empresa em estudo esta sujeita, em razao da sua atividade de 

comercializa«;ao de mercadorias. De acordo com o Portal SEBRAEISP ICMS e urn 

imposto de competencia estadual. Ele incide (base de calculo) sobre a circula«;ao de 

mercadorias, prestayees de servi«;os de transporte interestadual, ou intermunicipal, 

de comunica«;oes, de energia eletrica. Tambem sobre a entrada de mercadorias 

importadas e servi«;os prestados no exterior. Lembrando ainda que, cada estado 

aplicara suas regras para cobranya do tributo. 
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8 REGIMES DE TRIBUTACAO 

Atualmente as pessoas juridicas possuem quatro op~oes de regimes de 

tributa~ao, e que a escolha d~ uma op~ao, de acordo com as possibilidades de 

enquadramento das entidades, torna as outras tres excludentes. Sendo: 

I - Lucro Real; 

II- Lucro Presumido; 

Ill - Lucro Arbitrado: e 

IV- SIMPLES FEDERAL; 

8.1 LUCRO REAL 

Para Neves & Viceconti {2004; p 3) "Lucro Real e o Resultado {Lucro ou 

Prejulzo) do perlodo de apura~ao~ (antes de computar a provisao para o impasto de 

renda), ajustado pelas adi~6es, exclusoes e compensa~oes prescritas e autorizadas 

pela legisla~ao do impasto sobre a renda". 

Conforme IN 93 de 1997 - "Art. 23 ° 0 impasto devido sobre o lucro real de 

que trata o § 6o do art. 2° sera calculado mediante a aplica~ao da allquota de 15% 

(quinze por cento) sobre o lucro real, sem prejuizo da incidencia do adicional 

previsto no § 3o do art. 2o. § 1 o A determina~ao do lucro real sera precedida da 

apura~o do lucro liquido com observancia das leis comerciais. § 2o Considera-se 

lucro real o lucro Hquido do perlodo-base, ajustado pelas adi~oes prescritas e pelas 

exclusaes ou compensa~6es autorizadas pela legisla~o do impasto de renda.{ ... ) 
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8.1.1 Adic;oes, Exclusoes e Compensac;oes 

Conforme texto do regulamento do IR 99 poderao ser adicionados ao lucro 

lfquido: 

a) Os custos, despesas, encargos, perdas, provisoes, participa¢es e quaisquer 

outros valores deduzidos na apurayao do lucro Hquido que, de acordo com a 

legislac;ao tributaria, nao sejam dedutrveis na determinac;ao do lucro real (exemplo: 

resultados negatives de equivalencia patrimonial, custos e despesas nao 

dedutiveis); 

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

apurac;ao do lucro liquido que, de acordo com a legislayao tributaria, devam ser 

computados na determinac;ao do lucro real ( exemplo: ajustes decorrentes da 

aplicayao dos metodos dos prec;os de transferencia, lucros auferidos, por 

controladas e coligados domiciliadas no exterior); 

Conforme texto do regulamento do IR 99 poderao ser poderao ser excluidos 

do lucro liquido: 

a) Os valores cuja deduyao seja autorizada pela legislac;ao tributfuia e que nao 

tenham sido computados na apurac;ao do Jucro liquido do perfodo de apurac;ao 

(exemplo: depreciayao acelerada incentivada); 

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

apurayao do lucro liquido que, de acordo com a legislac;ao tributaria, nao sejam 

computados no lucro real (exemplo: resultados positives de equivalencia 

patrimoniais, dividendos); 

Conforme texto do regulamento do IR 99 poderao ser poderao ser 

compensados: 
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I- Total ou parcialmente, a opc;ao do contribuinte, OS prejuizos fiscais de periodos de 

apurac;ao anteriores, desde que observado o limite maximo de 30% (trinta por cento) 

do lucro Hquido ajustado pelas adic;oes e exclusoes previstas na legislac;ao tributaria. 

0 prejuizo compensavel e o apurado na demonstrac;ao do lucro real de periodos 

anteriores e registrado no Lalur (parte B). 

Para Neves & Viceconti (2004; p 5, 6) "Adic;oes sao despesas nao 

consideradas necessarias a manutenc;ao da atividade da empresa; As exclusoes sao 

receitas tributadas anteriormente, sem a necessidade de aplicar novamente o tributo; 

e cabe a criteria da empresa compensar, seus resultados negatives anteriores". 

De acordo com Neves & Visconti (2004; p 7), os autores apresentam urn 

demonstrative de apurac;ao do Lucro Real. 

RESULTADO DO PERIODO (SEM 0 IR) 

(+) Adic;oes 

Multas de Transito 

Provisoes lndedutiveis 

CSLL 

(-) EXCLUSOES 

Dividendos Recebidos 

(=) LUCRO REAL ANTES DAS COMPENSCOES DE PREJUIZO 

(-) COMPENSA<;AO DE PREJUIZO 

(=) LUCRO REAL 
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8.1.2 Enquadramento 

Estao obrigadas a apurar o lucro real, conforme art. 14 da Lei 9.718/98, as 

seguintes empresas: 

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

oito milhoes de reais, ou proporcional ao numero de meses do perlodo, quando 

inferior a doze meses; 

II - cujas atividades sejam de bancos comerciais, bancos de investimentos, bancos 

de desenvolvimento, caixas economicas, sociedades de credito, financiamento e 

investimento, sociedades de credito imobiliario, sociedades corretoras de titulos, 

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

de arrendamento mercantil, cooperativas de credito, empresas de seguros privados 

e de capitaliza~ao e entidades de previdencia privada aberta; 

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

IV - que, autorizadas pela legisla~ao tributaria, usufruam de beneficios fiscais 

relatives a isen~ao ou redu~ao do impasto; 

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

regime de estimativa, na forma do art. 222; 

VI - que explorem as atividades de presta~o cumulativa e continua de servi~os de 

assessoria creditrcia, mercadol6gica, gestao de credito, sele~ao e riscos, 

administra~ao de contas a pagar e a receber, compras de direitos credit6rios 

resultante de vendas mercantis a prazo ou de presta~ao de servi~os (factoring); 
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8.1.3 Apurac;ao do Lucro Real Trimestral 

De acordo como Manual de Contabilidade Tributaria (2005 p 183 e 195): 

0 Contribuinte podera optar pela apurac;ao trimestral: em 31 de marc;o, 30 de junho, 

30 de setembro e 31 de dezembro. Aplicando uma aliquota normal de 15% para o IR 

sobre a totalidade do Lucro Real e se existirem excedentes a R$ 60.000,00 no 

trimestre, urn adicional de 10% sobre o que exceder. 

