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Passamos a vida em busca da felicidade.
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E achamos que a vida seda tão diferente, se pelo menos fôssemos felizes.
E, assim, uns fogem de casa para serem felizes
e outros fogem para casa para serem felizes.
Uns se casam para serem felizes
e outros se divorciam para serem felizes.
Uns fazem viagens caríssimas para serem felizes
e outros trabalham além do normal para serem felizes.
Uma busca infinda.
Anos desperdiçados.
Nunca a lua está ao alcance da mão,
nunca o fruto está maduro,
nunca o vinho esta no ponto.
Sombras, lágrimas.
Nunca estamos satisfeitos.
Mas, há uma forma melhor de viver!
A partir do momento em que decidimos ser felizes,
nossa busca da felicidade chegou ao fim.
que percebemos que a felicidade
não está na riqueza material, na casa nova,
no carro novo, naquela carreira, naquela pessoa.
E jamais está ei venda.
Quando não conseguimos achar satisfação dentro de nós para ter alegria,
estamos fadados à decepção.
A felicidade não tem nada a ver com conseguir.
Consiste em satisfazer-nos com o que temos e com o que não temos.
Poucas coisas são necessárias para fazer feliz o homem sábio,
ao mesmo tempo em que nenhuma fortuna satisfaria a um inconformado.
As necessidades de cada um de nós são poucas.
Enquanto nós tivermos alguma coisa a fazer,
alguém a amar, alguma coisa a esperar,
então, seremos felizes.
- Autor desconhecido -

RESUMO

0 planejamento tributário é uma das ferramentas utilizadas pelos empresários com o
fim de reduzir a carga tributária à que são submetidas as empresas. Os tributos, de
acordo com a legislação vigente, devem ser analisados criteriosamente pelos
profissionais da área contábil e de direito, para que o seu regime de incidência
recaia de forma pertinente de acordo com as atividades econômicas. Com o fim de
melhor configurar a aplicação de um planejamento tributário, este trabalho
centralizar-se-6 na tributação de uma empresa prestadora de serviços do ramo de
hotelaria tendo como base, as contribuições de Programa de Integração Social (PIS)
e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS),
pormenorizando a tributação pelo regime de lucro presumido e do lucro real. Essa
exposição resultar-se-6 em avaliar a melhor forma de tributação utilizando um
planejamento tributário eficaz. Resta clara a grande importância do contador como
um elaborador do planejamento tributário fornecendo as informações contábeis e
fiscais necessárias para a sua aplicação eficiente. 0 método cientifico aplicado no
estudo do planejamento tributário é a pesquisa descritiva que buscará com base nos
grandes especialistas da área tributária e contábil fornecer os ensinamentos
necessários para conclusão deste trabalho. 0 tributo tem sua definição legal no
Código Tributário Nacional - CTN, como sendo "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". 0 CTN também define fato gerador, contribuinte e
classificação dos tributos. A leis esparsas trazem a regulamentação de todos os
tributos como a taxas, impostos, contribuições de melhoria, contribuições sociais e
empréstimos compulsórios, bem como as formas de tributação à disposição do
contribuinte quais sejam o lucro real, o lucro presumido, o lucro arbitrado e o regime
do SIMPLES. 0 planejamento tributário vem ao encontro dessas definições legais
elaborando uma menor carga tributária para a empresa preocupada com suas
finanças. Devem ficar claros os conceitos de evasão e elisão fiscal, uma vez que
estes condicionam um planejamento tributário eficaz, pois este se consubstancia
numa economia de impostos sem lesionar o fisco. Este trabalho monográfico trará os
cálculos das contribuições do PIS e do COFINS numa empresa do ramo hoteleiro
que demonstrará sua melhor forma de tributação diminuindo assim a carga tributária
e gerando importância ao elaborador do planejamento tributário.

Palavras-chave: Planejamento Tributário. Lucro Real. Lucro Presumido.
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INTRODUÇÃO
Nesta seção, são feitas considerações acerca do tema a ser exposto,
problema, objetivo geral e objetivos específicos, da metodologia a ser aplicada, as
limitações da pesquisa e a estruturação do trabalho.

1.1 Assunto
A carga tributária à qual as empresas são submetidas,

e o poder da

globalização, requerem práticas de gerenciamento eficazes para preservar a
continuidade das entidades.
Nesse contexto, percebe-se, cada vez mais, a necessidade das empresas em
adotar um planejamento tributário, com isso, reduzindo o pagamento de tributos,
atentando-se As mudanças da legislação.
O planejamento tributário assume um papel de extrema importância na
estratégia e nas finanças das empresas. Seu principal objetivo é reduzir a carga
tributária, uma vez que os impostos representam uma parcela representativa dos
custos das empresas, também o planejamento tributário constitui-se numa eficaz
ferramenta para o empresário planejar seus dispêndios, atentando-se para os seus
negócios e os vencimentos dos tributos, para que não corra o risco de pagar juros
e/ou multas sobre estes.
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1.2 Tema
O atual ambiente econômico, com suas turbulências características, impele as

empresas em busca de alternativas viáveis para melhoria da lucratividade
decorrente das suas atividades. Com isso, faz-se necessário um estudo das normas
contábeis e fiscais, para que se obtenha uma redução da carga tributária com a
segurança do cumprimento de todas as obrigações legais.

Os tributos, classificados genericamente em impostos, taxas e contribuições,
conforme a legislação vigente, representam importante parcela dos custos das
empresas.
Contudo, por questão de sobrevivência empresarial e atentando-se ao
Principio Contábil da Continuidade, os impostos são objetos constantes de uma
eficiente administração das obrigações tributárias.
Diante disto, o tema a ser tratado neste trabalho é o Planejamento Tributário,
tendo como base as Contribuições do Programa de Integração Social (PIS) e da
Contribuição para Financiamento da Seguridade Social (COFINS), incidentes em
uma empresa prestadora de serviços de hotelaria, optante pelo regime de tributação
do lucro real.

1.3 Problema
Nesse sentido, com base no tema apresentado, esta pesquisa propõe-se
responder A seguinte questão-problema:
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Qual a melhor opção de tributagio, lucro real ou presumido, para uma
empresa do ramo hoteleiro, que utiliza o planejamento tributário, considerando
as Contribuições do PIS e da COFINS?

1.4 Objetivos
O objetivo geral do presente trabalho consiste em elaborar e aplicar um
Planejamento Tributário quanto à incidência do PIS e da COFINS na sua prestação
dos serviços no ramo de hotelaria.
Os objetivos específicos são:
•

Demonstrar principais aspectos dos tributos PIS e COFINS;

•

Levantar a legislação dos regimes de tributação do lucro real e presumido;

•

Dissertar sobre planejamento tributário e suas etapas;

•

Aplicar um planejamento tributário numa empresa (fictícia) prestadora de
serviços no ramo de hotelaria, tributada pelo lucro real; e,
Identificar, de acordo com o conteúdo trabalhado, qual a opção mais
recomendada.

