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RESUMO

GABRIEL, Marcel Garcia. Planejamento tributário para uma empresa do ramo de
transporte coletivo rodoviário: Um Estudo de Caso na Empresa União de Transportes
Ltda. 2005. 93 p. Monografia (Curso Ciências Contábeis) - Universidade Federal de Santa
Catarina, Florianópolis, 2005.

Diante da grande carga tributária existente no Brasil e das dificuldades financeiras resultantes da
conjuntura econômica atual, a fim de proteger seu patrimônio,faz necessário que as empresas
organizem um planejamento tributário que implique em economia fiscal com menor incidência
de Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido. Para isso os empresários vem
buscando alternativas como a contratação de profissionais, que devem estar em contínua
atualização através de cursos, palestras, leituras de informes e consulta aos órgãos competentes
que levem ao conhecimento da legislação tributária. Após a pesquisa bibliográfica aliada aos
estudos de documentos, registros e demonstrações contábeis da empresa esses profissionais
tomarão conhecimento dos dados reais que serão analisados para posterior elaboração de
planilhas na busca de melhores resultados. Somente após o acompanhamento e avaliação dos
estudos teóricos e da realidade da empresa, será demonstrada a apuração dos impostos com base
no Lucro Real e uma confrontação entre o recolhimento pela Estimativa ou Balancete de
Suspensão ou Redução. Finalmente serão expostas as conclusões e recomendações no processo
em estudo para que a empresa conheça qual a forma de recolhimento menos onerosa.

Palavras-Chave: Planejamento Tributário. Lucro Real. Estimativa. Balancete de Suspensão ou
Redução.

ABSTRACT

In face of the existing heavy taxation burden in Brazil added to the financial problems resulting
from the present economic structure, and with the purpose of protecting your assets; it is
necessary that companies must organize a taxation plan that focus on fiscal economy with low
incidence in Income Tax liability and low Social Contribution over the Net Profit. In order to
accomplish that, entrepreneurs came searching for alternative means such as hiring professionals,
who must be in continue knowledge updating through curses, seminars, specialized literature,
journals, and frequently consulting with the government tax legislation’s agencies. After an
applied bibliography research associated with the company’s documentation study and its
accounting ledgers analyses, the appointed professionals will get to know the real data and
therefore they will be able to analyze and subsequently elaborate the financial spread sheets that
will enable them to look for the best results. Only after the investigation and evaluation of the
theoretical study and the real company’s situation, it will be possible to demonstrate the
verification of the taxes based on a Real Profit system (“Lucro Real”), and the confrontation
between the collection based on Estimate profit system, or Balance of Suspension (“Balancete de
Suspensão”) or Reduction (“Redução“). Finally it will be possible to expose, through the current
study, the conclusions along with recommendations regarding to the less onerous taxation method
for the company.

Key-words: Taxation Plan. Real Profit System. Estimate Profit System. Balance of Suspension
or Reduction.
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1 INTRODUÇÃO

Neste capítulo será feita uma abordagem introdutória sobre a pesquisa, onde se
apresentam as considerações iniciais, tema e problema, objetivos, justificativa, metodologia da
pesquisa, limitação da pesquisa e organização do trabalho.

1.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS

A fim de preservar o patrimônio das empresas diante daquilo que a legislação considera
como Crimes Contra a Ordem Tributária, uma nova ferramenta que está disponível para os
profissionais da contabilidade é denominada de Planejamento Tributário, também compreendida
como elisão fiscal, isto é, redução da carga tributária dentro da legalidade, juntamente com os
preceitos da ética profissional contábil (FABRETTI 1997, p.28).
As discussões sobre os fluxos de recursos que a sociedade transfere para a esfera do
governo, na forma de tributos, sempre estiveram em evidência e destaque no cenário econômico
brasileiro. A elevada carga tributária imposta em nosso país, faz com que poucas empresas
encontrem-se em situação confortável no aspecto financeiro, e a forma de a empresa administrar
estas variáveis é fator vital para sua sobrevivência.
Em decorrência do aumento da carga tributária aplicável no Brasil, verifica-se um
crescimento das necessidades sociais, ocasionado pelo falta de um planejamento familiar e má
distribuição de renda. Diante desta realidade, cabe ao serviço público buscar soluções para suprir
carências encontradas nos sistemas de saúde, educacional, habitacional, entre outros.
Espera-se que o presente estudo contribua para o profissional da área contábil, e que este
possa apresentar a empresa de transportes coletivo rodoviário pesquisada, um Planejamento
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Tributário, que permita a redução, postergação e até eliminação de parte da carga tributária,
dando efetiva contribuição para a continuidade dos empreendimentos da empresa.

1.2 TEMA E PROBLEMA

As empresas de transporte coletivo rodoviário enfrentam grandes dificuldades financeiras
devido a imensa carga tributária imposta pela política econômica. Portanto, na tentativa de
proteger seu patrimônio, faz-se necessário que estas empresas busquem alternativas para
amenizar a situação. Diante disso, é que surgiu a proposta de realizar um estudo baseado na
estruturação de um Planejamento Tributário quanto ao Imposto Renda Pessoa Jurídica - IRPJ e
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL aplicável a uma empresa prestadora de
serviços no ramo do transporte coletivo rodoviário.
Devido a complexidade da legislação tributária e suas formas de tributação e
enquadramento, torna-se necessário monitorar os elementos que permitam um planejamento
tributário adequado, em termos do IRPJ e CSLL. Para isso é importante que as empresas invistam
no profissional da área contábil, abrindo-lhe espaço para aperfeiçoamento e atualização constante
para que este tenha condição de organizar um trabalho, que leve a empresa a superar estas
dificuldades.
Diante do exposto, surge a seguinte questão:
Como elaborar um Planejamento tributário mais adequado à empresa pesquisada?

1.3 OBJETIVOS

Os objetivos deste trabalho estão classificados em geral e específicos.
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1.3.1 Objetivo Geral

Elaborar um planejamento tributário que implique em economia fiscal, com menor
incidência do IRPJ e CSLL, para a empresa pesquisada.

1.3.2 Objetivos Específicos

•

Avaliar de acordo com a legislação a carga tributária aplicada à empresa em estudo;

•

Desenvolver um modelo de acompanhamento dos resultados e as formas de tributação
que possibilite uma contribuição e que permita melhor acompanhamento da empresa no
Lucro Real em estudo;

•

Confrontar a apuração e contabilização do Lucro Real, Estimativa x Balancete de
Suspensão ou Redução;

•

Concluir, através dos estudos, qual seria a melhor opção para a empresa durante os anoscalendário pesquisados; Estimativa ou Balancete de Suspensão ou Redução.

1.4 JUSTIFICATIVA

A legislação tributária dificulta as condições de trabalho dos contabilistas, obrigando os
profissionais da área a estarem sempre se atualizando através de cursos, palestras, leitura de
informes, consulta aos órgãos competentes, reuniões com outros profissionais e pesquisas. O
profissional contábil já não consegue aplicar, dentro da profissão, os princípios contábeis básicos
devido a tanta complexidade e interferência dos quesitos fiscais na prática contábil. Como senão
bastasse, é obrigado a aplicar medidas editadas pelo governo para a alteração da lei.
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O interesse pela empresa em estudo se deve ao fato do crescimento da mesma, sendo
oportuno o conhecimento de um planejamento tributário, estudando os aspectos conceituais
relacionados aos regimes tributários, bem como a dificuldade para interpretação da legislação que
as empresas brasileiras enfrentam. Não bastasse isso, são feitas alterações constantes na
legislação pertinente ao assunto. Estas alterações, normalmente, são implantadas nas épocas de
encerramento dos exercícios e, em determinadas situações, no decorrer dos próprios exercícios.
Na conjuntura econômica atual, muitas empresas estão em dificuldades financeiras,
fazendo com que os empresários busquem alternativas para a obtenção de economias. Isto exige
conhecimento da legislação tributária e competência do profissional contábil, caso contrário a
empresa poderá sofrer perdas desnecessárias que, em alguns casos, acabam comprometendo o
patrimônio da mesma. Justifica-se, dessa maneira, a elaboração desta pesquisa no sentido de
otimizar um planejamento tributário à empresa estudada.

1.5 METODOLOGIA DA PESQUISA

Para orientar este estudo monográfico, serão aqui relatados os procedimentos utilizados
para a realização do mesmo.
O conhecimento é a base para que se possa modificar condições já existentes e fazer com
que essas condições gerem algum benefício.
De acordo com Galliano (1988, p.67):
Conhecer significa, fundamentalmente, descrever um fenômeno, sejam em suas
particularidades estruturais, seja em seus aspectos funcionais, prever a probabilidade de
ocorrência futura de um evento (ou relatar um outro evento passado); e por fim,
manipular e utilizar, adequadamente, um objeto qualquer, além de reproduzi-lo,
alterando, até, as suas características básicas.
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Para se obter conhecimento sobre uma determinada área, deve-se desenvolver uma
pesquisa, desde que hajam dúvidas ou lacunas sobre este assunto e a ânsia de chegar a respostas.
Para Asti Vera (1974, p.9 apud LAKATOS & MARCONI, 1990, p.15), o “significado da palavra
pesquisa não parece ser muito claro, ou pelo menos, não é um unívoco”, pois há vários conceitos
sobre este tema, nos diferentes campos do conhecimento humano. Para ele, o ponto de partida da
pesquisa encontra-se no “problema que se deverá definir, examinar, avaliar, analisar criticamente,
para depois ser tentada uma solução”.
Quanto aos objetivos, essa pesquisa tem caráter exploratório, pois envolve levantamento
bibliográfico e visa proporcionar maior familiaridade com o problema, com vistas e torná-lo
explícito ou a construir hipóteses.
Quanto a abordagem do problema, será utilizada a análise qualitativa, uma vez que os
dados não serão tratados com métodos estatísticos. Tal técnica visa sugerir um modelo de
tributação menos oneroso para a empresa específica.
Quanto ao método de abordagem utilizado na pesquisa, utilizar-se-á abordagem indutiva,
baseando-se quanto aos procedimentos técnicos. O método estudo de caso será apresentado via
pesquisa bibliográfica e através da pesquisa nos documentos da empresa, registros e
demonstrações contábeis, bem como através de reuniões com o orientador da empresa.
Como

fundamentação

bibliográfica

será

utilizado,

principalmente,

os

autores

conceituados na área de tributos. Também será coletado conhecimento teórico em livros e demais
materiais como revistas, jornais, periódicos para obter um maior aprofundamento do assunto
visando direcionar todo esse embasamento para a realização da monografia.
Na abordagem prática do caso em estudo, serão levantados dados reais e relevantes para
serem analisados para posterior elaboração de planilhas onde buscar-se-ão resultados pertinentes
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que serão ponderados e ajustados levando ao conhecimento da empresa as formas de tributação
dentre as quais os sócios poderão optar por qual seja menos onerosa.

1.6 LIMITAÇÃO DA PESQUISA

Com este estudo, pretende-se mostrar à empresa pesquisada, qual a importância e
contribuição de um planejamento tributário em relação ao IRPJ e CSLL para o segmento da
mesma.
A complexidade do assunto proposto e as diversas alterações em lei que podem ocorrer
ao longo do trabalho, dificultam a análise e a fundamentação teórica.
Neste período de estudo, deve-se levar em conta que a empresa pesquisada poderá não
fornecer todos os dados necessários para a execução desta monografia.
Entretanto, por se tratar de um assunto de relevância a todos os seus exploradores, fica
recomendado o assunto para trabalhos futuros.

1.7 ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO

Na presente monografia consta a seguinte estrutura e conteúdo:
O capítulo 1 aborda a introdução, o tema, a sua problemática, os objetivos gerais e
específicos, sua justificativa, a metodologia da pesquisa, a delimitação da pesquisa e a
organização do trabalho.
No capítulo 2 apresenta-se uma fundamentação teórica sobre planejamento tributário,
conceito de renda e princípios constitucionais tributários, elementos fundamentais do tributo,
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conceitos de tributos e uma noção geral sobre as opções de tributação aplicável à empresa em
estudo.
No capítulo 3 apresenta-se um histórico e a pesquisa realizada em uma empresa de
transporte coletivo rodoviário, onde se desenvolveu um estudo de caso que identifica qual a
melhor forma de recolhimento do IRPJ e CSLL no Lucro Real.
No capítulo 4, encontram-se as conclusões do trabalho e as recomendações para a
empresa em estudo. Na continuação estão as referências utilizadas para a execução da pesquisa.
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Neste capítulo, serão apresentados conceitos básicos de assuntos ligados diretamente ao
tema pesquisado. Portanto, todos esses assuntos servirão de base para o desenvolvimento da
proposta deste estudo.

2.1 PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO

O planejamento tributário, desde que traga com clareza as suas atribuições, é uma
ferramenta de suma importância para o contador, pois através dele, o mesmo terá oportunidade de
contribuir com a direção e acionistas da empresa.
Atualmente, um dos grandes anseios e motivo de discussão na área empresarial, é sem
dúvida a mudança no sistema tributário nacional e a adoção de novos mecanismos para
simplificação das rotinas tributárias. Enquanto isto não acontece, o planejamento tributário tornase uma necessidade para que estas empresas possam proteger seu patrimônio.
Para o tributarista Latorraca (1998, p.62),
Costuma-se, então, denominar de Planejamento Tributário a atividade empresarial que,
desenvolvendo-se de forma estritamente preventiva, projeta os atos administrativos com
o objetivo de informar quais os ônus tributários em cada uma das opções legais
disponíveis. O objeto do planejamento tributário é, em última análise, a economia
tributária. Cotejando as várias opções legais, o administrador obviamente procura
orientar os seus passos de forma a evitar, sempre que possível, o procedimento mais
oneroso do ponto de vista fiscal.

Borges (2000, p.55) por sua vez menciona que:
A natureza ou essência do Planejamento Fiscal – ou Tributário – consiste em organizar
os empreendimentos econômico-mercantis da empresa, mediante o emprego de
estruturas e formas jurídicas capazes de bloquear a concretização da hipótese de
incidência tributária ou então, de fazer com que sua materialidade ocorra na medida ou
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no tempo que lhe sejam mais propícios. Trata-se, assim, de um comportamento técnicofuncional, adotado no universo dos negócios, que visa excluir, reduzir ou adiar os
respectivos encargos tributários.

Diante disto vale ressaltar que planejamento tributário é a busca da economia de
impostos, sugerindo a escolha da opção menos onerosa.
Para Fabretti (1997, p.28), “o perigo do mau planejamento tributário é redundar em
evasão fiscal, que é a redução da carga tributária descumprindo determinações legais e que é
classificada como crime de sonegação fiscal”.
Para Latorraca (1998, p.63), “sonegar por sua vez, caracteriza-se toda a ação ou omissão
dolosa tendente a impedir ou a retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da
autoridade fazendária”.
Desta maneira entende-se que planejamento tributário é o estudo de formas lícitas antes
da ocorrência do fato gerador, para que o contribuinte possa optar pela que apresente a menor
carga tributária.

2.2 CONCEITO LEGAL DE RENDA

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

Para Maia (1997, p.24), o conceito de renda abrange:
A expressão compreende o produto ou resultado de remuneração dos fatores de
produção (capital, trabalho ou combinação de ambos), durante certo lapso de tempo. O
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produto ou resultado pressupõe que só devam ser tributados os ganhos líquidos-Lucrosa parte dos rendimentos que supera as despesas necessárias à sua percepção.

Segundo Oliveira (2003, p.173), “renda para efeitos tributários deve ser entendida em seu
amplo sentido, abrangendo a renda propriamente dita e seus proventos”.
É importante salientar, o conceito de proventos, afim de diferenciá-lo do conceito de
renda, para que assim, se evite futuras confusões. Para isso, Maia descreve os proventos como
todo e qualquer acréscimo patrimonial que não seja considerada renda.
Por sua vez, Oliveira (2003, p.173), em contrapartida de Maia conceitua:
O conceito de renda, que abrange os proventos, compreende: o produto de capital, do
trabalho ou da combinação de ambos; e os acréscimos patrimoniais não compreendidos
no item anterior. Assim, a obrigação tributária surge quando a pessoa jurídica adquire
disponibilidade jurídica ou econômica de renda, isto é, quando se consta um acréscimo
patrimonial.

Desta forma entende-se que renda é o retorno da combinação dos diversos fatores citados
anteriormente.

2.3 PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS SOBRE TRIBUTOS

Os princípios constitucionais tributários, versa sobre o fato destes prevalecerem sobre
todas as demais normas jurídicas, onde estas só tem validade se editadas em rigorosa consonância
com eles. Alguns destes princípios constitucionais tributários estão presentes na Constituição
Federal de 1988 – CF/88, em seu art. 150 incisos I, II, III como segue:
Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado a
União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:
I–exigir ou aumentar tributo sem lei que o estabeleça;
II–instituir tratamento desigual entre contribuintes que se encontrem em situação
equivalente, proibida qualquer distinção em razão de ocupação profissional ou função
por eles exercida, independentemente da denominação jurídica dos rendimentos, títulos
ou direitos;
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III–Cobrar tributos:
a)
em relação a fatos geradores ocorridos antes do início da vigência da lei que
houver instituído ou aumentado;
b)
no mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada a lei que os instituiu
ou aumentou.