A CSLL sera apurada de maneira semelhante ao IR, sendo aplicada uma 

aliquota normal de 9% sobre a totalidade do Lucro Real. 

8.1.4 Apurac;ao do Lucro Real por Estimativa 

De acordo com Neves & Visconti (2004, p 12) "A base de calculo 

correspondera ao resultado da multiplicac;ao de percentuais sobre a receita bruta 

mensal, sendo as mais comuns 8% sobre as receitas com vendas de mercadoria e 

32% sobre a prestac;ao de servic;os". 

De acordo como Manual de Contabilidade Tributaria (2005 p 184 e 196): 

0 Contribuinte que optar pela apurac;ao por Estimativa aplicara a allquota de 15% 

para o IR sobre a base de calculo (determinada no paragrafo anterior) e 10% sobre 

o adicional. 

A CSLL sera apurada de maneira semelhante ao IR, sendo aplicada sobre a 

receita bruta 12% para encontrar-se a base de calculo. Na base de calculo sera 

aplicada 9%, ou seja, a aliquota para a determinac;ao do imposto devido. 
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8.2 SIMULACAO DE APURACAO COM BASE NO LUCRO REAL 

Realizou-se a apurac;ao dos Impastos mensais com Base no Luera Real, da 

empresa ABC Comercial 

Foi apurado o Iuera contabil, e o mesmo foi utilizado para o calculo do 

Impasto de Renda e da Contribuic;ao Social, destacando que nao havia naquele 

momenta, adic;oes, exclusoes ou compensac;oes permitidas em lei, eliminando a 

possibilidade de ajustes ao Iuera. Foram aplicados as aliquotas de impastos 

vigentes, como segue: 

IR CSLL 
Lucro Contabil 15% 9% 

Jan R$ 3.601,09 R$ 540,16 R$ 324,10 
Fev R$ (11.422,38) R$ - R$ -
Mar R$ (14.387,25) R$ - R$ -
Abr R$ 7.464,82 R$ 1.119,72 R$ 671,83 
Mai R$ (228,96) R$ - R$ -
Jun R$ 13.307,68 R$ 1.996,15 R$ 1.197,69 
Jul R$ 11.737,95 R$ 1.760,69 R$ 1.056,42 

Ago R$ (5.261,43} R$ - R$ -
Set R$ (34.392, 17) R$ - R$ -
Out R$ 22.054,44 R$ 3.308,17 R$ 1.984,90 
Nov R$ (752,45) R$ - R$ -
Dez R$ 21.643,25 R$ 3.246,49 R$ 1.947,89 

Total R$ 13.364,59 R$ 2.004,69 R$ 1.202,81 

Observou-se que em alguns periodos a empresa apresentou prejuizo, nao 

havendo recolhimento de impasto. A soma dos valores do Impasto de Renda e da 

Contribuic;ao Social, geram urn montante de R$ 3.207,50 total no ano. 

8.2.1 Contribuicao para o PIS 

De acordo com Manual de Contabilidade Tributaria (2005 p 248): Os 

contribuintes tributados com base no Luera Real deveram recolher a Contribuicao 

para o PIS de forma mensa!, aplicando sabre a base de calculo a aliquota de 1 ,65% 



27 

sobre o faturamento. Entenda-se faturamento a receita bruta, a totalidade das 

receitas auferidas. 

De acordo com essa instrucao, realizou-se a apurayao como segue: 

Calculo do PIS no Lucro Real 

Faturamento Compras 
Base PIS Creditos Total a 
1,65% 1,65% Recolher 

Jan R$ 32.137,77 R$ 41.405,33 R$ 530,27 R$ 683,19 R$ (152,91) 
Fev R$ 39.339,35 R$ 9.141,81 R$ 649,10 R$ 150,84 R$ 498,26 
Mar R$ 18.997,25 R$ 21.226,26 R$ 313,45 R$ 350,23 R$ (36,78) 
Abr R$ 54.474,91 R$ 33.900,34 R$ 898,84 R$ 559,36 R$ 339,48 
Mai R$ 15.754,91 R$ 7.562,13 R$ 259,96 R$ 124,78 R$ 135,18 
Jun R$ 15.850,47 R$ 6.402,05 R$ 261,53 R$ 105,63 R$ 155,90 
Jul R$ 42.493,10 R$ 10.041,70 R$ 701,14 R$ 165,69 R$ 535,45 
Ago R$ 18.941,99 R$ 12.691,92 R$ 312,54 R$ 209,42 R$ 103,13 
Set R$ 26.061,86 R$ 40.817,72 R$ 430,02 R$ 673,49 R$ (243,47) 
Out R$ 46.180,08 R$ 6.621,44 R$ 761,97 R$ 109,25 R$ 652,72 
Nov R$ 13.616,25 R$ 8.252,90 R$ 224,67 R$ 136,17 R$ 88,50 
Dez R$ 21.814,00 R$ 12.397,80 R$ 359,93 R$ 204,56 R$ 155,37 

Total R$ 345.661 ,94 R$ 210.461,40 R$ 5.703,42 R$ 3.472,61 R$ 2.230,81 

Como visto anteriormente, a apurayao do PIS, no Luera Real, da o direito ao 

contribuinte de ultilizar-se dos creditos, relativos a nao comulatividade. De acordo 

com os descritos em lei, a empresa vale-se do direito de abater urn percentual do 

valor de suas compras para comercializacao no periodo, em relacao a base de 

calculo. Destaca-se ainda que nos meses de janeiro, marco e setembro, com a 

utilizacao dos creditos referentes as compras desses mesmos periodos, a empresa 

nao teria a necessidade de recolhimento do imposto e ainda teria direito a 

compensar os valores, uma vez que segundo a lei, a empresa pode apropriar seus 

creditos em sua totalidade. 