1.5 Justificativa
Considerando o risco do negócio que as empresas apresentam, muitas vezes,
a forma de tributação é tão substancial, que se reflete em toda sua estrutura
econômica, fazendo-se necessária a implantação de um planejamento tributário
eficiente.
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0 planejamento tributário visa à organização financeira empresarial e
redução do pagamento de tributos. 0 contador é o principal elaborador do
planejamento tributário, por ser aquele que gera as informações através da
contabilidade, além de fazer o demonstrativo de cálculo e do prazo de pagamento
dos impostos.
0 planejamento tributário visa a melhor forma legal de se obter uma menor
tributação, diminuindo assim os custos que envolvem o valor final dos serviços
prestados.
Alem de auxiliar no desenvolvimento econômico da empresa, o planejamento
tributário abrirá caminhos para uma melhor forma de tributação, ganhando cada vez
mais importância o papel do contador na administração das organizações
empresariais.
Também é de extrema importância essa proposta de estudo, pois poderá
despertar aos acadêmicos de Ciências Contábeis um especial interesse por essa
área da contabilidade, podendo aplicar o modelo de planejamento tributário em
outros ramos de atividades empresariais, bem como outros tipos de tributação.
Além de transmitir conhecimentos acerca da importância, necessidade e de
como fazer um planejamento tributário visando redução legal de tributos

e

contribuições, mediante análise das diversas alternativas que a empresa possui.
Sem deixar de citar a importância desse estudo sobre a legislação atual do
PIS e da COFINS aos empresários do ramo hoteleiro, que muitas vezes não utilizam
os serviços do contador para fazer o planejamento tributário.
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1.6 Metodologia
Partir-se-6 do estudo do planejamento tributário de um modo geral,
especificando a sua aplicação numa empresa do ramo de hotelaria, tributada pelo
lucro real, nos tributos do PIS e da COFINS, utilizando dados fictícios.
0 método de pesquisa a ser utilizado, neste estudo, é o descritivo, que
segundo Trivihos (1987, apud BEUREN et al, 2003, p.81):
o estudo descritivo exige do pesquisador uma delimitação precisa de
técnicas, métodos, modelos e teorias que orientam a coleta e interpretação
dos dados, cujo objetivo 6 conferir validade científica A pesquisa. A
população e a amostra também devem ser delimitadas, assim como os
objetivos, os termos, as variáveis, as hipóteses e as questões de pesquisa.

A pesquisa descritiva é usada para análise e descrição de problemas de
pesquisa na área contábil. Para isso usam-se métodos, técnicas, modelos e teorias,
coleta e interpretação de dados, tendo como objetivo dar validade cientifica A
pesquisa.
Segundo Gil (1993, p.46), "a pesquisa descritiva têm como objetivo primordial
a descrição das características de determinada população ou fenômeno, ou então o
estabelecimento de relações entre as variáveis".
De acordo com a concepção do autor supracitado, de um modo geral, a
descrição de alguns problemas relacionados a determinados assuntos, são
adquiridos usando técnicas padronizadas de coleta de dados, desse modo,
estabelecendo relações com o assunto pesquisado.
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A técnica de pesquisa a ser utilizada é a de pesquisa bibliográfica, com base
nos ensinamentos escritos de autores especializados na área tributária, assim como
livros, artigos científicos, leis, etc.
Cervo e Bervian (1983, apud BEUREN et al, 2003, p.86) definem a pesquisa
bibliográfica como aquela que:
explica um problema a partir de referenciais teóricos publicados em
documentos. Pode ser realizada independentemente ou como parte da
pesquisa descritiva ou experimental. Ambos os casos buscam conhecer e
analisar as contribui0es culturais ou científicas do passado existentes
sobre um determinado assunto, tema ou problema.

Esse tipo de pesquisa, definida pelos autores, constitui parte da pesquisa
descritiva ou experimental, tendo como objetivos recolher informações

e

conhecimentos acerca de um problema para o qual se procura uma resposta acerca
de uma hipótese a qual se quer comprovar.
A pesquisa bibliográfica, por ser de natureza teórica, é parte obrigatória de
todo trabalho cientifico, da mesma forma como em outros tipos de pesquisa, já que é
por meio dela que tomamos conhecimento sobre os assuntos a serem abordados.
Segundo Gil (1993, p.48):
A pesquisa bibliográfica 6 desenvolvida a partir de material já elaborado,
constituído principalmente de livros e artigos científicos _ Embora em quase
todos os estudos seja exigido algum tipo de trabalho desta natureza, há
pesquisas desenvolvidas exclusivamente a partir de fontes bibliográ fi cas.

Neste estudo são utilizadas várias fontes de levantamento bibliográfico como:
livros, artigos científicos, leis, etc, onde, por exemplo, partir-se-á do estudo do
planejamento tributário dos tributos PIS e COFINS e dos assuntos a eles
relacionados.
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O tipo de pesquisa, deste estudo, classifica-se como pesquisa qualitativa, que
segundo Richardson (1999, apud BEUREN et al, 2003, p. 91):
os estudos que empregam uma metodologia qualitativa podem descrever a
complexidade de determinado problema, analisar a interação de certas
variáveis, compreender e classi fi car processos dinâmicos vividos por grupos
sociais. Ressalta também que podem contribuir no processo de mudança de
determinado grupo e possibilitar, em maior nível de profundidade, o
entendimento das particularidades do comportamento dos indivíduos.

Na pesquisa qualitativa pode-se obter informações sobre a complexidade do
que está sendo estudado. A abordagem qualitativa tem como objetivo destacar
caracteristicas não observadas por meio de um estudo quantitativo, sendo este
último bem superficial.

1.7 Limitações
O foco deste trabalho encontra-se no tratamento tributário dispensado ao PIS
e á COFINS no ramo de prestação de serviços de hotelaria das empresas optantes

pelo regime de tributação no lucro real
Esta monografia é elaborada como base na legislação tributária vigente até
31/12/2004, portanto, quaisquer alterações legais posteriores a esta data não serão
passiveis de análise.

1.8 Organização
Este trabalho está dividido em quatro (04) seções, a saber:
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Na presente seção apresentam-se: o tema, problema, objetivo geral e

objetivos específicos, a metodologia, as limitações da pesquisa e a própria
estruturação do trabalho.
Na segunda seção, intitulada como fundamentação teórica, são tratados
assuntos tais corno: tributos, conceitos, elementos fundamentais (fato gerador,

contribuinte ou responsável, base de cálculo e aliquota), classificações (formas, tipos
de tributos) e as formas de tributação (lucro presumido, lucro real e lucro arbitrado).