Os princípios permitem ao contador ampla margem de liberdade no registro das
operações. As convenções restringem, limitam ou modificam parcialmente o conteúdo dos
princípios.

2.3.1 PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS TRIBUTÁRIOS

A partir de agora, serão apresentados os mais importantes princípios constitucionais
tributários, presentes no art. 150, incisos I, II e III, acima mencionados, bem como os princípios
tributários oriundos de outros artigos da norma tributária.

2.3.1.1 PRINCÍPIO DA LEGALIDADE

Presente no art. 150 inciso I da CF/88:
Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado a
União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:
I–exigir ou aumentar tributo sem lei que o estabeleça;

O artigo acima mencionado, diz claramente que a exigência ou aumento de tributo deverá
ser expresso em lei, como fonte principal, e não em decreto, portaria ou instrução normativa, que
são consideradas fontes secundárias.
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2.3.1.2 PRINCÍPIO DA ISONOMIA TRIBUTÁRIA

Disposto no art. 150 inciso II da CF/88:
Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado a
União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:
(...)
II–instituir tratamento desigual entre contribuintes que se encontrem em situação
equivalente, proibida qualquer distinção em razão de ocupação profissional ou função
por eles exercida, independentemente da denominação jurídica dos rendimentos, títulos
ou direitos;

Conforme Maia (1997,p. 16), todos são iguais perante a lei, sendo vedado a União,
Estados, Distrito Federal e Municípios instituírem tratamento desigual entre os contribuintes que
se encontram em situação equivalente, proibida qualquer distinção em razão de profissão ou
função exercida.

2.3.1.3 PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE TRIBUTÁRIA

O princípio de irretroatividade está presente no art.150, III, a, da CF/88.
Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado a
União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:
(...)
III–cobrar tributos.
a) em relação a fatos geradores ocorridos antes do início da vigência da lei que os
houver instituído ou aumentado.

Resumindo, a lei aplica-se aos fatos que ocorrem após a sua entrada em vigor. Não pode
retroagir para alcançar fatos já ocorridos na vigência de lei anterior.
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2.3.1.4 PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE

O princípio de anterioridade está presente no art.150, III, b, da CF/88.
Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado a
União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:
(...)
III–cobrar tributos.
(...)
b) no mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada a lei que os institui ou
aumentou.

Assim, para instituir um tributo ou aumentá-lo para o exercício financeiro de 2005, a lei
deveria ser promulgada até, no máximo 31/12/2004.

2.3.1.5 PRINCÍPIO DA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA

Conforme Oliveira (2003, p. 25) este princípio estabelece a capacidade econômica do
contribuinte, que, por mera definição, seria a possibilidade econômica de pagar tributos.
O princípio da Capacidade Contributiva está presente no art. 145, § 1º da CF/88
Art. 145. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão instituir os
seguintes tributos:
(...)
§ 1º Sempre que possível, os impostos terão caráter pessoal e serão graduados segundo
a capacidade econômica do contribuinte, facultando à administração tributária,
especialmente para conferir efetividade a esses objetivos, identificar, respeitados os
direitos individuais e nos termos da lei, o patrimônio, os rendimentos e as atividades e
econômicas do contribuinte.

2.3.1.6 PRINCÍPIO DA PROIBIÇÃO DO CONFISCO

Para Maia (1997, p. 19) o princípio da Proibição do Confisco, faz com que a tributação
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não possa ter conotação confiscatória, sob pena de descaracterizar a sua natureza tributária e se
transformar em punição, atentando contra o direito de propriedade e a segurança jurídica.
Este princípio baseia-se legalmente no art. 150, IV da CF/88.
Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado a
União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:
(...)
IV – utilizar tributo com efeito de confisco.

Os princípios constitucionais tributários são diretrizes lógicas que norteiam a escrituração
e as demonstrações contábeis, conferindo sentidos as regras tributárias.

2.4 ELEMENTOS FUNDAMENTAIS DO TRIBUTO

Os elementos fundamentais do tributo são: lei, objeto, fato gerador, contribuinte, base de
cálculo, alíquota e adicional.

2.4.1 LEI

Segundo Oliveira (2003, p.26), a lei é o principal elemento da obrigação, pois cria os
tributos e determina as condições de sua cobrança (princípio da legalidade dos tributos).
Para Fabretti (1997, p.107), lei é norma jurídica emanada do poder competente. Sendo
que Norma Jurídica é a regra de comportamento obrigatório, sob pena de sanção.
Em matéria tributária é a fonte primeira do fato gerador e da obrigação tributária. É a lei
que determina a constituição do crédito tributário por meio do lançamento.
Segundo Oliveira (2003, p.26),
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Um ponto que gerou muitas controvérsias foi a possibilidade de o governo criar e
majorar tributos por meio da edição de Medidas Provisórias - MP, as quais, enquanto
não apreciadas pelo Congresso Nacional, tem força de Lei, perdendo a eficácia após 45
dias de sua edição, vedada a reedição após esse prazo. Essa prática já foi atestada, em
pelo menos duas ocasiões, pela maioria dos ministros do Supremo Tribunal Federal, e
não houve maioria absoluta.

2.4.2 OBJETO

Segundo Oliveira (2003, p.27), o conceito de objeto representa:
As obrigações que o sujeito passivo (contribuinte) deve cumprir, segundo as
determinações legais. Basicamente, as prestações consistem em: pagamento do valor
em dinheiro referente ao tributo devido ou à multa imposta por não-atendimento à
determinação legal (obrigação principal) ou cumprimento de formalidades
complementares, destinadas a comprovar a existência e os limites da operação tributada
e a exata observância da legislação aplicável (obrigação acessória), como, por exemplo,
a escrituração de livros fiscais, a apresentação de declarações de rendimentos, o
preenchimento de formulários, a abstração da prática de certos atos, etc.

Oliveira ainda discorre, que para a exigência, em concreto, da obrigação principal, mister
se faz o respectivo lançamento, que define e formaliza o crédito tributário, que consiste, com base
na ocorrência do fato gerador, na fixação dos elementos imprescindíveis à cobrança do tributo
(e/ou penalidade) incidente (CTN, 2001, art. 142).
Art. 142. Compete privativamente a autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a
matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e,
sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo Único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.

Uma vez constituído o crédito tributário, este deve ser satisfeito pelo devedor por meio do
pagamento ou da compensação (2003 p.27).
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2.4.3 FATO GERADOR

Segundo Fabretti (1997, p.125), denomina-se fato gerador a concretização da hipótese de
incidência tributária prevista em abstrato na lei, que gera (faz nascer) a obrigação tributária.
O CTN (2001) encarregou-se de definir em seus artigos 114 e 115, o que seja fato
gerador, para alguns também chamados de hipótese de incidência, na obrigação principal e na
obrigação acessória.
Art. 114. Fato gerador da obrigação principal é a situação definida em lei como
necessária e suficiente à sua ocorrência.
Art. 115. Fato gerador da obrigação acessória é qualquer situação que, na forma da
legislação aplicável, impõe a prática ou a abstenção de ato que não configure obrigação
principal.

Maia (1997,pp 23-24) por sua vez, especificamente com relação ao IR, descreve que o
CTN define o seu fato gerador como sendo:
Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de qualquer
natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica:
I – de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de
ambos;
II – de proventos de qualquer natureza, assim entendido os acréscimos patrimoniais não
compreendidos no inciso anterior.

2.4.4 CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL

Segundo Fabretti (1997, p.126), contribuinte é o sujeito passivo da obrigação tributária
que tem relação pessoal e direta com o fato gerador. Exemplo: proprietário de um prédio – IPTU.
Por sua vez, responsável é a pessoa que a lei escolher para responder pela obrigação
tributária, em substituição ao contribuinte de fato, dada a maior complexidade para alcançá-lo.
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As partes da obrigação tributária são de um lado, o sujeito ativo e, de outro lado, o sujeito
passivo. O sujeito ativo da obrigação tributária é o ente público (União, Estado ou Município),
criador do tributo. Para o Código Tributário, existem duas espécies de sujeito passivo, o
contribuinte e o responsável.
O contribuinte e o responsável estão definidos no artigo 121 do CTN (2001):
Art. 121. Sujeito passivo da obrigação principal é a pessoa obrigada ao pagamento de
tributo ou penalidade pecuniária.
Parágrafo único. O sujeito passivo da obrigação principal diz – se:
I – contribuinte, quando tenha relação pessoal e direta com a situação que constitua o
respectivo fato gerador;
II – responsável, quando, sem revestir a condição de contribuinte, sua obrigação decorra
de disposição expressa em lei.

Fabretti destaca (1997, p.126), que o responsável não arca com ônus tributário, que é
suportado pelo contribuinte de fato. Atua como uma espécie de agente arrecadador do fisco e
como seu depositário.

2.4.5 BASE DE CÁLCULO

Para Fabretti (1997, p.127), é o valor sobre o qual é aplicada a alíquota (percentual) para
apurar o valor do tributo a pagar.
O CTN (2001), em seu art. 44 estabelece as formas sobre as quais pode se apresentar à
base de cálculo.
Art. 44. A base de cálculo do imposto é o montante, real, arbitrado ou presumido, da
renda ou dos proventos tributáveis.

A base de cálculo e o valor do imposto de renda de pessoas jurídicas vem sofrendo várias
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alterações nos últimos anos, em virtude dos diversos planos econômicos implantados pelo
Governo Federal, objetivando aumentar a arrecadação, com reflexos na política monetária e
fiscal.

2.4.6 ALÍQUOTA

Para Oliveira (2003, p.28)
É o percentual definido em lei que, aplicado sobre a base de cálculo, determina o
montante do tributo a ser recolhido. Assim como a base de cálculo, a alteração da
alíquota também está sujeita aos princípios constitucionais da legalidade, da
anterioridade e da irretroatividade.

Quanto à alíquota, Fabretti (1997, p.128), ainda chama a atenção quanto à exceção
referente ao princípio da anterioridade, previstos na própria Constituição. Estas exceções dizem,
respeito aos impostos (de importação, de exportação, sobre produtos industrializados e operações
financeiras) elencado no art. 153 § 1° da CF/88 e sobre as contribuições sociais previstas no
art.195 §6° da CF/88.
Como exemplos de alíquotas, pode-se citar:
9 IRPJ 15% (previsto na Lei n° 9.249/95, art. 3°);
9 COFINS (contribuição para financiamento da seguridade social) 3% (previsto na Lei n°
9.718/98, art. 8°), quando a empresa optar pelo regime de tributação pelo lucro presumido e
7,6% pelo lucro real, podendo deduzir alguns gastos.
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2.4.7 ADICIONAL

Segundo Fabretti (1997, p.128), além do imposto devido, apurado pela aplicação da
alíquota sobre a base de cálculo, às vezes a lei determina o pagamento de mais um imposto, pelo
nome de adicional, que incide sobre determinado valor que ela fixar.
Consoante o art. 3º da Lei nº 9.249/95, de 26-12-95, a partir do ano-calendário de 1996, o
imposto de renda das pessoas jurídicas é devido à alíquota de 15% sobre o lucro real, presumido
ou arbitrado. O § 1° do art. 3° da Lei n° 9.249/95, com nova redação dada pelo art. 4° da Lei n°
9.430/96, que dispõe a parcela do lucro real, presumido ou arbitrado, que exceder o valor
resultante da multiplicação de R$ 20.000,00 por mês, sujeita-se à incidência de adicional do IR à
alíquota de 10%.

2.5 CONCEITO DE TRIBUTO

O CTN (2001) conceitua tributo em seu art.3°:
Art. 3°. Tributo é toda prestação pecuniária compulsória, em moeda ou cujo valor nela
se possa exprimir, que não constitua sanção por ato ilícito, instituída em lei e cobrada
mediante atividade administrativa plenamente vinculada.

Entende-se por tributo, um pagamento compulsório em moeda, forma normal de extinção
da obrigação tributária.
Lunkes (2004, p.133), apresenta a origem da palavra tributo, que vem do latim tributu,
que significava a obrigação de dar dinheiro ao governante.
O CTN (2001), em seu art. 4°, define o tributo como gênero, e impostos, taxas e
contribuições como suas espécies.
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Art. 4°. A natureza jurídica específica do tributo é determinada pelo fato gerador da
respectiva obrigação, sendo irrelevantes para qualificá-la:
I – a denominação e demais características formais adotadas pela lei;
II – a destinação legal do produto da sua arrecadação.

De acordo com os incisos I e II do art. 4° do CTN (2001), a natureza jurídica específica do
tributo, ou seja, se é imposto, taxa ou contribuição, é determinado pelo seu fato gerador. Este é a
concretização de determinada hipótese prevista na lei que faz nascer (gera) a obrigação de pagar
o tributo. Por exemplo: hipótese de incidência: prestar serviços. Prestado o serviço, ou seja,
concretizada a hipótese de incidência prevista na lei, segue-se o mandamento: pague Imposto
Sobre Serviços - ISS.

2.5.1 ESPÉCIES DE TRIBUTOS

De acordo como o CTN (2001), estão elencadas no seu art. 5º:
Art. 5°. Os tributos são impostos, taxas e contribuição de melhoria.

No que se refere às espécies de tributos, o Sistema Tributário Nacional está estruturado de
forma a permitir ao Estado a cobrança de: Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria.
Segundo Oliveira (2003, p.22),
As taxas e contribuições de melhoria têm pouco significado, tanto no que se refere ao
montante arrecadado, como ao impacto causado no contribuinte. Já os impostos
representam, de fato, o instrumento do qual o Estado dispõe tanto para angariar recursos
para gerir a Administração Pública e permitir investimentos em obras públicas, como
para direcionar o comportamento da economia.
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2.6 OPÇÕES DE TRIBUTAÇÃO APLICÁVEL A EMPRESA PESQUISADA

Nesta seção da monografia será abordada a forma tributária que a empresa pesquisada
pode optar dentro da legislação vigente: lucro presumido ou lucro real.

2.6.1 LUCRO PRESUMIDO

A tributação pelo Lucro Presumido, é uma forma implantada pelo Governo Federal que
tem como base de cálculo a receita bruta e não o lucro. No decorrer deste título, será verificado
que o Lucro Presumido tem como finalidade facilitar o pagamento do IR.
Segundo Lunkes (2004, p.143), o lucro presumido é uma alternativa de tributação
simplificada que o Governo Federal implantou com a finalidade de ampliar a base tributável e de
recuperar a arrecadação.
Oliveira (2003, p.174), conceitua o lucro presumido como uma forma simplificada de
apuração da base de cálculo dos tributos com o IR e da contribuição social, restrita aos
contribuintes que não estão obrigados ao regime de apuração de tributação com base no lucro
real.
Embora haja várias conceituações sobre o lucro presumido, nenhuma delas expressa com
tamanha exatidão o sentido que o legislador quis expressar quando o instituiu. A lei que prevê a
tributação através do lucro presumido é a n° 9.718/98, em seu art. 13.
A Lei n° 9.718/98 em seu art. 13 dispõe:
Art 13. A pessoa jurídica, cuja receita bruta total, no ano-calendário anterior, tenha sido
igual ou inferior a R$ 48.000.000,00 (quarenta e oito milhões de reais), ou a R$
4.000.000,00 (quatro milhões de reais) multiplicado pelo número de meses de atividade
do ano-calendário anterior, quando inferior a doze meses, poderá optar pelo regime de
tributação com base no lucro presumido.
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§ 1º A opção pela tributação com base no lucro presumido será definitiva em relação a
todo o ano-calendário.
§2º Relativamente aos limites estabelecidos neste artigo, a receita bruta auferida no ano
anterior será considerada segundo o regime de competência ou de caixa, observado o
critério adotado pela pessoa jurídica, caso tenha, naquele ano, optado pela tributação
com base no lucro presumido.

2.6.1.1 EMPRESAS QUE NÃO PODEM OPTAR PELO LUCRO PRESUMIDO

Segundo Higuchi (2003, p.39), a opção pelo lucro presumido só poderá ser feita pela
pessoa jurídica que não se enquadrar em nenhum dos impedimentos enumerados no art. 14 da lei
9.718/98. Não podem optar pelo regime de tributação com base no lucro presumido as pessoas
jurídicas:
I – cuja receita total, no ano-calendário anterior, seja superior a R$ 48.000.000,00
(quarenta e oito milhões de reais) ou proporcional ao número de meses do período,
quando inferior a doze meses;
II – cujas atividades sejam de instituições financeiras ou equiparadas;
III – que tiveram lucros, rendimentos ou ganhos de capital oriundos do exterior;
IV – que, autorizadas pela legislação tributária, usufruam de benefícios fiscais relativos
a isenção ou redução de imposto;
V – que, no decorrer do ano-calendário, tenham efetuado pagamento mensal pelo
regime de estimativa, inclusive mediante balanço ou balancete de suspensão ou redução
de imposto;
VI – cuja atividade seja de “factoring”.