28 

8.2.2 Contribui9ao para o COFINS 

De acordo com Manual de Contabilidade Tributaria (2005 p 239): A partir de 

2004, os contribuintes tributados com base no Lucro Real, recolherao mensalmente 

a contribui98o, mediante a aplica9ao de uma aliquota de 7,65% sobre o faturamento 

mensa!. Entenda-se faturamento a receita bruta, a totalidade das receitas auferidas. 

De acordo com essa instru9ao, realizou-se a apura98o como segue: 

Calculo da COFINS no Lucro Real 

Faturamento Compras 
BaseCOFINS Creditos Total a 

7,6% 7,6% Recolher 
Jan R$ 32.137,77 R$ 41.405,33 R$ 2.442,47 R$ 3.146,81 R$ (704,33) 
Fev R$ 39.339,35 R$ 9.141,81 R$ 2.989,79 R$ 694,78 R$ 2.295,01 
Mar R$ 18.997,25 R$ 21.226,26 R$ 1.443,79 R$ 1.613,20 R$ (169,40) 
Abr R$ 54.474,91 R$ 33.900,34 R$ 4.140,09 R$ 2.576,43 R$ 1.563,67 
Mai R$ 15.754,91 R$ 7.562,13 R$ 1.197,37 R$ 574,72 R$ 622,65 
Jun R$ 15.850,47 R$ 6.402,05 R$ 1.204,64 R$ 486,56 R$ 718,08 
Jul R$ 42.493,10 R$ 10.041,70 R$ 3.229,48 R$ 763,17 R$ 2.466,31 

Ago R$ 18.941,99 R$ 12.691,92 R$ 1.439,59 R$ 964,59 R$ 475,01 
Set R$ 26.061,86 R$ 40.817,72 R$ 1.980,70 R$ 3.102,15 R$ (1.121,45) 
Out R$ 46.180,08 R$ 6.621,44 R$ 3.509,69 R$ 503,23 R$ 3.006,46 
Nov R$ 13.616,25 R$ 8.252,90 R$ 1.034,84 R$ 627,22 R$ 407,61 
Dez R$ 21.814,00 R$ 12.397,80 R$ 1.657,86 R$ 942,23 R$ 715,63 

Total R$ 345.661,94 R$ 210.461,40 R$ 26.270,31 R$ 15.995,07 R$ 10.275,24 

Como vista anteriormente, a apura9ao do PIS, no Lucro Real, da o direito ao 

contribuinte de ultilizar-se dos creditos, relativos a nao comulatividade, do mesmo 

modo, essa regra aplica-se a apura9ao da COFINS. De acordo com os descritos em 

lei, a empresa vale-se do direito de abater urn percentual do valor de suas compras 

para comercializa9ao no periodo, em rela9ao a base de calculo. Assim como 

aconteceu com o PIS, a COFINS nos meses de janeiro, mar90 e setembro, nao 

haveria recolhimento e tambem poderia ser compensado as sabras dos creditos nos 

meses seqOentes. 
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8.2.3 Apura9ao dos Impastos com Base no Lucro Real por estimativa. 

Para o calculo do Impasto de Renda e da Contribui9ao Social, com base no 

Lucro Real, na forma de estimativa, as allquotas de presun~o sao as mesmas 

utilizadas no Lucro Presumido, ou seja, serao aplicados no faturamento as aliquotas 

de presun~o. para encontrar-se a base de calculo. 

Base Calculo Real por Estimativa 

1---
Faturamento Vendas Servic;os 

Jan R$ 32.137,77 R$ 30.181,18 R$ 1.956,59 
Fev R$ 39.339,35 R$ 37.033,18 R$ 2.306,17 
Mar R$ 18.997,25 R$ 12.288,23 R$ 6.709,02 
Abr R$ 54.474,91 R$ 50.214,17 R$ 4.260,74 
Mai R$ 15.754,91 R$ 15.133,39 R$ 621,52 
Jun R$ 15.850,47 R$ 12.620,63 R$ 3.229,84 
Jut R$ 42.493,10 R$ 20.377,60 R$ 22.115,50 

Ago R$ 18.941,99 R$ 9.767,90 R$ 9.174,09 
Set R$ 26.061,86 R$ 22.078,29 R$ 3.983,57 
Out R$ 46.360,08 R$ 42.933,68 R$ 3.246,40 
Nov R$ 13.616,25 R$ 12.648,93 R$ 967,32 
Dez R$ 21.814,00 R$ 20.742,00 R$ 1.072,00 

Depois de encontrada a base de calculo, aplica-se a aliquota para 

determina9ao do impasto devido. 

Calculo IR no Real Por Estimativa 

Vendas (32%) Servic;os (8%) Total Aliquota IR 
(15%) 

Jan R$ 9.657,98 R$ 156,53 R$ 9.814,50 R$ 1.472,18 
Fev R$ 11.850,62 R$ 184,49 R$ 12.035,11 R$ 1.805,27 
Mar R$ 3.932,23 R$ 536,72 R$ 4.468,96 R$ 670,34 
Abr R$ 16.068,53 R$ 340,86 R$ 16.409,39 R$ 2.461,41 
Mai R$ 4.842,68 R$ 49,72 R$ 4.892,41 R$ 733,86 
Jun R$ 4.038,60 R$ 258,39 R$ 4.296,99 R$ 644,55 
Jut R$ 6.520,83 R$ 1.769,24 R$ 8.290,07 R$ 1.243,51 

Ago R$ 3.125,73 R$ 733,93 R$ 3.859,66 R$ 578,95 
Set R$ 7.065,05 R$ 318,69 R$ 7.383,74 R$ 1.107,56 
Out R$ 13.738,78 R$ 259,71 R$ 13.998,49 R$ 2.099,77 
Nov R$ 4.047,66 R$ 77,39 R$ 4.125,04 R$ 618,76 
Dez R$ 6.637,44 R$ 85,76 R$ 6.723,20 R$ 1.008,48 
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Calculo CSLL no Real por Estimativa 

Vendas (12%) Servigos (12%) Total 
Aliquota CSLL 

(9%) 