Sobre planejamento tributário, conceitos, etapas, e também evasão e elisão fiscal.
Na seção 3, baseada no levantamento teórico, exposto na seção 2, é aplicado
um planejamento tributário numa empresa do ramo hoteleiro, onde se pretende
avaliar, de acordo com a legislação contábil e fiscal, a melhor forma de tributação,

lucro real ou lucro presumido, com o objetivo de se obter uma menor carga tributária.
Na seção 4, apresentam-se as conclusões e o resultado da pesquisa.

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
Nesta seção, apresentam-se conceitos e definições referentes a tributos,
elementos fundamentais (fato gerador, contribuinte ou responsável, base de cálculo
e aliquota), classificações (formas, tipos de tributos) e as formas de tributação (lucro

presumido, lucro real e lucro arbitrado). Também se discute sobre planejamento
tributário, conceitos, etapas, e também evasão e elisão fiscal.

2. 1 Tributo
Tributo é certa quantidade em dinheiro que os contribuintes são obrigados a
repassar ao Estado (Distrito Federal, Unido, Estados e Municípios), ou seja, pagar a
ele quando praticam certos fatos geradores previstos na legislação tributária.
Tributo é definido no art. 3 0 do Código Tributário National (CTN), como:
Art. 3 0 Tributo é toda prestação pecuniária compulsória, em moeda ou cujo
valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção por ato ilicito,
instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente
vinculada.

Desse modo, pode-se afirmar que o tributo é obrigatório, deve ser pago em
moeda corrente nacional, e, portanto deve estar previsto em lei especifica.
Decompondo o conceito de tributo tem-se:
• Prestação pecuniária — o tributo deve ser pago em unidades de moeda
corrente, ou seja, em dinheiro;
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•

Compulsória — a compulsoriedade 6 da essência do tributo. É uma obrigação

independente da vontade do contribuinte, ou seja, compete a ele a pagar o
tributo;
•

Em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir — ou seja, deve ser
expresso em moeda corrente nacional ou por meio de indexadores;
Que não constitua sanção de ato ilícito — o tributo não decorre de infração
de determinada norma ou descunnprimento da lei, ou seja, a prestação do
tributo não deve ser justificada como punição do Estado e nem deve ser
encarada como sendo isso;

•

Instituída em lei

— só existe a obrigação de pagar o tributo, se este estiver

instituído na lei. Para que o tributo seja exigido, -6 necessário que a lei o
estabeleça com antecedência ao fato que dê motivo à cobrança exigida pelo
estado. Vale dizer, sem lei não há tributo.

Conforme o exposto, pode-se dizer que o tributo 6 a prestação compulsória e
pecuniária devida ao estado, para que o mesmo execute as funções que lhe são
atribuidas. A seguir, são tratados dos elementos fundamentais do tributo, fato
gerador, contribuinte ou responsável, base de cálculo e a allquota.

2.1.1 Elementos Fundamentais do Tributo
Os tributos têm como elementos fundamentais: o fato gerador, o contribuinte,
a base de cálculo e a aliquota.
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2.1.1.1

Fato Gerador
0 fato gerador é considerado aquele que faz nascer a obrigação tributária,

podendo esta ser principal ou acessória, ou seja, gera a obrigação de pagar o
tributo.
0 CTN, nos artigos 114 e 115, define fato gerador como:
Art. 114. Fato gerador da obrigação principal é a situação definida em lei
como necessária e suficiente A 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.

Desse modo, pode-se afirmar que a concretização do fato gerador pode
originar uma obrigação principal, que é sempre de natureza pecuniária (pago em
moeda corrente nacional); ou uma obrigação acessória, que

é um dever

administrativo (nela previsto o interesse da arrecadação ou a fiscalização do tributo),
como exemplo tem-se a escrituração de livros fiscais, envio de declarações, etc.

sac)

procedimentos legais, que configuram o surgimento do fato gerador.
Como exemplo de fato gerador tem-se:
•

Imposto de Renda (IR), que tem como fato gerador o recebimento de
salários e proventos;

•

Imposto sobre Serviços (ISS), que tem como fato gerador à prestação de
serviços.

2.1.1.2 Contribuinte ou Responsável
Neste item iremos tratar sobre contribuinte e o responsável pela obrigação
tributária. 0 art. 121 do CTN define contribuinte e responsável como:
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Art. 121. Sujeito passivo da obrigação principal 6 a pessoa obrigada ao
pagamento do tributo ou da penalidade pecuniária.
Parágrafo único. 0 sujeito passivo da obrigação diz-se:
I — contribuinte, quando tenha relação pessoal e direta com a situação que
constitua o respectivo fato gerador;
II — responsável, sem revestir a condição de contribuinte, sua obrigação
decorra de disposição expressa em lei.

Pode-se afirmar, então, que existe uma diferença entre contribuinte

e

responsável. 0 primeiro é aquele que tem obrigação pelo recolhimento do tributo
após o nascimento do fato gerador, pois está diretamente relacionado; e o segundo
é aquele que fica responsável pelo recolhimento do tributo, por força de lei, mesmo

que o ônus tributário seja suportado pelo contribuinte de fato.
Como exemplo, tem-se o INSS de empregado descontado em folha de
pagamento, onde o contribuinte de fato é o empregado e contribuinte responsável
a empresa.

2.1.1.3

Base de Cálculo

A base de cálculo é o valor sobre o qual é aplicada a alíquota para apurar o
montante a ser recolhido.
0 art. 146 da Constituição Federal define que, "cabe a lei complementar não
somente regular a base de cálculo, observando os princípios da legalidade, da
anterioridade e da irretroatividade, mas também definir claramente os critérios para
sua fixação".
A base de cálculo deve ser definida em lei complementar. Sua alteração está
sujeita aos princípios da legalidade, da anterioridade e da irretroatividade, sendo que
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a lei complementar deve definir com muita clareza os critérios para determinação da
base de cálculo.
0 art. 150 da Constituição Federal estabelece que:
Art. 150. Sem juízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte,
vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:
I — exigir ou aumentar tributo sem lei que o estabeleça; (...)
Ill — cobrar tributos:
em relação a fatos geradores ocorridos antes do início da vigência da
a.
lei que os houver institufdo ou aumentado;
no mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada a lei que
b.
os instituiu ou aumentou.