2.6.1.2 MOMENTO DA OPÇÃO

O momento da opção possibilita as pessoas jurídicas a elaboração de um planejamento
tributário adequado, para que no momento da entrega da declaração de rendimentos, possa adotar
a hipótese de tributação que lhe seja mais conveniente.
O § 1º do art. 13 da lei 9.718/98 dispõe que a opção pela tributação com base no lucro
presumido será definitiva em relação a todo o ano-calendário. Com isto, está revogada a
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faculdade prevista no art.26, § 3º, da lei 9.430/96 para mudar a opção de lucro presumido para
lucro real trimestral ou anual, no curso do ano-calendário ou por ocasião da entrega de declaração
de informações.
Segundo Higuchi (2003, p. 41),
A faculdade de mudar a opção de regime tributário não tinha sentido porque só
prejudicava a arrecadação de tributos. A mudança de opção de lucro presumido para
lucro real só ocorria quando a base de cálculo do imposto era menor no lucro real.
Nenhuma empresa mudava de opção para pagar mais tributo. Além do prejuízo na
arrecadação, a mudança de opção prejudicava o controle de conta corrente pela
diferença de código de recolhimento.

Conforme Andrade Filho (2005, p. 426),
A opção será manifestada com o pagamento da primeira ou única quota do imposto
devido correspondente ao primeiro período de apuração de cada ano-calendário.
Exercida a opção pela tributação com base no lucro presumido, o contribuinte não
poderá, em princípio, retratar-se, porque a lei considera que tal opção será definitiva em
relação a todo o ano-calendário. Logo, mesmo se o contribuinte vier a apurar prejuízo
no curso do ano calendário, manter-se-á obrigado ao pagamento do imposto incidente
sobre as receitas que vier a auferir.

Quando a pessoa jurídica opta pela desistência do regime de tributação com base no lucro
presumido, só pode fazê-la no ano-calendário subseqüente. A lei proíbe a mudança no curso do
ano-calendário.

2.6.1.3 PERÍODO DE APURAÇÃO

Conforme a lei 9.430/96, art. 1º e 25º, o imposto com base no lucro presumido será
determinado por períodos de apuração trimestrais, encerrados nos dias 31 de março, 30 de junho,
30 de setembro e 31 de dezembro de cada ano-calendário.
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2.6.1.4 BASE DE CÁLCULO

A base de cálculo do IR no regime de tributação com base no lucro presumido será sobre
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 9.430/96. Com isto os rendimentos e ganhos líquidos
auferidos em aplicações e financeiras de renda fixa e de renda variável também compõe a base de
cálculo do IR trimestral. O imposto retido na fonte, ou pago separadamente é considerado como
antecipação do devido trimestre.
O art. 25 da lei 9.430/96, dispõe:
Art. 25. O lucro presumido será o montante determinado pela soma das seguintes
parcelas:
I – o valor resultante da aplicação dos percentuais de que trata o art. 15 da lei nº 9.249/,
de 26 de dezembro de 1995, sobre a receita bruta definida pelo art. 31 da lei 8.981, de
20 de janeiro de 1995, auferida no período de apuração de que trata o art. 1º desta lei;
II – os ganhos de capital, os rendimentos e ganhos líquidos auferidos em aplicações
financeiras, as demais receitas e os resultados positivos decorrentes de receitas não
abrangidas pelo inciso anterior e demais valores determinados nesta lei, auferidos
naquele mesmo período.

O § 2º do art. 36 da IN nº 93, de 24/12/97, declara que o lucro presumido será
determinado pelo regime de competência.
O art. 37 da IN nº 93 excetuava da regra os rendimentos auferidos em aplicações de renda
fixa e os ganhos líquidos auferidos em aplicações de renda variável que eram acrescidos à base
de cálculo do lucro presumido por ocasião da alienação, resgate ou cessão do título ou aplicação.
Em termos técnicos, o art. 37, disciplina a tributação por competência estabelecida no art.
36 § 2º.
Art. 37. Excetuam-se da regra estabelecida no § 2º do artigo anterior:
I – os rendimentos auferidos em aplicações de renda fixa.
II – os ganhos líquidos auferidos em aplicações de renda variável.
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§ 1º Os rendimentos e ganhos líquidos de que tratam os incisos I e II deste art. serão
acrescidos à base de cálculo do lucro presumido por ocasião da alienação, resgate ou
cessão do título ou aplicação.
§ 2º Relativamente aos ganhos líquidos a que se refere o inciso II, o IR sobre os
resultados positivos mensais apurados em cada um dos dois meses imediatamente
anteriores ao do encerramento de período de apuração será determinado e pago
separado, nos termos da legislação específica, dispensado o recolhimento em separado
relativamente ao terceiro mês do período de apuração.
§ 3º Os ganhos líquidos referidos no inciso II, relativos a todo o trimestre de apuração,
serão computados na determinação do lucro presumido, e o montante do imposto pago
na forma do parágrafo anterior será considerado antecipação, compensável com o IR
devido no encerramento do período da apuração.

Higuchi (2003, p. 42) comenta sobre a IN nº 104, de 24/08/98,
Que veio permitir a adoção do critério de reconhecer as receitas das vendas de bens e
serviços ou da prestação de serviços, com pagamento a prazo em parcelas, na medida
dos recebimentos, ou seja, regime de caixa, para as pessoas jurídicas optantes pela
tributação com base no lucro presumido. Com isso, a empresa ao vender uma
mercadoria para recebimento em dez prestações mensais, determina a base de cálculo
para pagamento do IR, da CSLL, da contribuição ao PIS/PASEP e da COFINS, só com
a receita efetivamente recebida no trimestre. Esse regime é aplicável também para as
empresa enquadradas no SIMPLES para pagamento mensal do tributo.

A apuração dos tributos pelo regime de caixa que é facultativa poderá ser adotada tanto
pelas pessoas jurídicas que mantém só o livro caixa como pelas que mantém a escrituração
contábil. As empresas que mantém só o livro caixa deverão observar o seguinte:
I – emitir a nota fiscal quando da entrega do bem ou direito, ou da conclusão do serviço;
II – indicar, no livro caixa, em registro individual, a nota fiscal que corresponder cada
recebimento.
Higuchi (2003, p. 42) complementa:
Que as pessoas jurídicas que mantiveram escrituração contábil deverão controlar os
recebimentos de suas receitas em conta especifica, na qual, em cada lançamento será
indicada a nota fiscal a que corresponder o recebimento. Já as pessoas jurídicas
submetidas ao regime de tributação com base no lucro presumido somente poderão
adotar o regime de caixa, para fins de incidência da contribuição para o PIS/PASEP e
da COFINS, na hipótese de adotar o mesmo critério em relação ao imposto de renda das
pessoas jurídicas e da CSLL (art. 20 da MP nº 2.158-35/01).
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2.6.1.5 ADIÇÕES

As adições referentes à base de cálculo pela tributação pelo lucro presumido estão
contidas no art. 53 da Lei 9.430/96:
Art. 53. Os valores recuperados, correspondentes a custo e despesas, inclusive com
perdas no recebimento de créditos, deverão ser adicionados ao lucro presumido ou
arbitrado para determinação do IR, salvo se o contribuinte comprovar não os ter
deduzido em período anterior no qual tenha se submetido ao regime de tributação com
base no lucro real ou que se refiram a período no qual tenha se submetido ao regime de
tributação com base no lucro presumido ou arbitrado.

Já, a pessoa jurídica que até o ano-calendário anterior, houver sido tributada com base no
lucro real, deverá adicionar a base de cálculo do IR, o que trata o art. 54 da Lei 9.430/96:
Art. 54. A pessoa jurídica que, até o ano-calendário anterior, houver sido tributada com
base no lucro real, deverá adicionar à base de cálculo do IR, correspondente ao primeiro
período de apuração no qual houver optado pela tributação com base no lucro
presumido ou for tributada com base no lucro arbitrado, os saldos dos valores cuja
tributação havia diferido, controlados na parte B do Lucro de Apuração do Lucro Real –
LALUR.

O art. 4º da Lei nº 9.430/96, vem dar uma nova redação ao § 1º do art. 3º da Lei 9.249/95
e dispõe que a parcela do lucro real, presumido ou arbitrado, que exceder o valor resultante da
multiplicação de R$ 20.000,00 pelo número de meses do respectivo período de apuração, sujeitase à incidência de adicional do IR a alíquota de 10%. Com isso, a partir 01/01/98, as pessoas
jurídicas com base no lucro presumido terão que apurar o adicional em cada período trimestral e
efetuar o recolhimento. O adicional incidirá sobre a parcela do lucro que exceder ao recolhimento
de R$ 60.000,00 no trimestre.
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2.6.1.6 DEDUÇÕES

Sobre as deduções do IR devido, Higuchi (2003, p. 49) coloca que,
A pessoa jurídica com base no lucro presumido, poderá deduzir, do IR no trimestre, o
IR pago ou retido na fonte sobre as receitas que integram a base de cálculo
correspondente. A partir de 01/01/97, o imposto na fonte sobre os rendimentos de
aplicações financeiras e sobre os juros de capital próprio passou a ser retido a título de
antecipação.

Segundo o art. 10 da Lei 9.532/97, a partir de 01/01/98 as pessoas jurídicas tributadas pelo
lucro presumido não poderão efetuar qualquer dedução a título de incentivo fiscal de imposto de
renda devido.
Quanto as deduções relativas a receita bruta, não devem ser computados os valores
referentes as venda canceladas, aos descontos incondicionais concedidos e aos impostos não
cumulativos cobrados destacadamente do comprador, dos quais o vendedor ou prestador é mero
depositário. Estes impostos são: o IPI incidente sobre as vendas e ao ICMS devido por
substituição tributária.

2.6.1.7 ALÍQUOTAS APLICÁVEIS

O art. 15 da Lei nº 9.249/95 dispõe sobre as alíquotas incidentes sobre a base de cálculo.
Art. 15. A base de cálculo do imposto, em cada mês, será determinada mediante a
aplicação do percentual de oito por cento sobre a receita bruta auferida mensalmente,
observado o disposto nos artigos 30 a 35 da Lei 8.981, de 20/01/95.
§ 1º Nas seguintes atividades, o percentual de que trata este artigo será de:
I – um inteiro e seis décimos por cento, para a atividade de revenda, para consumo de
combustível derivado de petróleo, álcool etílico carburante e gás natural;
II – dezesseis por cento:
a) para atividade de prestação de serviços de transporte, exceto o de carga, para o qual
se aplicará o percentual previsto no caput deste art.;
b) para as pessoas jurídicas a que se refere o inciso III do art. 36 da Lei 8.981, de
20/01/95, observado o disposto nos §§ 1º e 2º do art. 29 da referida Lei;
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III – trinta e dois por cento, para as atividades de:
a) prestação de serviços em geral, exceto a de serviços hospitalares;
b) intermediação de negócios;
c)administração, locação ou cessão de bens imóveis, móveis e direitos de qualquer
natureza;
d) prestação cumulativa e contínua de serviços de assessoria creditícia, mercadológica,
gestão de crédito, seleção de riscos, administração de contas a pagar e a receber,
compra de direitos creditórios resultantes de vendas mercantis a prazo ou de prestação
de serviços (factoring).
§ 2º No caso de atividades diversificadas será aplicado o percentual correspondente a
cada atividade.
§ 3º As receitas provenientes de atividade incentivada não comporão a base de cálculo
do imposto, na proporção do beneficio a que a pessoa jurídica, submetida ao regime de
tributação com base no lucro real, fizer jus.

Higuchi (2003, p. 43), acrescenta ao art. 15 da lei acima, algumas exceções referentes à
mesma:


16% na prestação de serviços em geral das pessoas jurídicas com receita bruta anual de até

R$ 120.000,00, exceto serviços hospitalares, e transportes e de profissões regulamentadas (art. 40
da Lei nº 9.250/95).


8% na venda de imóveis das empresas com esse objeto social (art. 32 § 7º, da IN nº 93/97)
O art. 223 do RIR esclarece o assunto abordado acima, nas empresas prestadoras de

serviços, cuja receita bruta anual seja igual ou inferior à R$ 120.000,00, o lucro presumido
mensal será determinado mediante aplicação do percentual de 16% sobre a receita bruta de cada
mês.
Todavia, esse percentual não se aplica às pessoas jurídicas que prestam serviços
hospitalares e de transportes de carga, que ficam sujeitas ao percentual de 8%, nem às sociedades
prestadoras de serviços de profissões regulamentadas, que ficam sujeitas ao percentual de 32%.
Se a receita bruta acumulada até determinado trimestre do ano-calendário da opção
exceder o limite anual de R$ 120.000,00, a pessoa jurídica ficará obrigada a determinar nova base
de cálculo do IR com a aplicação de 32%, sujeitando-se ao pagamento da diferença do imposto
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postergado apurado em cada trimestre transcorrido. A diferença deverá ser paga em quota única,
até o último dia útil do mês subseqüente ao trimestre em que ocorrer o excesso. Sobre esta
diferença recolhida no prazo previsto não incidirão acréscimos legais.

2.6.1.8 CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO

A base de cálculo da CSLL das empresas tributadas pelo lucro presumido foi alterada pelo
art. 29 da Lei nº 9.430/96:
Art. 29. A base de cálculo da CSLL, devida pelas pessoas jurídicas tributadas com base
no lucro presumido ou arbitrado e pelas demais empresas dispensadas de escrituração
contábil, corresponderá à soma dos valores:
I – de que trata o art. 20 da Lei nº 9.249, de 26 de dezembro de 1995;
II – os ganhos de capital, os rendimentos e ganhos líquidos auferidos em aplicações
financeiras, as demais receitas e os resultados positivos decorrentes de receitas não
abrangidas pelo inciso anterior e demais valores determinados nesta Lei, auferidos
naquele mesmo período.

Higuchi (2003, p. 48), acrescenta que a base de cálculo correspondente à 12% da receita
bruta cujo o resultado será acrescido de ganhos de capital, de rendimentos de aplicações
financeiras e de demais receitas e resultados positivos auferidos no trimestre.
Ainda dispõe sobre a aplicação da alíquota da CSLL, relativo aos fatos geradores
ocorridos a partir de 01/01/2003, a alíquota da CSLL, instituída pela Lei nº 7.689/88, será de 9%,
correspondente ao art. 37 de Lei 10.637/02. A vigência do adicional de 1% era até 31/12/2002.
Com isso o ônus tributário continua o mesmo (HIGUCHI, 2003).
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2.6.1.9 DISTRIBUIÇÃO DOS LUCROS

Segundo Andrade Filho (2005, p. 447) de acordo com o art. 10 da Lei nº 9.249, que é
matriz legal do art. 662 do RIR/99,
Os lucros ou dividendos calculados com base nos resultados apurados a partir do mês
de janeiro de 1996, pagos ou creditados pelas pessoas jurídicas tributadas com base no
lucro presumido, não estão sujeitos a incidência do imposto na fonte, nem integram a
base de cálculo do IR do beneficiário, pessoa física ou jurídica, domiciliado no país.

Dispõe ainda que a distribuição de lucros foi regulamentada pela IN nº 93/97. De acordo
com art. 48, § 2º daquele preceito normativo, no caso da pessoa jurídica tributada com base no
lucro presumido, poderão ser distribuídos, sem incidência de imposto:


O valor da base de cálculo do imposto, diminuída do IRPJ/CSLL/PIS/COFINS a que estiver

sujeita a pessoa jurídica;


A parcela de lucros ou dividendos excedentes ao valor determinado na forma do item anterior

citado, desde que a empresa demonstre, pela escrituração contábil feita com observância da lei
comercial, que o lucro efetivo é maior que o determinado segundo as normas para a apuração da
base de cálculo do imposto pela qual houver optado, ou seja, o lucro presumido ou arbitrado.

2.6.1.10 OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS

Conforme Higuchi (2003, p. 50), a pessoa jurídica que optar pela tributação com base no
lucro presumido não precisará, obrigatoriamente, manter a escrituração contábil nos termos da
legislação comercial, desde que escriture os recebimentos e os pagamentos ocorridos em cada
mês do livro caixa.

45

A pessoa jurídica deverá escriturar, ao término de cada ano-calendário, o livro Registro de
Inventário. Esse livro é mais para as empresas comerciais e industriais, porque as empresas
prestadoras de serviços dificilmente têm estoques e serem registrados.
Higuchi ainda comenta que, as pessoas jurídicas em geral, têm, ainda, a obrigação
acessória de manter em boa guarda e ordem, enquanto não decorrido o prazo decadencial, todos
os livros de escrituração obrigatórios pela legislação fiscal e comercial, bem como os documentos
que serviram de base para a escrituração. A outra obrigação acessória é de apresentar anualmente
a declaração de informações – DIPJ.
O Código Civil Brasileiro (2002) obriga o contabilista a cumprir as determinações dos
artigos 1.179 a 1.195 observando o que preconizam os Princípios Fundamentais da Contabilidade
e as Normas Brasileiras de Contabilidade emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, em
consonância com a Lei nº 6.404/76 como segue:


O empresário é obrigado a seguir um sistema de contabilidade e levantar balanço;



É indispensável o Diário autenticado na Junta;



A escrituração ficará sob a responsabilidade de um profissional da Contabilidade legalmente

habilitado;


Serão lançados no Diário os balanços, assinados por contabilista e empresário;



O balanço patrimonial deve exprimir, com fidelidade e clareza, a situação real da empresa;



Cabe ao empresário a conservação de livros e documentos até a decadência ou prescrição dos

atos lançados;


Ao término do exercício social, o empresário ou a empresa deve elaborar inventário, balanço

patrimonial e de resultado econômico;


Haverá pelo menos uma reunião ordinária ao ano, para tomar as contas e deliberar sobre os

balanços;
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A cópia da ata de reunião será arquivada e averbada na Junta Comercial, em vinte dias.