Jan R$ 3.621,74 R$ 234,79 R$ 3.856,53 R$ 347,09 
Fev R$ 4.443,98 R$ 276,74 R$ 4.720,72 R$ 424,86 
Mar R$ 1.474,59 R$ 805,08 R$ 2.279,67 R$ 205,17 
Abr R$ 6.025,70 R$ 511,29 R$ 6.536,99 R$ 588,33 
Mai R$ 1.816,01 R$ 74,58 R$ 1.890,59 R$ 170,15 
Jun R$ 1.514,48 R$ 387,58 R$ 1.902,06 R$ 171,19 
Jul R$ 2.445,31 R$ 2.653,86 R$ 5.099,17 R$ 458,93 

Ago R$ 1.172,15 R$ 1.100,89 R$ 2.273,04 R$ 204,57 
Set R$ 2.649,39 R$ 478,03 R$ 3.127,42 R$ 281,47 
Out R$ 5.152,04 R$ 389,57 R$ 5.541,61 R$ 498,74 
Nov R$ 1.517,87 R$ 116,08 R$ 1.633,95 R$ 147,06 

Dez R$ 2.489,04 R$ 128,64 R$ 2.617,68 R$ 235,59 

As formas de apurat;:ao do PIS e da COFINS, nao sofrem nenhuma 

alterat;:ao, nem na base de calculo, tao pouco nas aliquotas, em relat;:ao ao Lucro 

Real por Estimativa. 

Destaca-se ainda que ao final de cada trimestre realiza-se a apurat;:ao do 

Lucro Real (Lucro Contabil com os devidos ajustes), e realiza-se urn recolhimento 

complementar se necessaria. 

8.3 A ESCRITURA<;AO CONTABIL NO LUCRO REAL 

De acordo com Manual de Contabilidade Tributaria (2005 p 178): 

0 lucro Real e apurado com base na escriturat;:ao mercantil das organizat;:oes: 

1- Rigorosa observancia dos principios fundamentais de contabilidade; 

II - Constituit;:ao das provisoes necessarias; 

Ill- Completa escriturat;ao contabil e fiscal; 

IV - Escriturat;ao de urn conjunto de livros fiscais e contabeis, incluindo o Registro de 

V- lnventario eo Lalur; 
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VI - Prepara9ao das Demonstra96es Contabeis; 

8.3.1 Livro de Apura9ao Lucro Real- LALUR 

De acordo como Regulamento do Impasto de Renda de 1999, art.262: No 

livro de apura9ao do Lucro Real - LALUR, a pessoa juridica devera: 

I - lan9ar os ajustes do lucro liquido do periodo de apura9ao; 

II - transcrever a demonstra9ao do lucro real; 

Ill -manter os registros de controle de prejuizos fiscais a compensar em periodos de 

apura96es subsequentes, do lucro inflacionario a realizar, da deprecia9ao acelerada 

incentivada, da exaustao mineral com base na receita bruta, bern como os demais 

valores que deveram influenciar a determina9ao do lucro real de periodos de 

apura9ao futuros e nao constem da escritura9ao comercial; 

IV - Manter os registros de controle dos valores excedentes a serem utilizados no 

calculo das dedu96es nos periodos nos periodos de apura96es subsequentes, dos 

dispendios com programa de alimenta9ao do trabalhador, vale transporte e outros; 

8.4 LUCRO PRESUMIDO 

Segundo Neves & Viceconti (2004; p 16) "E a modalidade optativa de apurar 

o lucro e, conseqOentemente, o Impasto de Renda e Contribui9ao Social sobre o 

Lucro das empresas que nao tiverem obrigadas a apura98o de lucro real". 

Segundo Andrade Filho (2005 p 420): Lucro Presumido e a base de calculo 

do impasto que sera determinada, pela aplica9ao de urn percentual sobre o 

montante da receita bruta decorrente da venda de mercadorias e servi9os acrescido 

de outras receitas e ganhos de capital, apurados na forma da lei". 
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8.4.1 Enquadramento 

I- Cuja receita bruta total tenha sido igual ou inferior a R$48.000.000,00 (quarenta e 

oito milhoes de reais), no ano-calendario anterior, ou a R$4.000.000,00 (quatro 

milhoes de reais), multiplicado pelo numero de meses em atividade no ano

calendario anterior (Lei n° 10.637, de 2002, art. 46) e; 

II - Que nao estejam obrigadas a tributayao pelo Iuera real em funyao da atividade 

exercida ou da sua constituiyao societaria ou natureza juridica (Lei n° 10.637, de 

2002, art. 46); 

8.4.2 Apura~o 

De acordo com o Regulamento do Impasto de Renda de 99: 

A apurayao do Iuera presumido sera realizada de forma trimestral para o 

Impasto de Renda e Contribuiyao Social Sabre Luera Liquido, podendo o 

contribuinte realizar o pagamento de forma mensa!, aplicando a aliquota sabre o 

faturamento. Os recolhimentos do PIS e da COFINS serao realizados de forma 

mensa I. 

8.5 SIMULA<;AO DE APURA<;AO COM BASE NO LUCRO PRESUMIDO 

De acordo com o previsto em lei, a apurayao do Impasto de Renda e 

Contribui~o Social, no regime de tributayao presumida, ou seja, diferente da 

apura~o com base no Luera Real, que utiliza a base de calculo, o Iuera contabil 

ajustado, o Luera Presumido, e urn percentual que se supoem de Iuera, ou seja, 

sabre o faturamento, sera aplicada uma aliquota de presunyao de Iuera. Para a ABC 
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Comercial esta aliquota de presun~ao seria de 32% para o total das vendas e 8% 

para o total dos servi~os. 