Este artigo tem relação com três princípios constitucionais tributários: os
princípios da legalidade, da isonomia tributária e da irretroatividade tributária. Pegas
(2003), descreve que os princípios citados são:
•

Legalidade — este principio tem relação com o inciso I do artigo citado
acima, onde diz que é proibido aumentar um tributo sem ter uma lei que o
estabeleça, ou seja, ele não pode ser alterado por decreto, portaria, etc;

•

Irretroatividade — este principio refere-se ao inciso Ill, alínea a. da referida
lei, afirma que a lei deve estar vigente antes de iniciada a ocorrência do
fato gerador, ou seja, a lei não pode retroagir para alterar fatos já ocorridos
na vigência da lei anterior;

•

Anterioridade — refere-se ao inciso Ill, alínea b., que diz que não é
permitido que uma lei aumente ou institua um tributo no mesmo ano de
sua edição. A data que iniciará a vigência da lei vai depender do imposto.
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2.1.1.4 Aliquota
A aliquota é o percentual definido em lei que aplicado sobre a base de
cálculo, determina o valor do tributo que deve ser pago.
A determinação da aliquota deve obedecer aos princípios de legalidade, de
irretroatividade e da anterioridade, sendo que os impostos sobre importação,
exportação, produtos industrializados sobre operações financeiras e as contribuições
sociais possuem exceção quanto ao principio da anterioridade estando previsto na
Constituição Federal /88, no § 1°, do art. 153:
Art. 153. (...) § 1° é facultado ao Poder Executivo, atendida as condições e
os limites estabelecidos em lei, alterar as alfquotas dos impostos
enumerados nos incisos I, II, IV e V
Art. 195. (...) § 6° As contribuições sociais de que trata este artigo sõ
poderão ser exigidas após decorridos noventa dias da data de publicação
da lei que as houver instituído ou modificado.

Em determinados casos a lei pode determinar o pagamento de mais um
imposto a titulo de adicional, sendo este percentual definido em lei.
Tanto a base de cálculo quanto à aliquota estão sujeitas aos princípios
constitucionais da legalidade, da irretroatividade e da anterioridade. Todavia, com
relação ao principio da anterioridade, alguns casos são tratados como exceção,
como as contribuições sociais e os impostos de importação, exportação sobre
produtos industrializados e sobre operações financeiras.

2.1.2 Classificação dos Tributos
A importância de se precisar qual a espécie de tributo 6 para que se possa
aplicar corretamente o regime jurídico adequado, considerando as normas e os
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princípios que a constituição adota, e também levando em consideração a legislação
vigente.

2.1.2.1

Formas de tributo
Os tributos podem ser classificados de várias formas (dependendo do autor),

como por exemplo, tributos diretos e indiretos e tributos vinculados e não-vinculados,
a seguir, são tratadas algumas delas:

2.1.2.11

Tributos Diretos e Indiretos

Os tributos podem, segundo alguns autores, serem classificados em diretos e
indiretos.
Os tributos diretos, segundo Fabretti (2003, p.202) são aqueles que "recaem
definitivamente sobre o contribuinte que está direta e pessoalmente ligado ao fato
gerador. Assim, a mesma pessoa 6 o contribuinte de fato e de direito".
Os tributos diretos são aqueles que incidem sobre a renda e o patrimônio.
Como exemplo, tem-se: a CSLL, o IRPF, o IRPJ e o IPTU. Perante a lei, estes
tributos não podem ser repassados para o preço e nem a outra pessoa, ao contrário
dos tributos indiretos, que são comentados a seguir.
Os tributos indiretos, segundo Fabretti (2003, p. 161), são considerados como
"aqueles que a cada etapa econômica são repassados para o preço do produto /
mercadoria / serviço".
O ônus dos tributos indiretos é transferido para o consumidor, ou seja, é
embutido no prego de venda ou do serviço. Os empresários que comercializaram ou

25

produziram os produtos são os contribuintes de direito, sendo que responderão pelo
pagamento desses tributos perante o Fisco. Portanto, o consumidor 6 o contribuinte
de fato, que arcou com todo o ônus tributário.

São considerados, por exemplo, como tributos indiretos o ICMS, a COFINS, o
PIS, o ISS, o IPI, o INSS e o FGTS. A seguir, são tratadas de outras duas

classificações de tributos, quais sejam, vinculados e não-vinculados.

2.1.2.1.2

Tributos Vinculados e Não-vinculados

Os tributos, segundo Pegas (2003, p. 15), podem ser classificados em duas
espécies: tributos vinculados e não-vinculados:
Os vinculados estão representados pelas taxas, contribuições de melhoria,
contribuições sociais e, também, pelos empréstimos compulsórios. São
assim chamados, devido ao vinculo do tributo pago com o serviço já
prestado ou a prestar pelo Estado.
Como tributo não vinculado, temos o imposto, que é devido independente
de qualquer atividade estatal relacionada ao contribuinte.

De acordo com a concepção desse autor, os tributos vinculados são aqueles
que expressam um acontecimento que envolva a atuação do Estado, e tributos não-

vinculados são aqueles devidos independentemente de qualquer atividade do
Estado que seja relacionada ao contribuinte.

2.1.2.2

Tipos de Tributos

Os tributos são classificados em impostos, taxas e contribuições de melhoria.
Pode-se encontrar esta classificação no art. 5° do GIN, que traz: "Os tributos são
impostos, taxas e contribuições de melhoria".
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Diversos autores da Area tributária trazem, também, esta classificação de

tributos, porém, alguns autores incluem, também, como tributo os depósitos
compulsórios.

De acordo com o conceito acima, sobre a classificação de tributo tem-se:
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria.

2.1.2.2.1

Impostos

Sao aqueles, que uma vez instituídos por lei, são devidos independente de

qualquer atividade estatal em relação ao contribuinte.
O art. 16 do CTN prevê que o: Imposto é o tributo cuja obrigação tem por fato

gerador uma situação independentemente de qualquer atividade especifica, relativa
ao contribuinte".
Pode-se dizer que os impostos são aqueles que decorrem de fato gerador
independente da vontade do contribuinte, isto 6, o fato gerador do imposto deve ter
uma base de cálculo a que se aplique uma alíquota de forma a se calcular o imposto
devido.

Tem-se, como exempla de imposto, o Imposto Predial e Territorial Urbano
(IPTU), o qual é pago por todos aqueles que possuem imóveis, independente da
vontade.
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2.1.2.2.2

Taxas

As taxas estão vinculadas ao contribuinte pela real utilização de serviços
públicos, específicos e divisíveis, que podem ser prestados ao contribuinte ou posto
sua disposição.
A taxa é definida no art. 77 do CTN como se segue:
tem como fato gerador o exercício do poder de polícia ou a utilização efetiva
ou potencial, ou serviço público especifico e divisível, prestado ao
contribuinte, ou posto A sua disposição. Seu parágrafo único, completa:
taxa não pode ter base de cálculo ou fato gerador, idênticos ao imposto,
nem ser calculada em função do capital das empresas".

No texto citado, é utilizado o termo poder de policia no sentido do poder de
disciplinar e limitar, por parte da administração pública, com algumas atividades de
interesse público, referentes à segurança, à higiene, aos costumes, à ordem,
disciplina de produção do mercado, a tranqüilidade pública ou aos direitos
individuais e coletivos e com respeito A propriedade.
Pode-se dizer, então, que a taxa é o montante pago à administração pública,
para utilização de um serviço, ou para autorização de funcionamento de algum
estabelecimento comercial, industrial ou bancário.