2.6.2 LUCRO REAL

O lucro real é o lucro contábil ajustado pelas adições e exclusões ou compensações
prescritas na legislação do IR.
Higuchi (2003, p. 25) descreve:
Que as pessoas jurídicas tributadas pelo lucro real poderão determinar o lucro com base
em balanço anual, levantando no dia 31 de dezembro ou mediante levantamento de
balancetes trimestrais na forma da Lei 9.430/96. A pessoa jurídica que se enquadrar em
qualquer dos incisos do art. 14 da Lei 9.718/98 terá que obrigatoriamente, ser tributada
com base no lucro real. Para as demais pessoas jurídicas, a tributação pelo lucro real é
uma opção.

Segundo Oliveira (2003, p.175), contabilmente falando, pode-se inferir que o lucro real é
apurado pela contabilidade, com base na completa escrituração contábil fiscal, com a observância
dos princípios fundamentais de contabilidade e demais normas fiscais e comerciais.
Estarão obrigadas ao pagamento de IR com base no Lucro Real as pessoas jurídicas
mencionadas no art. 14 e seus incisos da Lei n° 9.718/98.
Art. 14 Estão obrigadas à apuração do lucro real as pessoas jurídicas:
I – cuja receita total, no ano-calendário anterior, seja superior ao limite de R$
48.000.000,00 (quarenta e oito milhões de reais) ou proporcional ao número de meses
do período, quando inferior a 12 (doze) meses;
II – cujas as atividades sejam de bancos comerciais, bancos de investimento, bancos de
desenvolvimento, caixas econômicas, sociedades de crédito, financiamento e
investimento, sociedades de crédito imobiliário, sociedades corretoras de títulos,
valores mobiliários e câmbio, distribuidores de títulos e valores mobiliários, empresas
de arrendamento mercantil, cooperativas de crédito, empresas de seguros privados e de
capitalização e entidades de previdência privada aberta;
III – que tiverem lucros, rendimentos ou ganhos de capital oriundos do exterior;
IV – que autorizadas pela legislação tributária, usufruam de benefícios fiscais relativos
à isenção ou redução do imposto;
V – que, no decorrer do ano-calendário, tenham efetuado pagamento mensal pelo
regime de estimativa, na forma do art. 221- RIR;
VI – que explorem as atividades de prestação cumulativa e contínua de serviços de
assessoria creditícia, mercadológica, gestão de crédito, seleção e riscos, administração
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de contas a pagar e a receber, compras de direitos creditórios resultantes de vendas
mercantis a prazo ou de prestação de serviços (Factoring).

O art. 46 da Lei nº 10.637/02 elevou o limite da receita total de R$ 24.000.000,0 para R$
48.000.000,00 dando, para esse fim, uma nova redação ao inciso I do art. 14 citado
anteriormente. Os demais incisos permanecem com a redação original.

2.6.2.1 LUCRO REAL TRIMESTRAL

Segundo Higuchi (2003, p. 25), no lucro real trimestral, o lucro do trimestre anterior não
pode ser compensado com o prejuízo fiscal de trimestres seguintes, ainda que dentro do mesmo
ano-calendário. O prejuízo fiscal de um trimestre só poderá reduzir até o limite de 30% do lucro
real dos trimestres seguintes.
Muitas empresas, por acreditarem ser mais cômodo, escolhem a apuração do lucro real na
modalidade trimestral. Entretanto, há desvantagem em termos de planejamento tributário na
opção de lucro trimestral porque há restrição de compensação de prejuízos fiscais, eventualmente
apurados, nos trimestres seguintes. Portanto, a opção pela apuração do lucro real trimestral,
embora mais cômoda, pode tornar-se mais onerosa.
Também deve ser levado em conta o prejuízo na apuração do adicional do IRPJ. Se em
um trimestre ultrapassar R$ 60.000,00 (3 x R$ 20.000,00), a empresa pagará o adicional de 10%
de IRPJ mesmo que em outros trimestres fique abaixo de R$ 60.000,00.
Se a empresa fizer a opção pela apuração trimestral deve recolher o IRPJ e a CSLL em
quota única, até o último dia do mês subseqüente ao do encerramento do trimestre de apuração,
sendo- lhe permitido optar pelo parcelamento em até três quotas mensais, iguais e sucessivas,
vencíveis no último dia útil dos três meses subseqüentes ao de encerramento do período de
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apuração a que corresponder. Nenhuma quota poderá ter valor inferior a R$ 1.000,00 e o imposto
de valor inferior a R$ 2.000,00 será pago em quota única.
Se a empresa optar pelo parcelamento, as quotas do IRPJ e CSLL ficarão sujeitas a juros
calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC) para
títulos federais, acumulada mensalmente, calculados a partir do primeiro dia do segundo mês
subseqüente ao do encerramento até o último dia do mês anterior ao do pagamento e de um por
cento no mês do pagamento.
Portanto no ano-calendário de 2005, os prazos para recolhimento são os seguintes:
RECOLHIMENTO EM QUOTA ÚNICA
Período de Apuração

Vencimento

1º trimestre

29/04/2005

2º trimestre

29/07/2005

3º trimestre

31/10/2005

4º trimestre

31/01/2006

Quadro 01: Recolhimento em Quota Única do IRPJ e CSLL no Lucro Real Trimestral
Fonte: produzido pelo autor, 2005.

RECOLHIMENTO PARCELADO
Período de Apuração

Quota

Vencimento
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1º trimestre

2º trimestre

3º trimestre

4º trimestre

1

29/04/2005

2

31/05/2005

3

30/06/2005

1

29/07/2005

2

31/08/2005

3

30/09/2005

1

31/10/2005

2

30/11/2005

3

30/12/2005

1

31/01/2006

2

28/01/2006

3

31/03/2006

Quadro 02: Recolhimento Parcelado do IRPJ e CSLL no Lucro Real Trimestral
Fonte: produzido pelo autor, 2005.

2.6.2.2 LUCRO REAL ANUAL

As pessoas jurídicas tributadas pelo lucro real, que não optaram pela apuração do lucro
real trimestral, poderão optar pela apuração anual do lucro real, em 31 de dezembro do ano-
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calendário ou na data da extinção da empresa, sem prejuízo do recolhimento mensal do IRPJ e da
CSLL com base em regime de estimativa.
Segundo Higuchi (2003, p.26),
As pessoas jurídicas que optarem pela apuração do lucro real anual, terão que pagar,
mensalmente, o IR e a CSLL por estimativa. O imposto e a contribuição sobre as
operações do mês terão que ser pagos até o último dia útil do mês seguinte. A alíquota
do IR continua em 15% e a do adicional de 10%, mas o pagamento do adicional terá
que ser feito mensalmente sobre a parcela do lucro estimado que exceder R$ 20.000,00.

O IRPJ e a CSLL, pagos mensalmente, serão considerados como antecipação dos
correspondentes valores apurados no balanço anual. O saldo, se houver, será pago, compensado
ou restituído na forma da legislação vigente.
Poderão enquadrar-se na apuração anual do lucro real as pessoas jurídicas que
procederem, durante o ano-calendário, da seguinte forma:


Pagarem o IRPJ e a CSLL, em cada mês, com base na receita bruta e acréscimos;



Suspenderem ou reduzirem o pagamento mensal do imposto e/ou da contribuição com base

em balanço/balancete intermediário, por terem apurado prejuízo fiscal/base de cálculo negativa
da CSLL ou lucro real/base de cálculo positiva da CSLL menor que a base de cálculo
determinada com base na receita bruta e acréscimos, na forma da legislação vigente.
As pessoas jurídicas que optarem pelo lucro real anual devem recolher o IRPJ e a CSLL
devidos em cada mês até o último dia útil do mês subseqüente ao de encerramento do período de
apuração. Dessa forma, no ano-calendário de 2005, os prazos são os seguintes:
RECOLHIMENTO
Período de Apuração

Vencimento
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Janeiro

28/02/2005

Fevereiro

31/03/2005

Março

29/04/2005

Abril

31/05/2005

Maio

30/06/2005

Junho

29/07/2005

Julho

31/08/2005

Agosto

30/09/2005

Setembro

31/10/2005

Outubro

30/11/2005

Novembro

30/12/2005

Dezembro

31/01/2006

Quadro 03: Recolhimento do IRPJ e CSLL no Lucro Real Anual
Fonte: produzido pelo autor, 2005.

2.6.2.3 ADIÇÕES

Para determinação do lucro real, devem ser adicionadas ao lucro líquido do período de
apuração (Decreto-Lei 1.598/77, art. 6, § 2º) :
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custos, despesas, encargos, perdas, provisões, participações e quaisquer outros valores

deduzidos na apuração do lucro líquido que, de acordo com o Regulamento não sejam dedutíveis
na determinação do lucro real;


resultados, rendimentos, receitas e quaisquer outros valores não incluídos na apuração do

lucro líquido que, de acordo com o Regulamento, devam ser computados na determinação do
lucro real.
A determinação da base real exige demonstrações financeiras, ajustando-se o lucro líquido
apurado no demonstrativo de resultados, após a CSLL e antes do IR, pelas adições, exclusões e
compensações previstas na legislação.

2.6.2.4 EXCLUSÕES

Na determinação do lucro real poderão ser excluídos do lucro líquido do período de
apuração (Decreto-Lei 1.598/77, art. 6, § 3º):


Os valores cuja dedução seja autorizada pelo Regulamento e que não tenham sido

computados na apuração do lucro líquido do período de apuração;


Os resultados, rendimentos, receitas e quaisquer outros valores incluídos na apuração do lucro

líquido que, de acordo com o Regulamento, não sejam computados no lucro real;


O prejuízo fiscal apurado em período de apuração anteriores, limitado a 30% do lucro líquido

ajustados pela adições e exclusões previstas no Regulamento, desde que a pessoa jurídica
mantenha os livros e documentos, exigidos pela legislação fiscal, comprobatórios do prejuízo
fiscal utilizado para compensação (Lei 9.065/95, art 15 e parágrafo único).
As exclusões, em parte são representadas pelas receitas não tributáveis contabilizadas. Excluemse, também, os valores cuja tributação pode ser diferida, entre outras.
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2.6.2.5 COMPENSAÇÃO DE PREJUÍZOS FISCAIS

Conforme Higuchi (2003, p. 31),
A partir de 01 de janeiro de 1996, a compensação de prejuízo fiscal e da base negativa
da CSLL estão disciplinadas respectivamente, pelos artigos 15 e 16 da Lei 9.065/95.
Em ambas as compensações a base de cálculo dos tributos não poderá ser reduzida em
mais de 30%. No caso de IR, se o lucro real antes da compensação é de R$ 100.000,00,
a compensação de prejuízo fiscal não poderá exceder R$ 30.000,00.

A compensação de prejuízos somente se aplica às pessoas jurídicas que mantiveram os
livros e documentos exigidos pela legislação fiscal em condições de comprovar o montante do
prejuízo fiscal utilizado para a compensação.

2.6.2.6 CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO

As empresas que determinarem o IR a pagar com base no lucro real devem efetuar o
cálculo da CSLL a partir do resultado contábil do correspondente período de apuração,
devidamente ajustado pelas adições e exclusões previstas na Lei 7.689/88 e alterações
posteriores.
De acordo com o art. 42 da IN 390 SRF/2004, a pessoa jurídica poderá utilizar o livro de
apuração do lucro real (LALUR) o livro específico para apuração da CSLL, para transcrever a
demonstração do resultado ajustado e manter os registros de controle dos valores que devam
influenciar a determinação do resultado ajustado dos períodos subseqüentes.
De acordo com o art. 37 da Lei 10.637/02, relativamente aos fatos geradores ocorridos a
partir de 01 de janeiro de 2003, a alíquota básica da CSLL é de 9%.
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2.6.2.7 OBRIGAÇÕES

De uma forma simplificada, com base nos artigos 258, 259 e 260 do RIR/99, será
mostrado uma lista de livros comerciais e fiscais obrigatórios de acordo com o Regulamento do
IR:


Livro-diário;



Livro-razão (ou fichas, se for o caso);



Livro de registro de inventário;



Livro para registro de entradas, saídas e apuração do ICMS;



Livro de apuração do lucro real – LALUR;



Livro para registro permanente de estoques, para pessoas jurídicas que exercem atividades de

compra, venda, incorporação e construção de imóveis, loteamento ou desmembramento de
terrenos para venda;


Livro de movimentação de combustíveis, a ser escriturado diariamente pelo posto revendedor.

2.6.2.8 BALANÇO SUSPENSÃO OU REDUÇÃO

O art. 35 da Lei nº 8.981/95, que teve nova redação dada pela Lei nº 9.065/95 dispõe:
Que a pessoa jurídica poderá suspender ou reduzir o pagamento do imposto devido cada
mês, desde que demonstre, através de balanços ou balancetes mensais, que o valor
acumulado já pago excede o valor do imposto, inclusive adicional, calculado com base
no lucro real do período em curso. A suspensão ou redução do pagamento é aplicável
inclusive sobre o imposto do mês de janeiro. Assim, se no mês de janeiro a empresa
teve prejuízo fiscal, não há imposto a ser recolhido.

O IR e o adicional calculado com base no lucro real do período serão comparados com o
imposto e o adicional pago sobre as operações dos meses anteriores. Se a soma dos pagamentos
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efetuados for maior que o imposto devido apurado com base no balanço, a empresa não terá que
pagar imposto relativo as operações do mês seguinte. Se o imposto sobre o lucro apurado no
balanço ou no balancete for maior, a empresa deverá pagar a diferença.
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3 ESTUDO DE CASO

Neste capítulo serão apresentados um histórico da empresa pesquisada, e o estudo onde se
demonstrará a melhor forma de recolhimento do IRPJ e CSLL no Lucro Real.

3.1 CARACTERIZAÇÃO DA EMPRESA

Razão Social: EMPRESA UNIÃO DE TRANSPORTES LTDA.
Endereço: Rua Coronel Apolinário, 426
Cidade: Araranguá
Estado: Santa Catarina
CEP: 88.900-000
C.N.P.J.: 82.563.891/0001-59
Inscrição Estadual: 250.364.239
Fone/Fax: (048) 3521-0101
E-mail: ctb@empresaunião.com.br
Instalações: Área de 9.811,34 m², escritório de 568,20 m² e oficina de 1.844,00 m².
Números de Funcionários: 148

3.1.1 HISTÓRICO DA ORGANIZAÇÃO

Fundada de 27 de dezembro de 1956, no distrito de Ermo, município de Turvo-SC, a
empresa iniciou suas atividades no transporte rodoviário de passageiros com a razão social de
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Transportes Coletivos Pereira & Irmão, com uma frota de cinco ônibus, todos com carroceria em
estrutura de madeira.

Figura 01 – Foto de ônibus
Fonte: site www.empresauniao.com.br. Acesso em 06 de outubro de 2005.

Figura 02 – Foto de ônibus
Fonte: site www.empresauniao.com.br Acesso em 06 de outubro de 2005.

Em 1958, a empresa passou a denominar-se Empresa União de Transportes Ltda e
transferiu sua sede para Araranguá-SC.
A empresa UNIÃO direcionando os seus esforços para sempre servir a sociedade
catarinense e Brasileira através do transporte de passageiros com segurança, conforto e qualidade,
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iniciou em 1997 a implementação de um sistema de garantia da qualidade com base na norma
NBR ISO 9002 pelo organismo certificador Fundação Carlos Alberto Vanzolini.
O ano de 2001 foi marcado pela reestruturação administrativa, assumindo a direção da
empresa a senhora Denoraide de Souza Pereira, cuja dedicação e afinco conduzem a empresa
UNIÃO para o sucesso.
A empresa UNIÃO atualmente dispõe de 148 colaboradores e 21 agências de passagem
para assegurar o transporte de passageiros nas linhas de Araranguá/Florianópolis/Araranguá,
Araranguá/Jaraguá do Sul/Araranguá, Araranguá/Blumenau/Araranguá, e fretamento nacional e
internacional.

3.1.2 PRODUTOS E SERVIÇOS

A empresa UNIÃO dispõe de uma frota de 86 ônibus para o transporte coletivo de
passageiros e fretamento nacional e internacional, sendo assim, seu produto é a venda de
passagens e pacotes turísticos.