Base Calculo Presumido 
Faturamento Vendas Servic;os 

Jan R$ 32.137,77 R$ 30.181,18 R$ 1.956,59 
Fev R$ 39.339,35 R$ 37.033,18 R$ 2.306,17 
Mar R$ 18.997,25 R$ 12.288,23 R$ 6.709,02 
Abr R$ 54.474,91 R$ 50.214,17 R$ 4.260,74 
Mai R$ 15.754,91 R$ 15.133,39 R$ 621,52 
Jun R$ 15.850,47 R$ 12.620,63 R$ 3.229,84 
Jul R$ 42.493, 10 R$ 20.377,60 R$ 22.115,50 

Ago R$ 18.941,99 R$ 9.767,90 R$ 9.174,09 
Set R$ 26.061,86 R$ 22.078,29 R$ 3.983,57 
Out R$ 46.360,08 R$ 42.933,68 R$ 3.246,40 
Nov R$ 13.616,25 R$ 12.648,93 R$ 967,32 
Dez R$ 21.814,00 R$ 20.742,00 R$ 1.072,00 

Total R$ 345.841,94 R$ 286.019,18 R$ 59.642,76 

Ap6s a aplica~ao das aliquotas de presun~ao correspondentes, chega-se a 

base de calculo, e para o calculo do IR, aplica-se a aliquota de 15%, como segue: 

Calculo IR Presumido 

Vendas (32%) Servic;os (8%) Total Aliquota IR 
(15%) 

Jan R$ 9.657,98 R$ 156,53 R$ 9.814,50 R$ 1.472,18 
Fev R$ 11.850,62 R$ 184,49 R$ 12.035,11 R$ 1.805,27 
Mar R$ 3.932,23 R$ 536,72 R$ 4.468,96 R$ 670,34 
Abr R$ 16.068,53 R$ 340,86 R$ 16.409,39 R$ 2.461,41 
Mai R$ 4.842,68 R$ 49,72 R$ 4.892,41 R$ 733,86 
Jun R$ 4.038,60 R$ 258,39 R$ 4.296,99 R$ 644,55 
Jul R$ 6.520,83 R$ 1.769,24 R$ 8.290,07 R$ 1.243,51 

Ago R$ 3.125,73 R$ 733,93 R$ 3.859,66 R$ 578,95 
Set R$ 7.065,05 R$ 318,69 R$ 7.383,74 R$ 1.107,56 
Out R$ 13.738,78 R$ 259,71 R$ 13.998,49 R$ 2.099,77 
Nov R$ 4.047,66 R$ 77,39 R$ 4.125,04 R$ 618,76 
Dez R$ 6.637,44 R$ 85,76 R$ 6.723,20 R$ 1.008,48 

Total R$ 91.526,14 R$ 4.771,42 R$ 96.297,56 R$ 14.444,63 

Ap6s a aplica9ao das aliquotas de presun~ao correspondentes, chega-se a 

base de calculo, e para o calculo da CSLL, aplica-se a aliquota de 9%, como segue: 
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Calculo CSLL Presumido 

Vendas (12%) Servic;os (12%) Total 
Aliquota CSLL 

(9%) 

Jan R$ 3.621,74 R$ 234,79 R$ 3.856,53 R$ 347,09 
Fev R$ 4.443,98 R$ 276,74 R$ 4.720,72 R$ 424,86 
Mar R$ 1.474,59 R$ 805,08 R$ 2.279,67 R$ 205,17 
Abr R$ 6.025,70 R$ 511,29 R$ 6.536,99 R$ 588,33 
Mai R$ 1.816,01 R$ 74,58 R$ 1.890,59 R$ 170,15 
Jun R$ 1.514,48 R$ 387,58 R$ 1.902,06 R$ 171,19 
Jul R$ 2.445,31 R$ 2.653,86 R$ 5.099,17 R$ 458,93 

Ago R$ 1.172,15 R$ 1.100,89 R$ 2.273,04 R$ 204,57 
Set R$ 2.649,39 R$ 478,03 R$ 3.127,42 R$ 281,47 
Out R$ 5.152,04 R$ 389,57 R$ 5.541,61 R$ 498,74 
Nov R$ 1.517,87 R$ 116,08 R$ 1.633,95 R$ 147,06 
Dez R$ 2.489,04 R$ 128,64 R$ 2.617,68 R$ 235,59 

Total R$ 34.322,30 R$ 7.157,13 R$ 41.479,43 R$ 3.733,15 

As apura<;oes realizadas trouxeram uma carga tributaria bastante elevada 

para a ABC Comercial. 

8.5.1 Contribui<;ao do PIS e da COFINS. 

De acordo com expostos anteriores, as Contribui<;Qes do PIS e da COFINS, 

serao realizadas de forma mensal, em rela<;ao ao regime de tributa<;ao do Lucro 

Presumido, as aliquotas serao de 0,65% e 3% respectivamente, e ainda, serao 

aplicadas diretamente sabre o faturamento mensal da empresa, para a ABC 

Comercial seria: 
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Calculo PIS/COFINS no Presumido 

Faturamento 
PIS COFINS 

0,65% 3% 
Jan R$ 32.137,77 R$ 208,90 R$ 964,13 
Fev R$ 39.339,35 R$ 255,71 R$ 1.180,18 
Mar R$ 18.997,25 R$ 123,48 R$ 569,92 
Abr R$ 54.474,91 R$ 354,09 R$ 1.634,25 
Mai R$ 15.754,91 R$ 102,41 R$ 472,65 
Jun R$ 15.850,47 R$ 103,03 R$ 475,51 
Jul R$ 42.493,10 R$ 276,21 R$ 1.274,79 
Ago R$ 18.941,99 R$ 123,12 R$ 568,26 
Set R$ 26.061,86 R$ 169,40 R$ 781,86 
Out R$ 46.360,08 R$ 301,34 R$ 1.390,80 
Nov R$ 13.616,25 R$ 88,51 R$ 408,49 
Dez R$ 21.814,00 R$ 141,79 R$ 654,42 

Total R$ 345.841,94 R$ 2.247,98 R$10.375,29 

Observa-se que em todos os periodos a ABC Comercial teria a necessidade 

de recolhimento das contribuic;oes, diferentes das apurac;oes realizadas pelo Lucro 

Real onde, nos meses de janeiro, marc;o setembro, nao haveriam os recolhimentos. 

8.5.2 Escriturac;ao Contabil no Lucro Presumido 

De acordo com o Manual de Contabilidade Tributaria (2005, p180), 

esclarece: que de acordo com o Conselho Federal de Contabilidade, todas as 

entidades estao obrigadas a escriturac;ao contabil, independente de sua forma de 

tributac;ao. 