2.1.2.2.3

Contribuições de melhoria

A contribuições de melhoria são decorrentes de obras públicas. O art. 81 do
CTN afirma que a contribuição de melhoria é o tributo "instituído para fazer face ao
custo de obras públicas que decorra valorização imobiliária, tendo como limite total,
a despesa, e como limite individual, o acréscimo de valor que da obra resultar para
cada imóvel beneficiado".
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A contribuição de melhoria, segundo Pegas (2003), é uma forma que o ente
público tem de dividir com o particular os custos de uma obra pública, na medida e
na proporção da valorização agregada ao imóvel. Esta contribuição pode ser
cobrada pela União, Estados e Municípios.

2.1.2.2.4

Contribuições Socials

As contribuições sociais, segundo diversos autores da área tributária, são
intituladas como a 4° espécie de tributo, pois não se enquadram em nenhuma das
espécies definidas pelo CTN.
Segundo Oliveira (2003, p. 22):
Com a edição da Constituição Federal de 1988, surgiram para
financiamento das atividades sociais as contribuições sociais, que, embora
tenham sido tratadas no capitulo dos tributos, assumem as características
destes para fazer face aos investimentos do governo nesse setor.

As contribuições sociais têm como base os lucros e/ou as receitas das
sociedades, no faturamento das empresas e na folha de pagamentos dos
empregados e são subdivididas em contribuições do INSS, Contribuição Sindical,
Contribuição do PIS/PASEP, Contribuição Social sobre o Lucro Liquido

e

Contribuição para o Fundo de Investimento Social (COFINS).
Neste estudo são tratadas duas contribuições sociais: o PIS e a COFINS.

1) Programa de Integração Social (PIS)

A contribuição para o Programa de Integração Social (PIS), foi instituída pelas
Leis Complementares n° 7, de 7 de setembro de 1970, e n° 8, de 3 de dezembro de
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1970.

sac)

contribuintes do PIS as pessoas jurídicas de direito privado e as que lhe

são equiparadas pela legislação do imposto de renda, inclusive empresas
prestadoras de serviços.
A contribuição para o PIS/PASEP tem como fato gerador o faturamento
mensal, assim entendido como o total das receitas auferidas pela pessoa jurídica,
independendo de sua denominação ou classificação contábil.
Para tal efeito, o total das receitas compreende a receita bruta da venda dos
bens e serviços nas operações em conta própria ou alheia e todas as demais
receitas auferidas pela pessoa jurídica.
Portanto, a base de cálculo para a contribuição do PIS, é representada pelo
total de todas estas receitas. E a aliquota é calculada conforme a modalidade de
tributação.
O recolhimento da contribuição para o PIS /PASEP deverá ser efetuado até o
último dia útil da primeira quinzena do mês seguinte ao mês de ocorrência do fato
gerador, caso não seja dia útil para pagamento, o imposto deverá ser antecipado.
Há três modalidades de contribuição, conforme a seguir:

a) PIS Cumulativo
A cumulatividade do PIS /PASEP foi instituída com a Lei Complementar n° 7
de 07109/1970. A aliquota aplicada é de 0,65% sobre o faturamento, cuja base de
cálculo é o faturamento mensal, esta aliquota está dentro da sistemática do lucro
presumido (descrita na p. 42 deste trabalho).
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A partir de fevereiro de 1999, com a Lei n° 9.718/98, a base de cálculo do PIS
passa a atingir todas as receitas, independente do tipo de atividade exercida pela
empresa e a classificação contábil adotada para estas receitas.
De acordo com Ferreira (2004, p. 212), os tributos incidem em cascata, ou
seja, estão presentes em todas as fases da cadeia produtiva. Portanto, o tributo
incide desde a fabricação do produto até à venda ao consumidor final, sem a
possibilidade de compensação da parcela paga na compra do mesmo.
Segundo Pdgas (2003, p. 168), algumas empresas permanecem com a
sistemática do PIS cumulativo, sendo a aliquota de 0,65%. Sao elas:
a) As Instituições financeiras e equiparadas, Seguradoras, Securitizadora
de Créditos, Empresas de Capitalização e Previdência Privada;
b) as empresas tributadas pelo lucro presumido ou arbitrado;
c) as pessoas jurídica imunes a impostos. (A Lei não citou as pessoas
jurídicas isentas, o que conflita com o texto da MP 2.158-35);
d) as pessoas jurídicas optantes pelo SIMPLES;
e) os Órgãos públicos, as autarquias e fundações públicas federais,
estaduais e municipais, e as fundações cuja criação tenha sidesse
autorizada por Lei;
f) as pessoas jurídicas que importem mercadorias do exterior e as vendam
no varejo, diretamente aos consumidores finais, relativamente ao
faturamento oriundo dessas vendas diretas;
g) as operações com tributação monofásica e as sujeitas A substituição
tributaria do PIS;
h) as receitas decorrentes de prestação de serviços de telecomunicações;
e,
i) as receitas de revendas de veículos usados.

De acordo com esse autor, estas empresas não são afetadas pela nova
sistemática do PIS, ou seja, elas continuam a ser tributadas de forma cumulativa,
utilizando a aliquota de 0,65% sobre as receitas auferidas.
A partir de dezembro de 2002, foi criada mais uma modalidade, a tributação
do PIS não-cumulativo, que 6 visto a seguir:
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b) PIS Não-cumulativo
A partir de 1° de janeiro de 2002, com a edição da Lei n° 10.637, de 30 de
dezembro de 2002, foi instituída a não-cumulatividade na cobrança das
contribuições para o PIS/PASEP sobre a receita bruta da vendas de bens e serviços
e as demais receitas, cuja aliquota é de 1,65%, isto para empresas tributadas pelo
lucro real.
Com a não-cumulatividade, os tributos passaram a não incidir mais em
cascata (cumulativo), ou seja, os tributos continuam a incidir sobre o faturamento,
contudo as empresas podem aproveitar-se dos créditos referentes a compras de
insumos, energia elétrica etc.
0 principio da não-cumulatividade se aplica as empresas tributadas pelo lucro
real, com exceção daquelas empresas citadas anteriormente.
Neste regime, a empresa poderá ter direito aos créditos referentes ao PIS. 0
art 3° da Lei n° 10.637/2002, dispõe sobre os créditos que podem ser utilizados:
Art. 3°. Do valor apurado na forma do art, 2° a pessoa jurídica poderá
descontar créditos calculados em relação a:
I — bens adquiridos para revenda, exceto em relação as mercadorias e aos
produtos referidos nos incisos III e IV do § 3 0 do art. 1';
II — bens e serviços utilizados como insumo na fabricação de produtos
destinados à venda ou à prestação de serviços, inclusive combustíveis e
lubrificantes;
ill — (vetado) — Redação vetada: "energia elétrica e serviços de
telecomunicação nos estabelecimentos da pessoa jurídica". (0 art. 25 da Lei
n° 10684/2003 alterou a redação e permitiu o crédito referente ao consumo
de energia elétrica).
IV — aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos, pagos a pessoa
jurídica, utilizados nas atividades da empresa;
V - despesas financeiras decorrentes de empréstimos e financiamentos de
pessoa jurídica, exceto de optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de
Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno
Porte (SIMPLES);
VI — maquinas e equipamentos adquiridos para utilização na fabricação de
produtos destinados à venda, bem como a outros bens incorporados ao
ativo imobilizado;
VII — edificações e benfeitorias em imóveis de terceiros, quando o custo,
inclusive de mão-de-obra, tenha sido suportado pela locatária;
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VIII — bens recebidos em devolução, cuja receita de venda tenha integrado
faturamento do mês ou de mês anterior, e tributada conforme o disposto
nesta lei.
§ 1 0 0 credito será determinado mediante a aplicação da allquota prevista
no art. 2° sobre o valor:
I — dos itens mencionados nos incisos I e II do caput, adquiridos no mês;
II - dos itens mencionados nos incisos Ill a V do caput, incorridos no mês;
Ill — dos encargos de depreciação e amortização dos bens mencionados
nos incisos VI e VII do caput, incorridos no mês;
IV — dos bens mencionados no inciso VIII do caput, devolvidos no mês.
§ 2° Não dará direito ao crédito o valor de mão-de-obra paga a pessoa