3.1.3 TERCEIRIZAÇÃO

A empresa terceiriza algumas de suas atividades como os serviços de vendas de passagens
e turismo, através de suas agências, os serviços de vigilância, advocacia e a limpeza das filiais:
Garagens.
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3.1.4 PARCERIAS

A empresa conta com um sistema integrado de venda de passagens, com a Empresa Santo
Anjo da Guarda e Auto Viação Catarinense (antiga Eucatur) nas linhas de Araranguá x
Florianópolis e Florianópolis x Porto Alegre, e a Empresa Expresso São Marcos na linha litoral x
serra. As receitas obtidas com a venda dessas passagens efetuadas pelas empresas são rateadas
entre si. Isso foi acordado em função de não existir passageiros suficientes para utilização das três
empresas ao mesmo tempo.

3.1.5 CLIENTELA

A clientela é basicamente formada por usuários de transportes coletivos, instituições
públicas e privadas. Ex. escolas públicas e privadas, prefeituras, associações, instituições
religiosas e pessoas físicas diversas, ou seja, uma ampla diversidade de clientes.

3.1.6 ESTRUTURA CONTÁBIL E FORMA DE TRIBUTAÇÃO

A empresa possui contabilidade própria, ou seja, existe um departamento específico que
registra todos os fatos e atos contábeis diariamente. O foco está na escrita fiscal, pois apresenta
uma grande preocupação com relação aos impostos, de forma que não se utilizam relatórios
contábeis para o gerenciamento. A empresa está regida sob a forma de tributação do Lucro Real
Anual, em função de seu faturamento, e atende as expectativas dos proprietários.
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3.1.7 PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

O planejamento estratégico da Empresa UNIÃO consiste na melhoria contínua e para
tanto, os membros do conselho da qualidade e/ou responsável pelo processo estabelecem e
documentam os objetivos da qualidade para a UNIÃO, através do detalhamento dos objetivos
estratégicos de cada processo em plano de gestão. Compete a cada responsável de processo
coordenar a implementação do plano de gestão do processo em questão, de forma a assegurar a
eficácia e consistência de alcance dos resultados pretendidos.
Os objetivos da qualidade e seus desdobramentos são estabelecidos visando as melhorias
contínuas nos indicadores gerais da UNIÃO e de cada processo, havendo o devido
acompanhamento dos resultados nas reuniões de análise de cada processo e de análise crítica do
sistema de gestão da qualidade UNIÃO.
Os planos de gestão, bem como os seus objetivos estratégicos, indicadores de gestão,
metas de melhorias e documentos associados serão revisados sempre que houver necessidades de
alteração. Os recursos necessários ao atendimento de cada objetivo são definidos no plano de
gestão e disponibilizados pelo responsável do processo em questão ou pelo conselho da qualidade
UNIÃO ou ainda pelo Diretor, respeitando: as prioridades da organização e as disponibilidades
financeiras (ambos são proporcionais à cobrança ou necessidade de resultados).

3.1.8 MISSÃO

Transportar passageiros da origem ao destino da viagem com segurança, conforto e
qualidade.
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3.1.9 VALORES

O sucesso consiste na preservação dos seguintes valores fundamentais:
Agilidade – Ser rápido no atendimento a seus clientes e colaboradores.
Pontualidade – Cumprir horários de início da viagem na origem da linha.
Responsabilidade – A conduta da empresa deve ser socialmente responsável de tal modo a exigir
respeito por sua integridade, suas contribuições positivas a sociedade e proporcionar a segurança
a seus clientes e colaboradores.
Higiene – Manter os veículos e ambientes de trabalho limpos e higienizados, bem como os
colaboradores devidamente uniformizados e bem apresentados.
Cortesia – Atender clientes internos e externos com educação e respeito.

3.1.10 ESTRATÉGIAS FUTURAS

A empresa tem como estratégias futuras: a melhoria contínua da eficácia, aumentar a
competitividade e de alcançar melhor desempenho dos processos.

3.2 APRESENTAÇÃO, ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

Para a realização das simulações foram coletados os dados dos anos-calendário 2002,
2003, 2004, a 2005, sendo este último até setembro. Para os meses de outubro, novembro e
dezembro de 2005 foi feito uma previsão em cima das médias dos anos-calendário anteriores.
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A empresa optou por recolher seus impostos através regime de tributação do Lucro Real
Anual. Se levarmos em conta que seu faturamento anual não atinge os R$ 48.000.000,00, a
mesma poderia estar enquadrada no Lucro Presumido.
De acordo com os balancetes fornecidos pela empresa em estudo, para o ano-calendário
2002 foi elaborada o seguinte quadro:
Mês/Ano Receita Operacional Custos/Despesas Outras Receitas
jan/02
918.920,85
949.275,12
32.924,37
fev/02
827.572,33
838.233,35
32.758,26
mar/02
834.368,98
934.038,59
16.086,74
abr/02
821.280,11
891.669,73
17.653,60
mai/02
919.283,22
906.864,49
23.752,43
jun/02
827.050,90
877.052,72
17.748,58
jul/02
1.082.092,65
906.800,86
23.973,80
ago/02
979.212,64
968.157,17
20.950,70
set/02
926.181,42
1.008.561,69
22.402,44
out/02
1.138.050,18
1.114.936,54
27.772,43
nov/02
1.150.725,96
1.180.602,94
26.650,44
dez/02
1.195.147,04
1.221.918,06
25.550,37
11.619.886,28
11.798.111,26
288.224,16
Total
Quadro 04: Dados Extraídos do Balancete do Ano-Calendário 2002
Fonte: produzido pelo autor, 2005.

Adições
Exclusões
14.117,42
0,00
14.412,07
0,00
13.224,70
0,00
13.946,17
0,00
13.553,20
0,00
15.446,17
0,00
13.261,14
0,00
13.511,77
0,00
16.524,07
0,00
16.174,49
0,00
13.816,74
0,00
18.006,00
0,00
175.993,94
0,00

No quadro acima constam todos os dados necessários para o objetivo do estudo, que é
apurar qual a melhor forma de recolhimento do IRPJ e CSLL durante o ano-calendário de 2002.
Abaixo, mostraremos mensalmente o que seria mais vantajoso para a empresa.

Janeiro/2002
Estimativa:
I.R. - R$ 918.920,85 x 16% = R$ 147.027,33 + R$ 32.924,37 = R$ 179.951,67 x 15% = R$
26.992,75 + R$ 15.995,16 (Adicional 10%) = R$ 42.987,91.
C.S.- R$ 918.920,85 x 12% = R$ 110.270,50 + R$ 32.924,37 = R$ 143.194,87 x 9% = R$
12.887,54.
Balancete de Suspensão ou Redução:
Receitas
R$ 951.845,22
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Custos/Despesas
Resultado Contábil
Adições
(-) Exclusões
Base de Cálculo

R$ 949.275,12
R$ 2.570,10
R$ 14.117,42
R$
0,00
R$ 16.687,52

Contribuição Social 9%
Imposto de Renda 15%

R$
R$

1.501,87
2.503,12

Fevereiro/2002
Estimativa:
I.R. - R$ 827.572,33 x 16% = R$ 132.411,57 + R$ 32.758,26 = R$ 165.169,83 x 15% = R$
24.775,47 + R$ 14.516,98 (Adicional 10%) = R$ 39.292,45.
C.S.- R$ 827.572,33 x 12% = R$ 99.308,68 + R$ 32.758,26 = R$ 132.066,94 x 9% = R$
11.886,02.
Balancete de Suspensão ou Redução:
Receitas
R$ 1.812.175,81
Custos/Despesas
R$ 1.787.508,47
Resultado Contábil
R$ 24.667,34
Adições
R$ 28.529,49
(-) Exclusões
R$
0,00
Base de Cálculo
R$ 53.196,83
Contribuição Social 9%
Imposto de Renda 15%

R$
R$

4.787,71
7.979,52 + R$ 1.319,68 (Adicional 10%) = R$ 9.299,20.

Março/2002
Estimativa:
I.R. - R$ 834.368,98 x 16% = R$ 133.499,04 + R$ 16.086,74 = R$ 149.585,78 x 15% = R$
22.437,87 + R$ 12.958,57 (Adicional 10%) = R$ 35.396,44.
C.S.- R$ 834.368,98 x 12% = R$ 100.124,28 + R$ 16.086,74 = R$ 116.211,02 x 9% = R$
10.458,99.
Balancete de Suspensão ou Redução:
Receitas
R$ 2.662.631,53
Custos/Despesas
R$ 2.721.547,06
Resultado Contábil
R$ (58.915,53)
Adições
R$ 41.754,19
(-) Exclusões
R$
0,00
Base de Cálculo
R$ (17.161,34)
Contribuição Social 9%
Imposto de Renda 15%

R$
R$

0,00
0,00
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Abril/2002
Estimativa:
I.R. - R$ 821.280,11 x 16% = R$ 131.404,81 + R$ 17.653,60 = R$ 149.058,41 x 15% = R$
22.358,76 + R$ 12.905,84 (Adicional 10%) = R$ 35.264,60.
C.S.- R$ 821.280,11 x 12% = R$ 98.553,61 + R$ 17.653,60 = R$ 116.207,21 x 9% = R$
10.458,64.
Balancete de Suspensão ou Redução:
Receitas
R$ 3.501.565,24
Custos/Despesas
R$ 3.613.216,79
Resultado Contábil
R$ (111.651,55)
Adições
R$ 55.700,36
(-) Exclusões
R$
0,00
Base de Cálculo
R$ (55.951,19)
Contribuição Social 9%
Imposto de Renda 15%

R$
R$

0,00
0,00

Maio/2002
Estimativa:
I.R. - R$ 919.283,22 x 16% = R$ 147.085,31 + R$ 23.752,43 = R$ 170.837,74 x 15% = R$
25.625,66 + R$ 15.083,77 (Adicional 10%) = R$ 40.709,43.
C.S.- R$ 919.283,22 x 12% = R$ 110.313,98 + R$ 23.752,43 = R$ 134.066,41 x 9% = R$
12.065,97.
Balancete de Suspensão ou Redução:
Receitas
R$ 4.444.600.89
Custos/Despesas
R$ 4.520.081,28
Resultado Contábil
R$ (75.480,39)
Adições
R$ 69.253,56
(-) Exclusões
R$
0,00
Base de Cálculo
R$
(6.226,83)
Contribuição Social 9%
Imposto de Renda 15%

R$
R$

0,00
0,00

Junho/2002
Estimativa:
I.R. - R$ 827.050,90 x 16% = R$ 132.328,14 + R$ 17.748,58 = R$ 150.076,72 x 15% = R$
22.511,50 + R$ 13.007,67 (Adicional 10%) = R$ 35.519,17.
C.S.- R$ 827.050,90 x 12% = R$ 99.246,10 + R$ 17.748,58 = R$ 116.394,68 x 9% = R$
10.475,52.
Balancete de Suspensão ou Redução:
Receitas
R$ 5.289.400,37
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Custos/Despesas
Resultado Contábil
Adições
(-) Exclusões
Base de Cálculo

R$ 5.397.134,00
R$ (107.733,63)
R$ 84.699,73
R$
0,00
R$ (23.033,90)

Contribuição Social 9%
Imposto de Renda 15%

R$
R$

0,00
0,00

Julho/2002
Estimativa:
I.R. - R$ 1.082.092,65 x 16% = R$ 173.134,82 + R$ 23.973,80 = R$ 197.108,62 x 15% = R$
29.566,29 + R$ 17.710,86 (Adicional 10%) = R$ 47.277,15.
C.S.- R$ 1.082.092,65 x 12% = R$ 129.851,11 + R$ 23.973,80 = R$ 153.824,91 x 9% = R$
13.844,24.
Balancete de Suspensão ou Redução:
Receitas
R$ 6.395.466,82
Custos/Despesas
R$ 6.303.934,86
Resultado Contábil
R$
91.531,96
Adições
R$ 97.960,87
(-) Exclusões
R$
0,00
Base de Cálculo
R$ 189.492,83
Contribuição Social 9%
Imposto de Renda 15%

R$
R$

17.054,35
28.423,92 + R$ 4.949,28 (Adicional 10%) = R$ 33.373,20.

Agosto/2002
Estimativa:
I.R. - R$ 979.212,64 x 16% = R$ 156.674,02 + R$ 20.950,70 = R$ 177.624,72 x 15% = R$
26.643,70 + R$ 15.762,47 (Adicional 10%) = R$ 42.406,17.
C.S.- R$ 979.212,64 x 12% = R$ 117.505,51 + R$ 20.950,70 = R$ 138.456,21 x 9% = R$
12.461,05.
Balancete de Suspensão ou Redução:
Receitas
R$ 7.395.630,16
Custos/Despesas
R$ 7.272.092,03
Resultado Contábil
R$ 123.538,13
Adições
R$ 111.472,64
(-) Exclusões
R$
0,00
Base de Cálculo
R$ 235.010,77
Contribuição Social 9%
Imposto de Renda 15%

R$
R$

21.150,96
35.251,61 + R$ 7.501,07 (Adicional 10%) = R$ 42.752,68.
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Setembro/2002
Estimativa:
I.R. - R$ 926.181,42 x 16% = R$ 148.189,02 + R$ 22.402,44 = R$ 170.591,46 x 15% = R$
25.588,71 + R$ 15.059,14 (Adicional 10%) = R$ 40.647,85.
C.S.- R$ 926.181,42 x 12% = R$ 111.141,77 + R$ 22.402,44 = R$ 133.544,21 x 9% = R$
12.018,97.
Balancete de Suspensão ou Redução:
Receitas
R$ 8.344.214,02
Custos/Despesas
R$ 8.280.653,72
Resultado Contábil
R$
63.560,30
Adições
R$ 127.996,71
(-) Exclusões
R$
0,00
Base de Cálculo
R$ 191.557,01
Contribuição Social 9%
Imposto de Renda 15%

R$
R$

17.240,13
28.733,55 + R$ 1.157,70 (Adicional 10%) = R$ 29.891,25.

Outubro/2002
Estimativa:
I.R. - R$ 1.138.050,18 x 16% = R$ 170.707,52 + R$ 27.772,43 = R$ 198.479,95 x 15% = R$
29.771,99 + R$ 17.847,99 (Adicional 10%) = R$ 47.619,98.
C.S.- R$ 1.138.050,18 x 12% = R$ 136.566,02 + R$ 27.772,43 = R$ 164.338,45 x 9% = R$
14.790,46.
Balancete de Suspensão ou Redução:
Receitas
R$ 9.510.036,63
Custos/Despesas
R$ 9.395.590,26
Resultado Contábil
R$ 114.446,37
Adições
R$ 144.171,20
(-) Exclusões
R$
0,00
Base de Cálculo
R$ 258.617,57
Contribuição Social 9%
Imposto de Renda 15%

R$
R$

23.275,58
38.792,63 + R$ 5.861,76 (Adicional 10%) = 44.654,39.

Novembro/2002
Estimativa:
I.R. - R$ 1.150.725,96 x 16% = R$ 184.116,15 + R$ 26.650,44 = R$ 210.766,59 x 15% = R$
31.614,98 + R$ 19.076,65 (Adicional 10%) = R$ 50.691,63.
C.S.- R$ 1.150.725,96 x 12% = R$ 138.087,11 + R$ 26.650,44 = R$ 164.737,55 x 9% = R$
14.826,37.
Balancete de Suspensão ou Redução:
Receitas
R$ 10.687.413,03
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Custos/Despesas
Resultado Contábil
Adições
(-) Exclusões
Base de Cálculo

R$ 10.576.193,20
R$
111.219,83
R$ 157.987.94
R$
0,00
R$ 269.207,77

Contribuição Social 9%
Imposto de Renda 15%

R$
R$

24.228,69
40.381,16 + R$ 4.920,77 (Adicional 10%) = R$ 45.301,93.

Dezembro/2002
Estimativa:
I.R. - R$ 1.195.147,04 x 16% = R$ 191.223,52 + R$ 25.550,37 = R$ 216.773,89 x 15% = R$
32.516,08 + R$ 19.677,38 (Adicional 10%) = R$ 52.193,46.
C.S.- R$ 1.195.147,04 x 12% = R$ 143.417,64 + R$ 25.550,37 = R$ 168.968,01 x 9% = R$
15.207,12.
Balancete de Suspensão ou Redução:
Receitas
R$ 11.908.110,44
Custos/Despesas
R$ 11.798.111,26
Resultado Contábil
R$
109.999,18
Adições
R$ 175.993,94
(-) Exclusões
R$
0,00
Base de Cálculo
R$ 285.993,12
Contribuição Social 9%
Imposto de Renda 15%

R$
R$

25.739,38
42.898,96 + R$ 4.599,31 (Adicional 10%) = R$ 47.498,27.