8.6 LUCRO ARBITRADO 

De acordo com Manual de Contabilidade Tributaria (2005 p 181) "0 

arbitramento do lucro, e em geral, uma prerrogativa das autoridades fica is". Em geral 

quando: 

I - 0 contribuinte obrigado a apurac;ao do lucro real, optar indevidamente pela 

tributac;ao no lucro presumido; 
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II - Quando o contribuinte nao mantiver escritura~ao contabil e fiscal na forma das 

leis comerciais e tributarias; 

Ill- Quando o contribuinte deixar de cumprir as obriga~oes fundamentais a correta 

apura~ao do lucro real; 

IV- Quando o contribuinte recusar-se a apresentar os livros e documentos fiscais e 

contabeis; 

V- Quando houver indicios de que o faturamento registrado nao corresponde a 

realidade; e 

VI - 0 contribuinte, desobrigado da manuten~ao de uma escritura~ao contabil, nao 

escriturar o livro caixa, obrigat6rio nesse caso; 

A criteria do fiscal, se encontradas irregularidades na documenta~o 

apresentada ou nas praticas adotadas, o mesmo arbitrara urn faturamento, e o 

contribuinte devera recolher seus impastos de acordo com o apuramento do lucro 

real. 

8.7 SIMPLES NACIONAL 

A Lei do Simples Federal, como ficou conhecida, dispoe sobre o regime 

tributario da Microempresa (ME) e Empresa de Pequeno Porte (EPP). Entrou em 

vigor em 01 de janeiro de 1997, atraves da Lei n° 9.317/96, e consiste numa forma 

unificada de tributa~ao somente para impastos, taxas e contribui~oes federais, por 

meio da aplica~ao de percentuais favorecidos e progressivos incidentes sobre uma 

(mica base de calculo, a receita bruta. 

Mudan~s ocorreram em 14 de dezembro de 2006 na Lei do SIMPLES 

Federal e criou-se o Estatuto da Microempresa (ME) e Empresa de Pequeno Porte 

(EPP), denominado de SIMPLES Nacional, atraves da Lei Complementar 123 (1), e 
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depois, em 14 de agosto de 2007, a Lei Complementar 127 (2) alterou alguns artigos 

dessa primeira, a qual alterou dispositivo e consolidou Leis e tambem revogou as 

Leis n°9.317, de 5 de dezembro de 1996 e 9.841, de 5 de outubro de 1999. 

Com o SIMPLES Nacional houve a universalizayao do recolhimento dos 

impostos, taxas e contribuiyoes, o que nao havia no SIMPLES Federal. Esse novo 

sistema estabelece normas gerais relativas ao tratamento diferenciado e favorecido 

a ser dispensado as Microempresas e Empresas de Pequeno Porte no ambito dos 

Poderes da Uniao, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municipios. 

As empresas inscritas no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas que, no 

ano 2008, nao ultrapassaram a receita bruta anual de R$ 2.400.000,00 poderao 

optar pelo SIMPLES NACIONAL. Essa opyao sera efetuada por meio da internet, 

atraves do site da Receita Federal, em Simples Nacional - Outros Serviyos, sendo 

irretratavel para todo o ano-calendario. 

Ate o dia 30 de janeiro de 2009, a tributayao como Microempresa ou 

Empresa de Pequeno Porte optante do Simples Nacional ocorrera a partir de 01 de 

janeiro de 2009. Sea opyao for posterior a 30 de janeiro de 2009, a tributayao, como 

Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, somente valera a partir do ano de 

2010. 

8.7.1 TRIBUTA<;AO DO SIMPLES 

A partir de 01. 01.2009, as regras aplicaveis no calculo do Simples Nacional 

estarao consolidadas na Resoluyao CGSN n° 51, de 22.12.2008. Ha de se destacar 

que as mencionadas aliquotas abrangem o IRPJ, a CSLL, o PIS/PASEP e a 

COFINS. 
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0 ISS esta incluido no Simples Nacional, salvo algumas exce96es, como e o 

caso dos escrit6rios de servi9os contabeis. Conforme preve o § 22 do artigo 18 da 

LC 123, os escrit6rios de servi9os contabeis deverao recolher o ISS em valor fixo, na 

forma prevista na legislayao municipal. Esse recolhimento, que esta fora do Simples 

Nacional, deve observar as regras aplicaveis em cada municipio, a quem compete 

definir o valor e a forma de recolhimento. Entre os diversos tributos incluidos no 

regime unificado esta a Contribui9ao Patron a I Previdenciaria - CPP, prevista no 

artigo 22 da Lei n° 8.212/91, que corresponde a contribuiyao devida pelas pessoas 

juridicas a seguridade social. 

Para fins ilustrativos, sera demonstrado a seguir urn exemplo de calculo do 

Simples Nacional, aplicavel a partir de 01.01.2009. Lembrando apenas que cada 

atividade correspondera a urn enquadramento. 

Faturamento mensa!: R$ 10.000,00 

Faixa de enquadramento: Microempresa 

Folha de pagamento mensa!: R$1.500,00 (15% da receita bruta mensal) 

Receita bruta auferida nos 12 meses anteriores: R$ 120.000,00 

Enquadramento: Simples Nacional 

Base de calculo: R$ 10.000,00 

Aliquota aplicavel*: 4% 

Valor devido: R$ 400,00 (R$ 10.000,00 x 4%) 

Dentre as inova96es trazidas pela Lei Complementar n° 128 de 19.12.2008 

(DOU de 22.12.2008) destaca-se, a institui9ao de regime especifico para o 

Microempreendedor Individual - MEl, que podera optar pelo recolhimento dos 

impastos e contribui96es abrangidos pelo Simples Nacional em valores fixos 

mensais. Trata-se de grande beneficia para as empresas que conseguirem se 
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enquadrar, pois esses contribuintes ficarao sujeitos, basicamente, a Contribui~ao 

Previdenciaria, ao ISS e ao ICMS. 