física.
§ 3 0 0 direito ao credito aplica-se, exclusivamente, em relação:
I — aos bens e serviços adquiridos de pessoa juridica domiciliada no Pais;
II — aos custos e despesas incorridos, pagos ou creditados a pessoa jurídica
domiciliada no Pais;
III — aos bens e serviços adquiridos e aos custos e despesas incorridos a
partir do mês em que se iniciar a aplicação do disposto nesta Lei.
§ 4 0 0 credito não aproveitado em determinado mês poderá sê-lo nos
meses subseqüentes_
§ 5° (vetado).
§ 6° (vetado).
§ 7 0 Na hipótese de a pessoa jurídica sujeitar-se à incidência nãocumulative da contribuição para o PIS/PASEP, em relação apenas a parte
de suas receitas, o credito será apurado. exclusivamente, em relação aos
custos, despesas e encargos vinculados a essas receitas.
§ 8° Observadas as normas a serem editadas pela Secretaria da Receita
Federal, no caso de custos, despesas encargos vinculados às despesas
referidas no § 7 0 e aquelas submetidas ao regime de incidência cumulativa
dessa contribuição, o credito será determinado, a critério da pessoa jurídica,
pelo método de:
I — apropriação direta, inclusive em relação aos custos, por meio de sistema
de contabilidade de custos integrada e coordenadoria com a escrituração;
ou
II — rateio proporcional, aplicando-se aos custos, despesas e encargos
comuns a relação percentual existente entre a receita bruta sujeita a
incidência não-cumulativa e a receita bruta total, auferidas em cada mês.
§ 9° 0 método eleito pela pessoa jurídica será aplicado consistentemente
por todo o ano calendário, observadas as normas a serem editadas pela
Secretaria da Receita Federal.

As empresas podem utilizar-se dos créditos relacionados anteriormente, para
reduzir o pagamento do tributo, ou mesmo não precisar recolher o mesmo, caso o
crédito seja maior que o valor calculado do tributo.
Com isso, no momento do cálculo dos impostos incidentes sobre o
faturamento e as suas receitas, as empresas deverão apurar os impostos, e os
referidos créditos para que se possa saber, então, se o imposto será recolhido, ou
não.
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Para apurar os créditos a serem usados, é aplicada a aliquota de 1,65 %
sobre o valor total de cada item. Por exemplo, o valor da energia elétrica é de
R$ 2500,00, aplica-se a aliquota em cima deste valor, ou seja, 2500,00*1,65 % =
41,25, este valor é o que vai ser utilizado como crédito.

c) PIS IPA SEP Folha de Pagamento
0 PIS /PASEP Folha de Pagamento é um percentual calculado sobre a folha
de pagamento de salários mensal dos empregados da pessoa jurídica, cuja aliquota
a ser aplicada é de 1%.
Segundo Pagas (2003, p. 167), os contribuintes que pagam o PIS /PASEP
sobre a folha de pagamento são:
as entidades sem fins lucrativos, inclusive as fundações definidas como
empregadoras pela legislação trabalhista. Estas entidades são basicamente
as seguintes:
j) Associações de classe;
k) Clubes recreativos;
I) Sociedades cooperativas, em relação as operações praticadas por
cooperados;
m) Entidades fechadas de previdência privada;
n) Sindicatos;
o) Condomínios residenciais e comerciais que possuem empregados; e
p) Instituições de assistência social que não realizem, habitualmente,
vendas de bens e serviços.

Segundo a concepção desse autor o PIS /PASEP incide sobre a folha de
pagamento, ou seja, sobre os rendimentos dos salários dos empregados. As
entidades sem fins lucrativos e que não tiverem empregados não são obrigados a
pagar este tributo.

34

Neste estudo são discutidos: a incidência cumulativa e não-cumulativa, pelo
motivo de a empresa ser uma prestadora de serviços e revender mercadorias, que
foram tratados nos itens mencionados anteriormente.

2) Contribuição para Financiamento da Seguridade Social (COFINS)

A Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS), foi
instituída pela Lei Complementar n° 70, de 30 de dezembro de 1991.
São contribuintes da COFINS as pessoas de direito privado em geral,
inclusive as pessoas a elas equiparadas pela legislação do imposto de renda, exceto
as microempresas e as empresas de pequeno porte submetidas ao regime do
SIMPLES.
A COFINS incide sobre o faturamento mensal, que corresponde à receita
bruta, assim entendida como a totalidade das receitas auferidas pela pessoa
jurídica, sendo irrelevante o tipo de atividade por ela exercida e a classificação
contábil adotada para essas receitas.
0 recolhimento da COFINS deverá ser efetuado até o último dia CM da
primeira quinzena do mês seguinte ao mês de ocorrência do fato gerador, caso não
seja dia útil para pagamento, o imposto deverá ser antecipado.
As duas contribuições (PIS e COFINS), apesar de se originarem de diferentes
legislações, têm uma relativa semelhança na base de cálculo, pois em sua formação
devem ser somadas todas as receitas auferidas, com as exceções e exclusões
previstas em lei.
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Atualmente, as contribuições do PIS e da COFINS, estão sendo regidas pela
Lei n° 9.718/98. Assim como o PIS, a COFINS tem, também, incidência cumulativa e
incidência não-cumulativa (Lei n° 10.833/2003).