Feito todos os cálculos para o ano-calendário 2002, mostraremos um novo quadro,
resumindo todos os resultados mensais devidamente calculados anteriormente.
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Diante disto, comprovou-se que recolher o IRPJ e CSLL através do Balancete de
Suspensão ou Redução é mais viável que pela Estimativa. Enquanto na primeira opção o valor
total dos impostos a serem recolhidos para os cofres públicos foi na quantia de R$ 73.237,65,
pela estimativa o valor total dos impostos a serem recolhidos foi de R$ 661.367,13.
Para o ano-calendário 2003 foi elaborado o seguinte quadro:
Mês/Ano Receita Operacional Custos/Despesas Outras Receitas
jan/03
1.154.172,99
1.235.252,94
9.532,06
fev/03
1.089.434,28
1.105.564,53
28.814,86
mar/03
1.041.662,00
1.134.011,72
32.391,51
abr/03
1.192.750,28
1.153.234,59
25.701,84
mai/03
1.153.875,17
1.137.654,40
58.818,31
jun/03
1.046.864,27
1.126.276,93
21.912,65
jul/03
1.201.007,38
1.543.748,05
28.461,07
ago/03
1.125.479,63
1.172.770,19
51.176,76
set/03
1.120.411,98
1.088.520,24
38.955,65
out/03
1.284.717,61
1.203.591,76
64.356,83
nov/03
1.193.822,61
1.154.034,75
45.167,36
dez/03
1.302.986,19
1.282.491,83
43.715,79
13.907.184,39
14.337.151,93
449.004,69
Total
Quadro 06: Dados Extraídos do Balancete do Ano-Calendário 2003
Fonte: produzido pelo autor, 2005.

Adições
Exclusões
13.318,50
0,00
17.210,55
0,00
12.789,70
0,00
14.458,08
0,00
14.860,59
0,00
16.401,38
0,00
61.560,52
0,00
12.927,99
0,00
12.910,93
0,00
15.412,32
0,00
13.787,80
0,00
38.348,95
0,00
243.987,31
0,00

No quadro acima constam todos os dados necessários para o objetivo do estudo, que é
apurar qual a melhor forma de recolhimento do IRPJ e CSLL durante o ano-calendário de 2003.
Abaixo, mostraremos mensalmente o que seria mais vantajoso para a empresa.

Janeiro/2003
Estimativa:
I.R. - R$ 1.154.172,99 x 16% = R$ 184.667,67 + R$ 9.532,06 = R$ 194.199,73 x 15% = R$
29.129,95 + R$ 17.419,97 (Adicional 10%) = R$ 46.549,92.
C.S.- R$ 1.154.172,99 x 12% = R$ 138.500,75 + R$ 9.532,06 = R$ 148.032,81 x 9% = R$
13.322,95.
Balancete de Suspensão ou Redução:
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Receitas
Custos/Despesas
Resultado Contábil
Adições
(-) Exclusões
Base de Cálculo

R$ 1.163.705,05
R$ 1.235.252,94
R$ (71.547,89)
R$ 13.318,50
R$
0,00
R$ (58.229,39)

Contribuição Social 9%
Imposto de Renda 15%

R$
R$

0,00
0,00

Fevereiro/2003
Estimativa:
I.R. - R$ 1.089.434,28 x 16% = R$ 174.309,48 + R$ 28.814,86 = R$ 203.124,34 x 15% = R$
30.468,65 + R$ 18.312,43 (Adicional 10%) = R$ 48.781,08.
C.S.- R$ 1.089.434,28 x 12% = R$ 130.732,11 + R$ 28.814,86 = R$ 159.546,97 x 9% = R$
14.359,22.
Balancete de Suspensão ou Redução:
Receitas
R$ 2.281.954,19
Custos/Despesas
R$ 2.340.817,47
Resultado Contábil
R$ (58.863,28)
Adições
R$ 30.529,05
(-) Exclusões
R$
0,00
Base de Cálculo
R$ (28.334,23)
Contribuição Social 9%
Imposto de Renda 15%

R$
R$

0,00
0,00

Março/2003
Estimativa:
I.R. - R$ 1.041.622,00 x 16% = R$ 166.659,52 + R$ 32.391,51 = R$ 199.051,03 x 15% = R$
29.857,65 + R$ 17.905,10 (Adicional 10%) = R$ 47.762,75.
C.S.- R$ 1.041.622,00 x 12% = R$ 124.994,64 + R$ 32.391,51 = R$ 157.386,15 x 9% = R$
14.164,75.
Balancete de Suspensão ou Redução:
Receitas
R$ 3.356.007,70
Custos/Despesas
R$ 3.474.829,19
Resultado Contábil
R$ (118.821,49)
Adições
R$ 43.318,75
(-) Exclusões
R$
0,00
Base de Cálculo
R$ (75.502,74)
Contribuição Social 9%
Imposto de Renda 15%

R$
R$

0,00
0,00
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Abril/2003
Estimativa:
I.R. - R$ 1.192.750,28 x 16% = R$ 190.840,04 + R$ 25.701,84 = R$ 216.541,88 x 15% = R$
32.481,28 + R$ 19.654,18 (Adicional 10%) = R$ 52.135,46.
C.S.- R$ 1.192.750,28 x 12% = R$ 143.130,03 + R$ 25.701,84 = R$ 168.831,87 x 9% = R$
15.194,86
Balancete de Suspensão ou Redução:
Receitas
R$ 4.574.459,82
Custos/Despesas
R$ 4.628.063,78
Resultado Contábil
R$ (53.603,96)
Adições
R$ 57.776,83
(-) Exclusões
R$
0,00
Base de Cálculo
R$
4.172,87
Contribuição Social 9%
Imposto de Renda 15%

R$
R$

375,55
625,93

Maio/2003
Estimativa:
I.R. - R$ 1.153.875,17 x 16% = R$ 184.620,02 + R$ 58.818,31 = R$ 243.438,33 x 15% = R$
36.515,74 + R$ 22.343,83 (Adicional 10%) = R$ 58.859,57.
C.S.- R$ 1.153.875,17 x 12% = R$ 138.465,02 + R$ 58.818,31 = R$ 197.283,33 x 9% = R$
17.755,49
Balancete de Suspensão ou Redução:
Receitas
R$ 5.787.153,30
Custos/Despesas
R$ 5.765.718,18
Resultado Contábil
R$
21.435,12
Adições
R$ 72.637,42
(-) Exclusões
R$
0,00
Base de Cálculo
R$ 94.072,54
Contribuição Social 9%
Imposto de Renda 15%

R$
R$

8.466,52
14.110,88

Junho/2003
Estimativa:
I.R. - R$ 1.046.864,27 x 16% = R$ 167.498,28 + R$ 21.912,65 = R$ 189.410,93 x 15% = R$
28.411,63 + R$ 16.941,09 (Adicional 10%) = R$ 45.352,72.
C.S.- R$ 1.046.864,27 x 12% = R$ 125.623,71 + R$ 21.912,65 = R$ 147.536,36 x 9% = R$
13.278,27
Balancete de Suspensão ou Redução:
Receitas
R$ 6.855.930,22
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Custos/Despesas
Resultado Contábil
Adições
(-) Exclusões
Base de Cálculo

R$ 6.891.995,11
R$ (36.064,89)
R$ 89.038,80
R$
0,00
R$ 52.973,91

Contribuição Social 9%
Imposto de Renda 15%

R$
R$

4.767,65
7.946,08

Julho/2003
Estimativa:
I.R. - R$ 1.201.007,38 x 16% = R$ 192.161,18 + R$ 28.461,07 = R$ 220.622,25 x 15% = R$
33.093,33 + R$ 20.062,22 (Adicional 10%) = R$ 53.155,55.
C.S.- R$ 1.201.007,38 x 12% = R$ 144.120,88 + R$ 28.461,07 = R$ 172.581,95 x 9% = R$
15.532,37
Balancete de Suspensão ou Redução:
Receitas
R$ 8.085.398,67
Custos/Despesas
R$ 8.435.743,16
Resultado Contábil
R$ (350.344,49)
Adições
R$ 150.599,32
(-) Exclusões
R$
0,00
Base de Cálculo
R$ (199.745,17)
Contribuição Social 9%
Imposto de Renda 15%

R$
R$

0,00
0,00

Agosto/2003
Estimativa:
I.R. - R$ 1.125.479,63 x 16% = R$ 180.076,74 + R$ 51.176,76 = R$ 231.253,50 x 15% = R$
34.688,02 + R$ 21.125,35 (Adicional 10%) = R$ 55.813,37.
C.S.- R$ 1.125.479,63 x 12% = R$ 135.057,55 + R$ 51.176,76 = R$ 186.234,31 x 9% = R$
16.761,08
Balancete de Suspensão ou Redução:
Receitas
R$ 9.262.055,06
Custos/Despesas
R$ 9.608.513,35
Resultado Contábil
R$ (346.458,29)
Adições
R$ 163.527,31
(-) Exclusões
R$
0,00
Base de Cálculo
R$ (182.930,98)
Contribuição Social 9%
Imposto de Renda 15%

R$
R$

0,00
0,00

73

Setembro/2003
Estimativa:
I.R. - R$ 1.120.411,98 x 16% = R$ 179.265,91 + R$ 38.955,65 = R$ 218.221,56 x 15% = R$
32.733,23 + R$ 19.822,15 (Adicional 10%) = R$ 52.555,38.
C.S.- R$ 1.120.411,98 x 12% = R$ 134.449,43 + R$ 38.955,65 = R$ 173.405,08 x 9% = R$
15.606,45
Balancete de Suspensão ou Redução:
Receitas
R$ 10.421.422,69
Custos/Despesas
R$ 10.697.033,59
Resultado Contábil
R$ (275.610,90)
Adições
R$ 176.438,24
(-) Exclusões
R$
0,00
Base de Cálculo
R$ (99.172,66)
Contribuição Social 9%
Imposto de Renda 15%

R$
R$

0,00
0,00

Outubro/2003
Estimativa:
I.R. - R$ 1.284.717,61 x 16% = R$ 205.554,81 + R$ 64.356,83 = R$ 269.911,64 x 15% = R$
40.486,74 + R$ 24.991,16 (Adicional 10%) = R$ 65.477,90.
C.S.- R$ 1.284.717,61 x 12% = R$ 154.166,11 + R$ 64.356,83 = R$ 218.522,94 x 9% = R$
19.667,06
Balancete de Suspensão ou Redução:
Receitas
R$ 11.770.497,13
Custos/Despesas
R$ 11.900.625,35
Resultado Contábil
R$ (130.128,22)
Adições
R$ 191.850,56
(-) Exclusões
R$
0,00
Base de Cálculo
R$
61.722,34
Contribuição Social 9%
Imposto de Renda 15%

R$
R$

5.555,01
9.258,35

Novembro/2003
Estimativa:
I.R. - R$ 1.193.822,61 x 16% = R$ 191.011,61 + R$ 45.167,36 = R$ 236.178,97 x 15% = R$
35.426,84 + R$ 21.617,89 (Adicional 10%) = R$ 57.044,73.
C.S.- R$ 1.193.822,61 x 12% = R$ 143.258,71 + R$ 45.167,36 = R$ 188.426,07 x 9% = R$
16.958,34
Balancete de Suspensão ou Redução:
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Receitas
Custos/Despesas
Resultado Contábil
Adições
(-) Exclusões
Base de Cálculo

R$ 13.009.487,10
R$ 13.054.660,10
R$
(45.173,00)
R$ 205.638,36
R$
0,00
R$ 160.465,36

Contribuição Social 9%
Imposto de Renda 15%

R$
R$

14.441,88
24.069,80

Dezembro/2003
Estimativa:
I.R. - R$ 1.302.986,19 x 16% = R$ 208.477,79 + R$ 43.715,79 = R$ 252.193,58 x 15% = R$
37.829,03 + R$ 23.219,35 (Adicional 10%) = R$ 61.048,38.
C.S.- R$ 1.302.986,19 x 12% = R$ 156.358,34 + R$ 43.715,79 = R$ 200.074,13 x 9% = R$
18.006,67
Balancete de Suspensão ou Redução:
Receitas
R$ 14.356.189,08
Custos/Despesas
R$ 14.337.151,93
Resultado Contábil
R$
19.037,15
Adições
R$ 243.987,31
(-) Exclusões
R$
0,00
Base de Cálculo
R$ 263.024,46
Contribuição Social 9%
Imposto de Renda 15%

R$
R$

23.672,20
39.453,66 + R$ 2.302,44 (Adicional 10%) = R$ 41.756,10.

Feito todos os cálculos para o ano-calendário 2003, mostraremos no quadro abaixo, o
resumo dos cálculos anteriores.

75

76

Mostrado os resultados apurados no ano-calendário 2003, conclui-se novamente que
recolher o IRPJ e CSLL através do Balancete de Suspensão ou Redução é mais vantajoso que
pela Estimativa. Pelo Balancete de Suspensão ou Redução o valor total dos impostos a serem
recolhidos para os cofres públicos foi na quantia de R$ 65.428,30, pela estimativa o valor total
dos impostos a serem recolhidos foi de R$ 834.324,32, ou seja, superior a dez vezes o valor da
primeira opção.
Para o ano-calendário 2004 foi elaborado o seguinte quadro:
Mês/Ano Receita Operacional Custos/Despesas Outras Receitas Adições
jan/04
1.128.946,07
1.602.824,23
79.525,90
14.272,39
fev/04
1.205.819,04
1.068.767,29
40.044,02
15.898,84
mar/04
1.144.613,15
1.125.716,94
28.605,86
17.149,18
abr/04
1.171.724,68
1.098.887,80
52.459,91
12.497,15
mai/04
1.086.140,76
1.200.233,09
34.168,12
20.889,14
jun/04
1.106.638,53
1.062.831,03
31.420,54
14.593,81
jul/04
1.353.230,41
1.345.437,59
38.983,94
17.923,24
ago/04
955.967,49
953.817,57
38.912,48
16.268,90
set/04
1.007.390,83
1.098.784,30
41.754,10
16.215,92
out/04
1.132.026,42
1.199.030,41
56.798,28
17.780,21
nov/04
1.080.386,08
1.135.467,38
55.967,45
15.693,90
dez/04
1.243.187,15
1.181.739,06
54.715,67
15.534,78
13.616.070,61
14.073.536,69
553.356,27 194.717,46
Total
Quadro 08: Dados Extraídos do Balancete do Ano-Calendário 2004
Fonte: produzido pelo autor, 2005.

Exclusões
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

No quadro acima constam todos os dados necessários para o objetivo do estudo, que é
apurar qual a melhor forma de recolhimento do IRPJ e CSLL durante o ano-calendário de 2004.
Abaixo, mostraremos mensalmente o que seria mais vantajoso para a empresa.

Janeiro/2004
Estimativa:
I.R. - R$ 1.128.946,07 x 16% = R$ 180.631,37 + R$ 79.525,90 = R$ 260.157,27 x 15% = R$
39.023,59 + R$ 24.015,72 (Adicional 10%) = R$ 63.039,31.
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C.S.- R$ 1.128.946,07 x 12% = R$ 135.473,52 + R$ 79.525,90 = R$ 214.999,42 x 9% = R$
19.349,94.
Balancete de Suspensão ou Redução:
Receitas
R$ 1.208.471,97
Custos/Despesas
R$ 1.602.824,23
Resultado Contábil
R$ (394.352,26)
Adições
R$ 14.272,39
(-) Exclusões
R$
0,00
Base de Cálculo
R$ (380.079,87)
Contribuição Social 9%
Imposto de Renda 15%

R$
R$

0,00
0,00

Fevereiro/2004
Estimativa:
I.R. - R$ 1.205.819,04 x 16% = R$ 192.931,04 + R$ 40.044,02 = R$ 232.975,06 x 15% = R$
34.946,25 + R$ 21.297,50 (Adicional 10%) = R$ 56.243,75.
C.S.- R$ 1.205.819,04 x 12% = R$ 144.698,28 + R$ 40.044,02 = R$ 184.742,30 x 9% = R$
16.626,80.
Balancete de Suspensão ou Redução:
Receitas
R$ 2.454.335,03
Custos/Despesas
R$ 2.671.591,52
Resultado Contábil
R$ (217.256,49)
Adições
R$ 30.171,23
(-) Exclusões
R$
0,00
Base de Cálculo
R$ (187.085,26)
Contribuição Social 9%
Imposto de Renda 15%

R$
R$

0,00
0,00

Março/2004
Estimativa:
I.R. - R$ 1.144.613,15 x 16% = R$ 183.138,10 + R$ 28.605,86 = R$ 211.743,96 x 15% = R$
31.761,59 + R$ 19.174,39 (Adicional 10%) = R$ 50.935,98.
C.S.- R$ 1.144.613,15 x 12% = R$ 137.353,57 + R$ 28.605,86 = R$ 165.959,43 x 9% = R$
14.936,34.
Balancete de Suspensão ou Redução:
Receitas
R$ 3.627.554,04
Custos/Despesas
R$ 3.797.308,46
Resultado Contábil
R$ (169.754,42)
Adições
R$ 47.320,41
(-) Exclusões
R$
0,00
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Base de Cálculo

R$ (122.434,01)

Contribuição Social 9%
Imposto de Renda 15%

R$
R$

0,00
0,00

Abril/2004
Estimativa:
I.R. - R$ 1.171.724,68 x 16% = R$ 187.475,94 + R$ 52.459,91 = R$ 239.935,85 x 15% = R$
35.990,37 + R$ 21.993,58 (Adicional 10%) = R$ 57.983,95.
C.S.- R$ 1.171.724,68 x 12% = R$ 140.606,96 + R$ 52.459,91 = R$ 193.066,87 x 9% = R$
17.376,01.
Balancete de Suspensão ou Redução:
Receitas
R$ 4.851.738,63
Custos/Despesas
R$ 4.896.196,26
Resultado Contábil
R$ (44.457,63)
Adições
R$ 59.817,56
(-) Exclusões
R$
0,00
Base de Cálculo
R$ 15.359,93
Contribuição Social 9%
Imposto de Renda 15%