Considera-se Microempreendedor Individual o empresario individual a que 

se refere o art. 966 da Lei n° 10.406, de 10 de janeiro de 2002- C6digo Civil, que 

tenha auferido receita bruta, no ano-calendario anterior, de ate R$ 36.000,00 (trinta e 

seis mil reais), optante pelo Simples Nacional e que nao esteja impedido de optar 

pela sistematica aqui tratada. 

8.8 SIMULACAO DE APURA<;AO COM BASE NO SIMPLES 

A ABC Comercial apura atualmente seus impastos de acordo com Simples 

Federal, como segue: 

Apura~i!io SIMPLES 

Faturamento Ali quota Impasto Devido 
Janeiro R$ 32.137,33 1,66% R$ 534,22 
Fevereiro R$ 39.339,35 2,15% R$ 845,16 
Marc;o R$ 18.997,25 4,66% R$ 886,22 
Abril R$ 54.474,91 3,97% R$ 2.162,54 
Maio R$15.754,91 4,74% R$ 746,29 
Junho R$ 15.850,47 5,68% R$ 900,57 
Julho R$ 42.493,10 7,50% R$ 3.188,08 
Agosto R$ 18.941,99 7,25% R$1.372,77 
Setembro R$ 26.061,83 5,39% R$1.404,44 
Outubro R$ 46.360,08 4,93% R$ 2.287,06 
Novembro R$ 13.616,25 4,26% R$ 579,70 
Dezembro R$ 21.814,00 4,79% R$1.045,45 
Total R$ 345.841,47 - R$15.952,50 

Foram aplicadas as aliquotas do Simples, que correspondem ao limite 

mensal, previstos em lei. A media anual da aliquotas do Impasto e em torno de 4,5% 

do total do faturamento da ABC Comercial. 
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9AEMPRESA 

Fundada em 2006, a ABC COMERCIAL E TECNICA L TDA nasceu da 

necessidade de aproveitar conhecimentos tecnicos de seus dirigentes para o 

fornecimento de solu9oes em Ar Comprimido e Bombas Hidraulicas, com o foco de 

atuayao voltado principalmente ao segmento industrial. Durante este processo, 

identificou-se a necessidade de criar tambem uma plataforma para oferta de servi9os 

visando atender a crescenta demanda por mao de obra especializada para 

manuten9ao em compressores de ar a parafuso e bombas centrifugas de alto 

desempenho e performance. Deu-se inicio entao a montagem da area de Service da 

empresa, investindo em profissionais tecnicos que ap6s terem sido treinados dentro 

das fabricas, apresentam-se aptos a solucionar problemas em campo e dentro de 

nossa oficina, que foi equipada para atender as necessidades de servi9os 

demandados pelo mercado. 

De sua funda9ao ate hoje, muita coisa mudou. Hoje se percebe que se trata 

de uma das mais fortes empresas em tecnologia de aplicayao para a area de 

utilidades. 

9.1 0 PROPOSITO EMPRESARIAL 

Transformar conhecimento em pratica. E assim compreender que a 

empresa esta cumprindo a sua fun9ao social, e esta ajudando o planeta e aos seus 

clientes atraves da utilizayao das melhores praticas sustentaveis e de conhecimento 

tecnico, contribuindo para o equilfbrio s6cio ambiental. 
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9.2 METODOLOGIA DE RESULTADOS 

Estam baseados nos estudos a partir do levantamento das necessidades 

dos clientes e do perfil de consumo da(s) area(s) objeto de observac;oes via 

monitoramento local ou remoto, para obtenc;ao de dados futuros. 

9.3 VISAO 

I - Ser referencia no mercado de bombas de alta qualidade e catdeiras de alto 

rendimento; 

II - Ser reconhecido como provedor de sotuc;oes que contribuem para o methor 

aproveitamento dos recursos hidricos e energeticos; 

9.4 MISSAO 

Oferecer ao mercado sotuc;oes integradas em bombeamento, gerac;ao de 

vapor e aquecimento, otimizando o consumo de agua e energia. 

9.5 VALORES 

l- Etica; 

II- Responsabilidade s6cio-ambiental; 

Ill - Criatividade e; 

IV -lnovac;ao. 
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10 PLANEJAMENTO TRIBUTARIO 

Para Lopes de Sa (2005; p 344) "Pianejamento Tributario e a previsao para 

pagamentos de impastos, taxas e contribui~oes, visando o menor custo de tais 

obriga~oes fiscais. Programa visando reduzir a carga tributaria. Projeto de Elisao 

Fiscal. Estudo de alternativas para onerar menos a empresa em face de pesados 

impastos. Estudos sabre op~oes de procedimentos". 

Para Andrade Filho (2005; p 644) "Pianejamento Tributario ou elisao fiscal 

envolve a escolha, entre alternativas igualmente validas, de situa~oes faticas ou 

juridicas que visem reduzir ou eliminar onus tributarios, sempre que isso for possivel 

nos limites da ordem juridica" e "0 planejamento tributario bern feito recebe a tutela 

da ordem juridica porque se inscreve no ambito da liberdade de busca do menor 

custo tributario e que em uma analise, representa uma legitima prote~ao da 

liberdade e da propriedade. Os limites do planejamento tributario sao fixados pela 

lei; assim, o sujeito passivo que age de acordo com a lei nao pode receber censura". 

Conforme Fabretti (2000, p 29) "0 metoda da Contabilidade Tributaria 

consiste basicamente em: adequado planejamento tributario (que exige 

conhecimento da legisla~ao tributaria); relat6rios contabeis eficazes que demonstrem 

a exata situa~o das contas do patrimonio e do resultado (que exige conhecimento 

em contabilidade). Entende-se entao que eo conhecimento profunda da legislac;ao e 

urn a contabilidade eficaz". 

Conforme o conjunto dos conceitos expostos entende-se que o 

Planejamento Tributario e uma ferramenta Gerencial, que auxilia na busca de 

minimiza~ao do impacto da carga tributaria, frente ao resultado da empresa, e que 

se utilizada de forma a antecipar-se aos cenarios futuros, trara relevantes resultados 
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a organizavao. Para tanto, o estudo do cem1rio tributario eo conhecimento profundo 

da contabilidade, tornam-se pre-requisitos indispensaveis, ao exercicio da atividade. 