a) CORNS Cumulativo
A cumulatividade da COFINS foi instituída com a Lei Complementar de 1991
conforme citado anteriormente. Em 1999, com Lei n° 9.718/98, algumas alterações
foram feitas, como o aumento da base de contribuintes e o aumento da base de
cálculo.
Portanto, a aliquota a ser aplicada é de 3% sobre o Faturamento, cuja base
de cálculo é o faturamento mensal e as receitas auferidas pela pessoa jurídica, esta
aliquota está dentro da sistemática do lucro presumido.
A partir de fevereiro de 1999, com a Lei 9.718/98, a base de cálculo da
COFINS passa a atingir todas as receitas, independente do tipo de atividade
exercida pela empresa e a classificação contábil adotada para estas receitas.
Segundo Pegas (2003 p. 79), "A principal característica da COFINS 6 ser uma
contribuição cumulativa, ou seja, incide em cascata, em todas as etapas da
produção, onerando assim o prego final do produto".
Conforme esse autor, os tributos incidem em cascata, ou seja, atuam em
todas as fases da cadeia produtiva. Portanto, o tributo incide desde a fabricação do
produto até à venda ao consumidor final, sem a possibilidade de compensação da
parcela paga na compra do mesmo.
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Com a Lei n° 10.833/2003, foi criada mais uma modalidade, a tributação do
COFINS não-cumulativo, que é explicitado a seguir.

b) COFINS Não-cumulativo

De acordo com a Lei 10.833/2003, a partir de 01/02/2004, acaba a
cumulatividade da COFINS, para as empresas tributadas pelo Lucro Real. Portanto,
a COFINS começa a incidir de forma não-cumulativa.
Com a incidência não-cumulativa, a aliquota, para as empresas tributadas
pelo Lucro Real, passa de 3% para 7,6% sobre o faturamento mensal, que
compreende a receita bruta de vendas e as demais receitas auferidas pela pessoa
jurídica, e desse modo, a empresa pode aproveitar-se dos créditos, segundo o art. 3°
da Lei 10.833/2003, referentes A:
Art. 3°. Do valor apurado na forma do art. 2° a pessoa jurídica poderá
descontar créditos calculados em relação a:
I - bens adquiridos para revenda, exceto em relação as mercadorias e aos
produtos referidos nos incisos Ill e IV do § 3 0 do art. 1 0;
II - bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na
produção ou fabricação de bens ou produtos destinados 6 venda, inclusive
combustíveis e lubrificantes;
Ill - energia elétrica consumida nos estabelecimentos da pessoa jurídica;
IV - aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos, pagos a pessoa jurídica
utilizados nas atividades da empresa;
V - despesas financeiras decorrentes de empréstimos, financiamentos e o
valor das contraprestações de operações de arrendamento mercantil de
pessoa jurídica, exceto de optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de
Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno
Porte — SIMPLES;
VI — máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo
imobilizado adquiridos para utilização na produção de bens destinados A
venda, ou na prestação de serviços;
VII - edificações e benfeitorias em imóveis próprios ou de terceiros,
utilizados nas atividades da empresa;
VIII - bens recebidos em devolução cuja receita de venda tenha integrado
faturamento no mês ou do mês anterior, e tributada conforme o disposto
nesta Lei;
IX - armazenagem de mercadoria e frete na operação de venda, nos casos
dos incisos I e II, quando o Onus for suportado pelo vendedor.
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As empresas podem utilizar-se dos créditos relacionados anteriormente, para
reduzir o pagamento do tributo, ou mesmo não precisar recolher o mesmo, caso o
crédito seja maior que o valor calculado do tributo.
Com isso, no momento do cálculo dos impostos incidentes sobre os
faturamentos das empresas, deverão estas apurar os impostos, e os referidos
créditos para que se possa saber, então, se o imposto será recolhido, ou não.
Para apurar os créditos a serem usados, é aplicada a aliquota de 7,6 % sobre
o valor total de cada item. Por exemplo, o valor da energia elétrica é de R$ 2.500,00,
aplica-se a aliquota em cima deste valor, ou seja, 2.500,00*7,6 % = 190,00, este
valor é o que vai ser utilizado como crédito.
0 art. 15 da Lei n° 10.865 de 30 de abril de 2004 altera as Leis 10.637 de 30
de dezembro 2002 e 10.833 de 29 de dezembro de 2003, onde não aceita mais
como crédito do PIS e da COFINS, a depreciação e as despesas financeiras
decorrentes de empréstimos, ou seja, as empresas não poderão utilizar mais desses
créditos.
Acredita a autora deste trabalho que as empresas serão beneficiadas por esta
nova sistemática, pois esse tributo não será cobrado em todas as fases produtivas.
A não-cumulatividade beneficia especialmente as empresas com muitas fases
em sua cadeia produtiva, pois na cobrança em cascata (cumulativa), cada fase era
tributada. Mesmo assim, há que se observar a elevação da aliquota, o que pode ter
impactos no total recolhido para a COFINS.
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3) Contribuição Social Sobre o Lucro Liquido (CSLL)
A Contribuição Social sobre o Lucro Liquido (CSLL) foi instituída pela Lei n°
7.689, de 15 de dezembro de 1988. As pessoas jurídicas contribuintes são aquelas
domiciliadas no pals e as que lhe são equiparadas pela legislação do Imposto de
Renda. E uma das fontes de recursos previstas no art. 195 da Constituição Federal
para atender o programa de seguridade social.
0 art. 57 da Lei n° 8.981, de 20 de janeiro de 1995, afirma: "aplicam-se
contribuição social sobre o lucro as mesmas normas de apuração e de pagamento
estabelecidas para o Imposto de Renda das pessoas jurídicas".
Porém, devem ser mantidas a base de cálculo e as alíquotas previstas na
legislação em vigor. Portanto, as pessoas optantes pelo lucro presumido, real ou
arbitrado deverão recolher a contribuição social sobre o lucro, pela forma escolhida
de tributação.
Segundo Oliveira (2003, p.191), Ho fato gerador é a obtenção de lucro no
exercício; a base de cálculo, nos contribuintes tributados pelo lucro real, é o
resultado apurado pela contabilidade, ajustado pelas adições, exclusões

e

compensagões".
As empresas tributadas pelo lucro real têm a base de cálculo da contribuição
social como sendo o lucro liquido ajustado, ou seja, é o lucro liquido ajustado pelas
adições, exclusões e compensações previstas na legislação.
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1) Lucro Contábil
2) Adições

3) Exclusões
4) Prejuízos Compensados

5) Lucro Fiscal Tributável (1+2-3-4)
6) Contribuição Social (5* 9%)

60.000,00
3.000,00
2.000,00
18.000,00
43.000,00
3.870,00

Quadro 1 - Calculo da Contribuição Social — Lucro Real

Fonte: Elaborado pela Autora.