R$
R$

1.382,39
2.303,98

Maio/2004
Estimativa:
I.R. - R$ 1.086.140,76 x 16% = R$ 173.782,52 + R$ 34.168,12 = R$ 207.950,64 x 15% = R$
31.192,59 + R$ 18.795,06 (Adicional 10%) = R$ 49.987,65.
C.S.- R$ 1.086.140,76 x 12% = R$ 130.336,89 + R$ 34.168,12 = R$ 164.505,01 x 9% = R$
14.805,45.
Balancete de Suspensão ou Redução:
Receitas
R$ 5.972.047,51
Custos/Despesas
R$ 6.096.429,35
Resultado Contábil
R$ (124.381,84)
Adições
R$ 80.706,70
(-) Exclusões
R$
0,00
Base de Cálculo
R$ (43.675,14)
Contribuição Social 9%
Imposto de Renda 15%

R$
R$

0,00
0,00
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Junho/2004
Estimativa:
I.R. - R$ 1.106.638,53 x 16% = R$ 177.062,16 + R$ 31.420,54 = R$ 208.482,70 x 15% = R$
31.272,40 + R$ 18.848,27 (Adicional 10%) = R$ 50.120,67.
C.S.- R$ 1.106.638,53 x 12% = R$ 132.796,62 + R$ 31.420,54 = R$ 164.217,16 x 9% = R$
14.779,54.
Balancete de Suspensão ou Redução:
Receitas
R$ 7.110.106,58
Custos/Despesas
R$ 7.159.260,38
Resultado Contábil
R$ (49.153,80)
Adições
R$ 95.300,51
(-) Exclusões
R$
0,00
Base de Cálculo
R$ 46.146,71
Contribuição Social 9%
Imposto de Renda 15%

R$
R$

4.153,20
6.922,00

Julho/2004
Estimativa:
I.R. - R$ 1.353.230,41 x 16% = R$ 216.516,86 + R$ 38.983,94 = R$ 255.500,80 x 15% = R$
38.325,12 + R$ 23.550,08 (Adicional 10%) = R$ 61.875,20.
C.S.- R$ 1.353.230,41 x 12% = R$ 162.387,64 + R$ 38.983,94 = R$ 201.371,58 x 9% = R$
18.123,44.
Balancete de Suspensão ou Redução:
Receitas
R$ 8.502.320,93
Custos/Despesas
R$ 8.504.697,97
Resultado Contábil
R$
(2.377,04)
Adições
R$ 113.223,75
(-) Exclusões
R$
0,00
Base de Cálculo
R$ 110.846,71
Contribuição Social 9%
Imposto de Renda 15%

R$
R$

9.976,20
16.627,00

Agosto/2004
Estimativa:
I.R. - R$ 955.967,49 x 16% = R$ 152.954,79 + R$ 38.912.48 = R$ 191.867,27 x 15% = R$
28.780,09 + R$ 17.186,72 (Adicional 10%) = R$ 45.966,81.
C.S.- R$ 955.967,49 x 12% = R$ 114.716,09 + R$ 38.912.48 = R$ 153.628,57 x 9% = R$
13.826,57.
Balancete de Suspensão ou Redução:
Receitas
R$ 9.497.200,90
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Custos/Despesas
Resultado Contábil
Adições
(-) Exclusões
Base de Cálculo

R$ 9.458.515,54
R$
38.685,36
R$ 129.492,65
R$
0,00
R$ 168.178,01

Contribuição Social 9%
Imposto de Renda 15%

R$
R$

15.136,02
25.226,70 + R$ 817,80 (Adicional 10%) = R$ 26.044,50.

Setembro/2004
Estimativa:
I.R. - R$ 1.007.390,83 x 16% = R$ 161.182,53 + R$ 41.754,10 = R$ 202.936,63 x 15% = R$
30.440,49 + R$ 18.293,66 (Adicional 10%) = R$ 48.734,15.
C.S.- R$ 1.007.390,83 x 12% = R$ 120.886,89 + R$ 41.754,10 = R$ 162.640,99 x 9% = R$
14.637,68.
Balancete de Suspensão ou Redução:
Receitas
R$ 10.546.345,83
Custos/Despesas
R$ 10.557.299,84
Resultado Contábil
R$
(10.954,01)
Adições
R$ 145.708,57
(-) Exclusões
R$
0,00
Base de Cálculo
R$ 134.754,56
Contribuição Social 9%
Imposto de Renda 15%

R$
R$

12.127,91
20.213,18

Outubro/2004
Estimativa:
I.R. - R$ 1.132.026,42 x 16% = R$ 181.124,22 + R$ 56.798,28 = R$ 237.922,50 x 15% = R$
35.688,37 + R$ 21.792,25 (Adicional 10%) = R$ 57.480,62.
C.S.- R$ 1.132.026,42 x 12% = R$ 135.843,17 + R$ 56.798,28 = R$ 192.641,45 x 9% = R$
17.337,73.
Balancete de Suspensão ou Redução:
Receitas
R$ 11.735.170,53
Custos/Despesas
R$ 11.756.330,25
Resultado Contábil
R$
(21.159,72)
Adições
R$ 163.488,78
(-) Exclusões
R$
0,00
Base de Cálculo
R$ 142.329,06
Contribuição Social 9%
Imposto de Renda 15%

R$
R$

12.809,61
21.349,35
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Novembro/2004
Estimativa:
I.R. - R$ 1.080.386,08 x 16% = R$ 172.861,77 + R$ 55.967,45 = R$ 228.829,22 x 15% = R$
34.324,38 + R$ 20.882,92 (Adicional 10%) = R$ 55.207,30.
C.S.- R$ 1.080.386,08 x 12% = R$ 129.646,32 + R$ 55.967,45 = R$ 185.613,77 x 9% = R$
16.705,23.
Balancete de Suspensão ou Redução:
Receitas
R$ 12.871.524,06
Custos/Despesas
R$ 12.891.797,63
Resultado Contábil
R$
(20.273,57)
Adições
R$ 179.182,68
(-) Exclusões
R$
0,00
Base de Cálculo
R$ 158.909,11
Contribuição Social 9%
Imposto de Renda 15%

R$
R$

14.301,81
23.836,36

Dezembro/2004
Estimativa:
I.R. - R$ 1.243.187,15 x 16% = R$ 198.909,94 + R$ 54.715,67 = R$ 253.625,61 x 15% = R$
38.043,84 + R$ 23.362,56 (Adicional 10%) = R$ 61.406,40.
C.S.- R$ 1.243.187,15 x 12% = R$ 149.182,45 + R$ 54.715,67 = R$ 203.898,12 x 9% = R$
18.350,83.
Balancete de Suspensão ou Redução:
Receitas
R$ 14.169.426,88
Custos/Despesas
R$ 14.073.536,69
Resultado Contábil
R$
95.890,19
Adições
R$ 194.717,46
(-) Exclusões
R$
0,00
Base de Cálculo
R$ 290.607,65
Contribuição Social 9%
Imposto de Renda 15%

R$
R$

26.154,68
43.591,14 + R$ 5.060,76 (Adicional 10%) = R$ 48.651,90.

Feito todos os cálculos para o ano-calendário 2004, mostraremos no quadro abaixo, um
resumo dos valores obtidos mensalmente nos cálculos anteriores.
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De acordo com o quadro anterior ficou comprovado que recolher o IRPJ e CSLL através
da Estimativa é mais oneroso que pelo Balancete de Suspensão ou Redução. Pelo Balancete de
Suspensão ou Redução o valor total dos impostos a serem recolhidos para os cofres públicos foi
na quantia de R$ 74.806,58, pela estimativa o valor total dos impostos a serem recolhidos foi de
R$ 855.837,35. Assim como no ano-calendário de 2003, a diferença também é superior a dez
vezes a segunda opção.
Para o ano-calendário 2005 foi elaborada o seguinte quadro:
Mês/Ano Receita Operacional Custos/Despesas Outras Receitas Adições
Exclusões
jan/05
1.033.403,17
1.102.134,23
56.846,31
11.225,20
0,00
fev/05
977.252,18
1.029.036,82
40.330,15
11.726,77
0,00
mar/05
1.103.585,56
1.147.921,70
42.360,81
12.469,10
0,00
abr/05
985.671,83
1.099.261,42
43.282,71
10.620,90
0,00
mai/05
1.012.341,33
1.119.179,34
42.197,55
11.368,89
0,00
jun/05
1.010.579,46
1.025.569,04
39.860,00
12.969,88
0,00
jul/05
1.160.455,69
1.159.181,12
40.902,92
13.942,29
0,00
ago/05
1.229.477,74
1.080.585,53
38.511,54
13.070,31
0,00
set/05
1.197.388,27
1.080.579,54
39.965,34
11.825,20
0,00
out/05
1.224.033,62
1.183.620,68
63.805,75
12.223,18
0,00
nov/05
1.182.276,14
1.173.321,01
54.479,63
10.674,59
0,00
dez/05
1.286.361,39
1.242.166,03
52.744,08
17.049,87
0,00
13.402.826,38
13.442.556,46
555.286,79 149.166,18
0,00
Total
Quadro 10: Resumo Extraídos do Balancete do Ano-Calendário 2005 (Até 30/09/2005)
Fonte: produzido pelo autor, 2005.

No quadro acima constam todos os dados necessários para o objetivo do estudo, que é
apurar qual a melhor forma de recolhimento do IRPJ e CSLL durante o ano-calendário de 2005.
Abaixo, mostraremos mensalmente o que seria mais vantajoso para a empresa.

Janeiro/2005
Estimativa:
I.R. - R$ 1.033.403,17 x 16% = R$ 165.344,51 + R$ 56.846,31 = R$ 222.190,82 x 15% = R$
33.328,62 + R$ 20.219,08 (Adicional 10%) = R$ 53.547,70.
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C.S.- R$ 1.033.403,17 x 12% = R$ 124.008,38 + R$ 56.846,31 = R$ 180.854,69 x 9% = R$
16.276,92.
Balancete de Suspensão ou Redução:
Receitas
R$ 1.090.249,48
Custos/Despesas
R$ 1.102.134,23
Resultado Contábil
R$
(11.884,75)
Adições
R$
11.225,20
(-) Exclusões
R$
0,00
Base de Cálculo
R$
(659,55)
Contribuição Social 9%
Imposto de Renda 15%

R$
R$

0,00
0,00

Fevereiro/2005
Estimativa:
I.R. - R$ 977.252,18 x 16% = R$ 156.360,35 + R$ 40.330,15 = R$ 196.690,50 x 15% = R$
29.503,57 + R$ 17.669,05 (Adicional 10%) = R$ 47.172,62.
C.S.- R$ 977.252,18 x 12% = R$ 117.270,26 + R$ 40.330,15 = R$ 157.600,41 x 9% = R$
14.184,04.
Balancete de Suspensão ou Redução:
Receitas
R$ 2.107.831,81
Custos/Despesas
R$ 2.131.171,05
Resultado Contábil
R$
(23.339,24)
Adições
R$
22.951,97
(-) Exclusões
R$
0,00
Base de Cálculo
R$
(387,27)
Contribuição Social 9%
Imposto de Renda 15%

R$
R$

0,00
0,00

Março/2005
Estimativa:
I.R. - R$ 1.103.585,56 x 16% = R$ 176.573,69 + R$ 42.360,81 = R$ 218.934,50 x 15% = R$
32.840,17 + R$ 19.893,45 (Adicional 10%) = R$ 52.733,62.
C.S.- R$ 1.103.585,56 x 12% = R$ 132.430,27 + R$ 42.360,81 = R$ 174.791,08 x 9% = R$
15.731,20.
Balancete de Suspensão ou Redução:
Receitas
R$ 3.253.778,18
Custos/Despesas
R$ 3.279.095,75
Resultado Contábil
R$
(25.314,57)
Adições
R$
35.421,07
(-) Exclusões
R$
0,00
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Base de Cálculo

R$

10.106,50

Contribuição Social 9%
Imposto de Renda 15%

R$
R$

909,59
1.515,98

Abril/2005
Estimativa:
I.R. - R$ 985.671,63 x 16% = R$ 157.707,46 + R$ 43.282,71 = R$ 200.990,17 x 15% = R$
30.148,53 + R$ 18.099,01 (Adicional 10%) = R$ 48.247,54.
C.S.- R$ 985.671,63 x 12% = R$ 118.280,60 + R$ 43.282,71 = R$ 161.563,31 x 9% = R$
14.540,70.
Balancete de Suspensão ou Redução:
Receitas
R$ 4.282.732,52
Custos/Despesas
R$ 4.378.354,17
Resultado Contábil
R$
(95.621,65)
Adições
R$
46.041,97
(-) Exclusões
R$
0,00
Base de Cálculo
R$
(49.579,68)
Contribuição Social 9%
Imposto de Renda 15%

R$
R$

0,00
0,00

Maio/2005
Estimativa:
I.R. - R$ 1.012.341,33 x 16% = R$ 161.974,61 + R$ 42.197,55 = R$ 204.172,16 x 15% = R$
30.625,82 + R$ 18.417,21 (Adicional 10%) = R$ 49.043,03.
C.S.- R$ 1.012.341,33 x 12% = R$ 121.480,96 + R$ 42.197,55 = R$ 163.678,51 x 9% = R$
14.731,07.
Balancete de Suspensão ou Redução:
Receitas
R$ 5.337.271,40
Custos/Despesas
R$ 5.497.533,51
Resultado Contábil
R$ (160.262,11)
Adições
R$
57.410,86
(-) Exclusões
R$
0,00
Base de Cálculo
R$ (102.851,25)
Contribuição Social 9%
Imposto de Renda 15%

R$
R$

0,00
0,00
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Junho/2005
Estimativa:
I.R. - R$ 1.010.579,46 x 16% = R$ 161.692,71 + R$ 39.860,00 = R$ 201.552,71 x 15% = R$
30.232,91 + R$ 18.155,27 (Adicional 10%) = R$ 48.388,18.
C.S.- R$ 1.010.579,46 x 12% = R$ 121.269,54 + R$ 39.860,00 = R$ 161.129,54 x 9% = R$
14.501,66.
Balancete de Suspensão ou Redução:
Receitas
R$ 6.387.710,86
Custos/Despesas
R$ 6.523.102,55
Resultado Contábil
R$ (135.391,69)
Adições
R$
70.380,74
(-) Exclusões
R$
0,00
Base de Cálculo
R$
(65.010,95)
Contribuição Social 9%
Imposto de Renda 15%

R$
R$

0,00
0,00

Julho/2005
Estimativa:
I.R. - R$ 1.160.455,69 x 16% = R$ 185.672,91 + R$ 40.902,92 = R$ 226.575,83 x 15% = R$
33.986,37 + R$ 20.657,58 (Adicional 10%) = R$ 54.643,95.
C.S.- R$ 1.160.455,69 x 12% = R$ 139.254,68 + R$ 40.902,92 = R$ 180.157,60 x 9% = R$
16.214,18.
Balancete de Suspensão ou Redução:
Receitas
R$ 7.589.069,47
Custos/Despesas
R$ 7.682.283,67
Resultado Contábil
R$
(93.214,20)
Adições
R$
84.323,03
(-) Exclusões
R$
0,00
Base de Cálculo
R$
(8.891,17)
Contribuição Social 9%
Imposto de Renda 15%

R$
R$

0,00
0,00

Agosto/2005
Estimativa:
I.R. - R$ 1.229.477,74 x 16% = R$ 196.716,44 + R$ 38.511,54 = R$ 235.227,98 x 15% = R$
35.284,20 + R$ 21.522,79 (Adicional 10%) = R$ 56.806,99.
C.S.- R$ 1.229.477,74 x 12% = R$ 147.537,33 + R$ 38.511,54 = R$ 186.048,87 x 9% = R$
16.744,40.
Balancete de Suspensão ou Redução:
Receitas
R$ 8.857.058,75
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Custos/Despesas
Resultado Contábil
Adições
(-) Exclusões
Base de Cálculo

R$ 8.762.869,20
R$
94.189,55
R$
97.393,34
R$
0,00
R$ 191.582,89

Contribuição Social 9%
Imposto de Renda 15%

R$
R$

17.242,46
28.737,43 + R$ 3.158,29 (Adicional 10%) = R$ 31.895,72

Setembro/2005
Estimativa:
I.R. - R$ 1.197.388,27 x 16% = R$ 191.582,12 + R$ 39.965,34 = R$ 231.547,46 x 15% = R$
34.732,12 + R$ 21.154,74 (Adicional 10%) = R$ 55.886,86.
C.S.- R$ 1.197.388,27 x 12% = R$ 143.686,59 + R$ 39.965,34 = R$ 183.651,93 x 9% = R$
16.528,67.
Balancete de Suspensão ou Redução:
Receitas
R$ 10.094.412,36
Custos/Despesas
R$ 9.843.448,74
Resultado Contábil
R$
250.963,62
Adições
R$
109.218,54
(-) Exclusões
R$
0,00
Base de Cálculo
R$
360.182,16
Contribuição Social 9%
Imposto de Renda 15%