10.1 POSSIBILIDADE DE ENQUADRAMENTO 

De acordo com conceitos apresentados anteriormente, A ABC Comercial 

poderia optar: 

I - Simples Federal - Regime Atual; 

I - Lucro Real; 

II - Lucro Presumido, uma vez que esta dentro do enquadramento exigido. 

Destaca-se ainda que o Regime Arbitrado nao se aplicaria a empresa, pois a mesma 

realiza a sua escrituravao contabil e fiscal dentro dos preceitos exigidos nas leis 

atuais. Quanto ao enquadramento especifico do Simples Federal, de Micro 

Empreendedor Individual, a empresa nao apresenta as qualificavoes exigidas em lei. 
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10.2 RESUMO DOS IMPOSTOS 

De acordo com as simula~oes apresentadas, chegou-se a urn total tributes a 

serem recolhidos pela ABC Comercial, nos tres Regimes de Apura~o, destacando 

apenas, que o Lucre Arbitrado, apresentaria os mesmos valores apurados pelo 

Luera Real. 

R$ R$ 
R$ R$ 
R$ R$ 
R$ 1.119,72 R$ 
R$ R$ 
R$ 1.996,15 R$ 
R$ 1.760,69 R$ 
R$ R$ 
R$ R$ 
R$ 3.308,17 R$ 

R$ 
R$ 

R$ 1.472,18 R$ 
R$ 1.805,27 R$ 
R$ 670,34 R$ 
R$ 2.461,41 R$ 
R$ 733,86 R$ 
R$ 644,55 R$ 
R$ 1.243,51 R$ 
R$ 578,95 R$ 
R$ 1.107,56 R$ 
R$ 2.099,77 R$ 

ovembro R$ 618,76 R$ 
bro R$ 1.008,48 R$ 

R$ 

671 ,83 R$ 
R$ 

1.197,69 R$ 
1.056,42 R$ 

R$ 

1.984,90 

347,09 R$ 
424,86 R$ 
205,17 R$ 
588,33 R$ 
170,15 R$ 
171 ,19 R$ 
458,93 R$ 
204,57 R$ 
281,47 R$ 
498,74 R$ 
147,06 : R$ 
235,59 , R$ 

498,26 

339,48 
135,18 
155,90 
535,45 
103,13 

208,90 
255,71 
123,48 
354,09 
102,41 
103,03 
276,21 
123,12 
169,40 
301 ,34 

88,51 
141 ,79 

R$ 2.295,01 

R$ 1.563,67 
R$ 622,65 
R$ 718,08 
R$ 2.466,31 
R$ 475,01 

3.006,46 
407,61 

R$ 964,13 
R$ 1.180,18 
R$ 569,92 
R$ 1.634,25 
R$ 472,65 
R$ 475,51 
R$ 1.274,79 
R$ 568,26 
R$ 781,86 
R$ 1.390,80 
R$ 408,49 
R$ 654,42 
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10.3 SUGESTAO DE ECONOMIA TRIBUTARIA 

Realizados as simulagaes em todos os Regimes de Tributagoes observou-se 

que a opcao pelo Luera Presumido, traria a ABC Comercial, a maior carga tributaria, 

e em consequencia, urn maior desembolso financeiro, uma vez que cerca 

faturamento bruto total no ano, cerca de 9%, estaria destinado ao pagamento de 

seus impastos. Le.mbrando ainda que a empresa para sua continuidade necessita 

custear as suas despesas e alcangar urn Iuera Hquido minima, objetivo maior das 

empresas. 

Em relagao a apuracao pelo Luera Simples apresentou urn resultado 

satisfat6rio, em relayao a opcao mais rentavel a ABC Comercial , pais o desembolso 

financeiro para quitacao dos impastos seria praticamente igual. 

A apuracao pelo Luera Real apresentou a melhor opcao a ABC Comercial , 

em razao da carga tributaria ser a menor encontrada nas simulagoes. 

Conforme expostos anteriores, atualmente a ABC Comercial apura seus 

impastos pelo Regime do Simples Federal, se a mesma optasse pelo recolhimento 

com base no Luera Presumido, a empresa passaria de urn total de impastos no ano 
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de R$ 15.952,50 para R$ 30.801,05 aumentando cerca de 52% o seu desembolso 

financeiro para a quita<;ao de seus impasto. Se a ABC Comercial optasse pelo 

recolhimento com base no Luera Real, ela passaria de urn total de impastos ao ano 

de R$ 15.952,50 para urn total de R$ 15.713,55 diminuindo cerca de 2% o seu 

desembolso financeiro para quita<;ao de seus impasto. 

Para a ABC Comercial, a op<;ao que lhe traria maior economia tributaria, 

seria o recolhimento de seus impastos com base no Luera Real. 
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11 CONCLUSAO 

Em relac;ao ao objetivo primeiro deste trabalho, o de realizar urn levantamento do 

cenario tributario nacional atual foi cumprido dentro daquilo que era previsto, quando 

foram expostos os principais tributos federais e os regimes de tributac;ao vigentes no 

pais. Em relac;ao ao objetivo segundo deste trabalho, o de realizar as analises do 

perfil tributario da empresa no anode 2008, foi cumprido uma vez exposto o seu 

regime atual de tributac;ao, e as possibilidades de enquadramento dentro do cenario 

previamente exposto. 0 objetivo terceiro deste estudo era o de verificar os impactos 

financeiros dos principais tributos, na apurac;ao do resultado da empresa, 

demonstrados nas comparac;oes realizadas no decorrer do trabalho, de qual seria a 

economia tributaria, ou ainda, de qual seria o desembolso maior, a ser suportado 

pela empresa em razao das praticas tributarias adotadas. 0 quarto objetivo, o de 

apresentar considerac;oes relevantes para possiveis mudanc;as, ou ainda propor 

soluc;oes ao processo tributario da empresa, foi atingido quando demonstrou-se 

atraves dos estudos, as simulac;oes e possibilidades de diversificac;ao no processo 

de escolha da opc;ao tributaria, e ainda quando observou uma sugestao de troca de 

opc;ao tributaria, a qual traria maior economia tributaria. 
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