R$
R$

32.416,39
54.027,32 + R$ 18.018,21 (Adicional 10%) = R$ 72.045,53

Outubro/2005
Estimativa:
I.R. - R$ 1.224.033,62 x 16% = R$ 195.845,38 + R$ 63.805,75 = R$ 259.651,13 x 15% = R$
38.947,67 + R$ 23.965,11 (Adicional 10%) = R$ 62.912,78.
C.S.- R$ 1.224.033,62 x 12% = R$ 146.884,03 + R$ 63.805,75 = R$ 210.689,78 x 9% = R$
18.962,08.
Balancete de Suspensão ou Redução:
Receitas
R$ 11.382.251,93
Custos/Despesas
R$ 11.027.069,42
Resultado Contábil
R$
355.182,51
Adições
R$
121.441,72
(-) Exclusões
R$
0,00
Base de Cálculo
R$
476.624,23
Contribuição Social 9%
Imposto de Renda 15%

R$
R$

42.896,18
71.493,63 + R$ 27.662,42 (Adicional 10%) = R$ 99.156,05

88

Novembro/2005
Estimativa:
I.R. - R$ 1.182.276,14 x 16% = R$ 189.164,18 + R$ 54.479,63 = R$ 243.643,81 x 15% = R$
36.546,57 + R$ 22.364,38 (Adicional 10%) = R$ 58.910,95.
C.S.- R$ 1.182.276,14 x 12% = R$ 141.873,14 + R$ 54.479,63 = R$ 196.352,77 x 9% = R$
17.671,75.
Balancete de Suspensão ou Redução:
Receitas
R$ 12.619.007,70
Custos/Despesas
R$ 12.200.390,43
Resultado Contábil
R$
418.617,27
Adições
R$
132.116,31
(-) Exclusões
R$
0,00
Base de Cálculo
R$
550.733,58
Contribuição Social 9%
Imposto de Renda 15%

R$ 49.566,02
R$ 82.610,04 + R$ 33.073,36 (Adicional 10%) = 115.683,40

Dezembro/2005
Estimativa:
I.R. - R$ 1.286.361,39 x 16% = R$ 205.817,82 + R$ 52.744,08 = R$ 258.561,90 x 15% = R$
38.784,29 + R$ 23.856,19 (Adicional 10%) = R$ 62.640,48.
C.S.- R$ 1.286.361,39 x 12% = R$ 154.363,37 + R$ 52.744,08 = R$ 207.107,45 x 9% = R$
18.639,67.
Balancete de Suspensão ou Redução:
Receitas
R$ 13.958.113,17
Custos/Despesas
R$ 13.442.556,46
Resultado Contábil
R$
515.556,71
Adições
R$
149.166,18
(-) Exclusões
R$
0,00
Base de Cálculo
R$
664.722,89
Contribuição Social 9%
Imposto de Renda 15%

R$ 59.825,06
R$ 99.708,43 + R$ 42.472,29 (Adicional 10%) = 142.180,72

Demonstrado todos os cálculos para o ano-calendário 2005, mostraremos no quadro
abaixo, um resumo dos resultados mensais demonstrados anteriormente.

89

Novamente, no quadro anterior ficou comprovado que recolher o IRPJ e CSLL através do
Balancete de Suspensão ou Redução é mais viável que pela Estimativa. Pelo Balancete de
Suspensão ou Redução o valor total dos impostos a serem recolhidos para os cofres públicos foi
na quantia de R$ 202.05,78, pela estimativa o valor total dos impostos a serem recolhidos foi de
R$ 845.661,04.
O quadro a seguir apresenta um demonstrativo dos resultados obtidos com esta pesquisa
nos anos-calendário abaixo relacionados:
Ano
Estimativa
Suspensão/Redução
661.367,13
73.237,65
2002
834.324,32
65.428,30
2003
855.837,35
74.806,58
2004
845.661,04
202.005,78
2005
3.197.189,84
415.478,31
Total
Quadro 12: Demonstrativo dos Resultados dos Anos-Calendário 2002 a 2005
Fonte: produzido pelo autor, 2005.

Nos quatro anos pesquisados, comprovou-se que a empresa deve recolher os impostos
destacados nesta pesquisa, IRPJ e CSLL, pela forma de Balancete de Suspensão ou Redução. O
fato de a mesma apresentar em seus exercícios prejuízos em determinados meses conforme
mostrou-se anteriormente, faz com que a opção pela estimativa não seja a recomendada, pois
acarretaria em desperdícios de recursos.
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4 CONCLUSÃO E RECOMENDAÇÕES

Para a elaboração da presente monografia, que versa sobre o Planejamento Tributário,
foram aplicados os conteúdos e conhecimentos adquiridos no decorrer do curso de Ciências
Contábeis.
Tanto o embasamento teórico como o prático, foram adaptados de acordo com a Empresa
União de Transportes Ltda, da qual meu pai é funcionário há mais de 20 anos. Assim, através da
experiência que adquiri com o monitoramento e projeção dos resultados com fins gerenciais e
fiscais, pude situar este trabalho científico, objetivando prestar uma contribuição às pessoas
jurídicas para um melhor aproveitamento, bem como economia empresarial através do controle
de gastos desnecessários referente aos impostos.
Assim, para dinamizar o fluxo da empresa, é de extrema relevância um bom
gerenciamento, tornando-se indispensável o correto planejamento através da escolha da forma de
tributação que melhor servir aos seus propósitos. Essa escolha será responsável por colocá-la à
frente em um mercado que apresenta a cada dia um número maior de concorrentes, disputando
espaço no mesmo.
Para que a empresa possa projetar o crescimento desejado, foram abordadas nesta
monografia, as formas de tributação vigentes na legislação.
Se a empresa jurídica optar pelo lucro presumido, que é praticamente a estimativa, terá a
facilidade quanto à apuração, sem ter que recorrer à complexa apuração pelo lucro real. A
apuração dos impostos se dará pela presunção do lucro imposto pela legislação, base de cálculo,
onde se aplicará a alíquota para obter o valor a ser recolhido.
Já a tributação pelo lucro real, é feita através do lucro líquido do período apurado na
escrituração comercial, ajustado pelas adições, exclusões e compensações autorizadas pela
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legislação vigente. Por sua vez, a pessoa jurídica que se enquadrar em qualquer dos incisos do art.
14 da Lei nº 9.718/98, não poderá optar por outra forma, terá que obrigatoriamente ser tributada
com base no lucro real. Para as demais pessoas jurídicas a tributação pelo lucro real será uma
opção.
Após o estudo, pode-se concluir que a melhor forma de tributação para a pessoa jurídica
estudada é com base no lucro real, através do balancete de suspensão ou redução, visto que a
incidência tributária sobre esta forma de apuração é menor se comparada a forma de tributação
pela estimativa.
Com isso, recomenda-se que a empresa mantenha sua escrituração contábil em dia, pois
além de cumprir seu papel legal, auxilia os empresários a demonstrar o valor patrimonial da
mesma, e serve de instrumento para planejamento com vista a reduzir a carga tributária.
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Estimativa
Mês/Ano
IRPJ
CSLL
Total
jan/02
42.987,91 12.887,54 55.875,45
fev/02
39.292,45 11.866,02 51.158,47
mar/02
35.396,44 10.458,99 45.855,43
abr/02
35.264,60 10.458,64 45.723,24
mai/02
40.709,43 12.065,97 52.775,40
jun/02
35.519,17 10.475,52 45.994,69
jul/02
47.277,15 13.844,24 61.121,39
ago/02
42.406,17 12.461,05 54.867,22
set/02
40.647,85 12.018,97 52.666,82
out/02
47.619,98 14.790,46 62.410,44
nov/02
50.691,63 14.826,37 65.518,00
dez/02
52.193,46 15.207,12 67.400,58
Total
510.006,24 151.360,89 661.367,13

Suspensão/Redução
IRPJ
2.503,12
9.299,20
0,00
0,00
0,00
0,00
33.373,20
42.752,68
29.891,25
44.654,39
45.301,93
47.498,27
47.498,27

CSLL
1.501,87
4.787,71
0,00
0,00
0,00
0,00
17.054,35
21.150,96
17.240,13
23.275,58
24.228,69
25.739,38
25.739,38

Valor Pago no Mês

Total
IRPJ
CSLL
4.004,99 2.503,12 1.501,87
14.086,91 6.796,08 3.285,84
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50.427,55 24.074,00 12.266,64
63.903,64 9.379,48 4.096,61
47.131,38
0,00
0,00
67.929,97 1.901,71 2.124,62
69.530,62
647,54
953,11
73.237,65 2.196,34 1.510,69
73.237,65

Quadro 05: Demonstrativo do IRPJ e CSLL Referente o Ano-Calendário 2002.
Fonte: produzido pelo autor, 2005.

Total
4.004,99
10.081,92
0,00
0,00
0,00
0,00
36.340,64
13.476,09
0,00
4.026,33
1.600,65
3.707,03

Valor Pago Acumulado
IRPJ
2.503,12
9.299,20
9.299,20
9.299,20
9.299,20
9.299,20
33.373,20
42.752,68
42.752,68
44.654,39
45.301,93
47.498,27
47.498,27

CSLL
1.501,87
4.787,71
4.787,71
4.787,71
4.787,71
4.787,71
17.054,35
21.150,96
21.150,96
23.275,58
24.228,69
25.739,38
25.739,38

Total
4.004,99
14.086,91
14.086,91
14.086,91
14.086,91
14.086,91
50.427,55
63.903,64
63.903,64
67.929,97
69.530,62
73.237,65
73.237,65

Estimativa
Mês/Ano
IRPJ
CSLL
Total
jan/03
46.549,92 12.322,95 58.872,87
fev/03
48.781,08 14.539,22 63.320,30
mar/03
47.762,75 14.164,75 61.927,50
abr/03
52.135,46 15.194,86 67.330,32
mai/03
58.859,57 17.755,49 76.615,06
jun/03
45.352,72 13.278,27 58.630,99
jul/03
53.155,55 15.532,37 68.687,92
ago/03
55.813,37 16.761,08 72.574,45
set/03
52.555,38 15.606,45 68.161,83
out/03
65.477,90 19.667,06 85.144,96
nov/03
57.044,73 16.958,34 74.003,07
dez/03
61.048,38 18.006,67 79.055,05
Total
644.536,81 189.787,51 834.324,32

Suspensão/Redução
IRPJ
CSLL
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
625,93
375,55
14.110,88 8.466,52
7.946,08 4.767,65
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9.258,35 5.555,01
24.069,80 14.441,88
41.756,10 23.672,20
41.756,10 23.672,20

Valor Pago no Mês

Total
IRPJ
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.001,48
625,93
22.577,40 13.484,95
12.713,73
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
14.813,36
0,00
38.511,68 9.958,92
65.428,30 17.686,30
65.428,30

Quadro 07: Demonstrativo do IRPJ e CSLL Referente o Ano-Calendário 2003.
Fonte: produzido pelo autor, 2005.

CSLL
0,00
0,00
0,00
375,55
8.090,97
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.975,36
9.230,32

Total
0,00
0,00
0,00
1.001,48
21.575,92
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.934,28
26.916,62

Valor Pago Acumulado
IRPJ
0,00
0,00
0,00
625,93
14.110,88
14.110,88
14.110,88
14.110,88
14.110,88
14.110,88
24.069,80
41.756,10
41.756,10

CSLL
0,00
0,00
0,00
375,55
8.466,52
8.466,52
8.466,52
8.466,52
8.466,52
8.466,52
14.441,88
23.672,20
23.672,20

Total
0,00
0,00
0,00
1.001,48
22.577,40
22.577,40
22.577,40
22.577,40
22.577,40
22.577,40
38.511,68
65.428,30
65.428,30

Estimativa
Mês/Ano
IRPJ
CSLL
Total
jan/04
63.039,31 19.349,94 82.389,25
fev/04
56.243,75 16.626,80 72.870,55
mar/04
50.935,98 14.936,34 65.872,32
abr/04
57.983,95 17.376,01 75.359,96
mai/04
49.987,65 14.805,45 64.793,10
jun/04
50.120,67 14.779,54 64.900,21
jul/04
61.875,20 18.123,44 79.998,64
ago/04
45.966,81 13.826,57 59.793,38
set/04
48.734,15 14.637,68 63.371,83
out/04
57.480,62 17.337,73 74.818,35
nov/04
55.207,30 16.705,23 71.912,53
dez/04
61.406,40 18.350,83 79.757,23
Total
658.981,79 196.855,56 855.837,35

Suspensão/Redução
IRPJ
0,00
0,00
0,00
2.303,98
0,00
6.922,00
16.627,00
26.044,50
20.213,18
21.349,35
23.836,36
48.651,90
48.651,90

CSLL
0,00
0,00
0,00
1.382,39
0,00
4.153,20
9.976,20
15.136,02
12.127,91
12.809,61
14.301,81
26.154,68
26.154,68

Valor Pago no Mês

Total
IRPJ
CSLL
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.686,37 2.303,98 1.382,39
0,00
0,00
0,00
11.075,20 4.618,02 2.770,81
26.603,20 9.705,00 5.823,00
41.180,52 9.417,50 5.159,82
32.341,09
0,00
0,00
34.158,96
0,00
0,00
38.138,17
0,00
0,00
74.806,58 22.607,40 11.018,66
74.806,58

Quadro 09: Demonstrativo do IRPJ e CSLL Referente o Ano-Calendário 2004.
Fonte: produzido pelo autor, 2005.

Total
0,00
0,00
0,00
3.686,37
0,00
7.388,83
15.528,00
14.577,32
0,00
0,00
0,00
33.626,06

Valor Pago Acumulado
IRPJ
0,00
0,00
0,00
2.303,98
2.303,98
6.922,00
16.627,00
26.044,50
26.044,50
26.044,50
26.044,50
48.651,90
48.651,90

CSLL
0,00
0,00
0,00
1.382,39
1.382,39
4.153,20
9.976,20
15.136,02
15.136,02
15.136,02
15.136,02
26.154,68
26.154,68

Total
0,00
0,00
0,00
3.686,37
3.686,37
11.075,20
26.603,20
41.180,52
41.180,52
41.180,52
41.180,52
74.806,58
74.806,58

Estimativa
Mês/Ano
IRPJ
CSLL
jan/05
53.547,70 16.276,92
fev/05
47.172,62 14.184,04
mar/05
52.733,62 15.731,20
abr/05
48.247,54 14.540,70
mai/05
49.043,03 14.731,07
jun/05
48.388,18 14.501,66
jul/05
54.643,95 16.214,18
ago/05
56.806,99 16.744,40
set/05
55.886,86 16.528,67
out/05
62.912,78 18.962,08
nov/05
58.910,95 17.671,75
dez/05
62.640,48 18.639,67
Total
650.934,70 194.726,34

Suspensão/Redução
Total
IRPJ
CSLL
Total
69.824,62
0,00
0,00
0,00
61.356,66
0,00
0,00
0,00
68.464,82
1.515,98
909,59
2.425,57
62.788,24
0,00
0,00
0,00
63.774,10
0,00
0,00
0,00
62.889,84
0,00
0,00
0,00
70.858,13
0,00
0,00
0,00
73.551,39 31.895,72 17.242,46 49.138,18
72.415,53 72.045,53 32.416,39 104.461,92
81.874,86 99.156,05 42.896,18 142.052,23
76.582,70 115.683,40 49.566,02 165.249,42
81.280,15 142.180,72 59.825,06 202.005,78
845.661,04 142.180,72 59.825,06 202.005,78

Valor Pago no Mês
IRPJ
0,00
0,00
1.515,98
0,00
0,00
0,00
0,00
30.379,74
40.149,81
27.110,52
16.527,35
26.497,32

Quadro 11: Demonstrativo do IRPJ e CSLL Referente o Ano-Calendário 2005.
Fonte: produzido pelo autor, 2005.

CSLL
0,00
0,00
909,59
0,00
0,00
0,00
0,00
16.332,87
15.173,93
10.479,79
6.669,84
10.259,04

Valor Pago Acumulado

Total
IRPJ
0,00
0,00
0,00
0,00
2.425,57
1.515,98
0,00
1.515,98
0,00
1.515,98
0,00
1.515,98
0,00
1.515,98
46.712,61
31.895,72
55.323,74
72.045,53
37.590,31
99.156,05
23.197,19 115.683,40
36.756,36 142.180,72
142.180,72

CSLL
0,00
0,00
909,59
909,59
909,59
909,59
909,59
17.242,46
32.416,39
42.896,18
49.566,02
59.825,06
59.825,06

Total
0,00
0,00
2.425,57
2.425,57
2.425,57
2.425,57
2.425,57
49.138,18
104.461,92
142.052,23
165.249,42
202.005,78
202.005,78