A base de cálculo da CSLL correspondia a 12% da receita bruta de venda de
bens e serviços, isto até 31/08/2003. Após esta data as empresas tributadas pelo
lucro presumido, passaram a ter a base de cálculo, segundo o art. 22 da lei
10.684/2003, de 32% da receita bruta nas atividades comerciais, industriais, serviços
hospitalares e de transporte.
Após a obtenção da base de cálculo é aplicada a alíquota de 8% para cálculo
da CSLL.
1) Receita
2) Base de Cálculo (1 * 32%)
3) Contribuição Social (2 * 9%)

360.000,00
115.200,00
10.368,00

Quadro 2 - Cálculo da Contribuição Social — Lucro Presumido

Fonte: Elaborado pela Autora.

A seguir, é discutida a retenção federal conforme a Lei 10.833 de 29 de
dezembro de 2003.

4) Retenções Federais: PIS, COFINS e CSLL

As empresas tomadoras de serviços são obrigadas a reter de algumas
empresas prestadoras de serviços o percentual de 4,65% (0,65% de PIS, 3% de
CORNS e 1% de CSLL). Esta retenção começou a ser obrigatória a partir de 01 de
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fevereiro de 2004, conforme a Lei 10.833 de 29 de dezembro de 2003, nos artigos
30 e 31, onde determina:
Art. 30. Os pagamentos efetuados pelas pessoas jurídicas a outras pessoas
jurídicas de direito privado, pela prestação de serviços de limpeza,
conservação, manutenção, segurança, vigilância, transporte de valores e
locação de mão-de-obra, pela prestação de serviços de assessoria
crediticia, mercadológica, gestão de crédito, seleção e riscos, administração
de contas a pagar e receber, bem como pela remuneração de serviços
profissionais, estão sujeitos a retenção na fonte da Contribuição Social
sobre o Lucro Liquido — CSLL, da COFINS e da contribuição para o
PIS/PASEP.
§ 1 0 0 disposto neste artigo aplica-se inclusive aos pagamentos efetuados
por:
I — associações, inclusive entidades sindicais, federações, confederações,

centrais sindicais e serviços sociais autônomos;
II — sociedades simples, inclusive sociedades cooperativas;
Ill — fundações de direito privado; ou
IV — condomínios edilicios,
§ 2° Não estão obrigadas a efetuar a retenção a que se refere o caput as
pessoas jurídicas optantes pelo SIMPLES.
§ 3° As retenções de que trata o caput serão efetuadas sem prejuízo da
retenção do imposto de renda na fonte das pessoas jurídicas sujeitas a
aliquotas especificas previstas na legislação do imposto de renda.
Art. 31. 0 valor da CSLL, da COFINS e da contribuição para o PIS/PASEP,
de que trata o art. 30, sere determinado mediante a aplicação, sobre o
montante a ser pago, do percentual de 4,65% (quatro inteiros e sessenta e
cinco centésimos por cento), correspondente à soma das alIquotas de 1%
(um por cento), 3% Ores por cento) e 0,65% (sessenta e cinco centésimos
por cento), respectivamente.
§ 1° As aliquotas de 0,65% (sessenta e cinco centésimos por cento) e 3%
(tits por cento), aplicam-se inclusive na hipótese de a prestadora de
serviços enquadrar-se no regime de não-cumulatividade na cobrança da
contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS.
§ 2° No caso de pessoa jurídica beneficieria de isenção, na forma da
legislação especifica, de uma ou mais das contribuições de que trata este
artigo, a retenção dar-se-6 mediante a aplicação da alíquota especifica
correspondente es contribuições não alcançadas pela isenção.

Este percentual é retido sobre o valor total dos serviços (montante a ser
pago). A apuração do imposto é feita semanalmente, e o vencimento é no terceiro
dia (Ail da semana seguinte ao fato gerador.
Em julho de 2004, a lei citada anteriormente foi alterada pela Lei 10.925 de 23
de julho de 2004, incluindo assim o parágrafo 3° e 4° na lei anterior, onde diz:
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Art. 31. ...
§3o E dispensada a retenção para pagamentos de valor igual ou inferior a
R$ 5.000,00 (cinco mil reais). (Incluído pela Lei n° 10.925, de 2004) (Vide
Lei n° 10.925, de 2004)
§ 40 Ocorrendo mais de um pagamento no mesmo mês a mesma pessoa
jurídica, devera ser efetuada a soma de todos os valores pagos no mês para
efeito de cálculo do limite de retenção previsto no § 30 deste artigo,
compensando-se o valor retido anteriormente. (Incluido pela Lei n° 10.925,
de 2004) (Vide Lei no 10_925, de 2004)

Segundo esta lei, é dispensada a retenção das contribuições sociais das
empresas prestadoras de serviços, que no mesmo mês receberem de uma mesma
pessoa jurídica, o valor igual ou inferior a R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
Porém, se aquelas empresas efetuarem no mesmo mês vários pagamentos,
que no somatório ultrapassarem a R$ 5.000,00 para a mesma pessoa jurídica, esta
deve fazer a retenção na última nota paga a esta.
Por exemplo: Se uma determinada empresa, que está sujeita à retenção das
contribuições sociais, fizer pagamentos A mesma prestadora de serviços nos
seguintes valores:

Quadro 3 - Cálculo da retenção federal

Fonte: Elaborado pela Autora.

Neste exemplo pode se observar que em 15 de agosto o valor dos
pagamentos ultrapassou R$ 5.000,01.
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Então, o valor da retenção é calculado desse modo: soma dos dias 10/08 e
15/08 (R$ 1.000,00 e R$ 5.000,00, respectivamente) o qual equivale a R$ 6.000,00,
sobre este valor é aplicada a aliquota de 4,65% (6.000,00*4,65%= 279,00).
E após esta data para pagamentos efetuados no mesmo mês é aplicada a
aliquota normalmente, ou seja, em 25/08, no exemplo, foi pago mais R$ 800,00,

para a mesma pessoa jurídica, então o valor da retenção será de R$ 37,20
(R$ 800,00*4,65%).

A apuração do imposto passa a ser feita quinzenalmente, e o vencimento na
sexta-feira da semana seguinte ao fechamento da quinzena.

2.1.3 Formas de Tributação

Existem quatro formas de tributação que as empresas podem optar: Lucro
Real, Lucro Presumido, Lucro Arbitrado e SIMPLES. Iremos comentar a seguir,
sobre tits destas formas.

2.1.3.1

Lucro Presumido
0 lucro presumido é uma das formas de tributação que as empresas podem

optar. Segundo Pegas (2003, p. 251) o lucro presumido é conceituado como:
O lucro presumido é a forma de tributação que tem por objetivo calcular o
imposto de renda e a contribuição social através de uma base estimada,
utilizando apenas as receitas da empresa, ao contrário do Lucro Real, onde
o cálculo é feito com base no resultado (receitas menos despesas).
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De acordo com o conceito desse autor, lucro presumido seria uma alternativa
simplificada que a empresa possui, para calcular os seus impostos, tendo como
base de cálculo a receita, onde se determina um lucro presumido.
0 art. 13 da Lei no 9.718198, estabelece que:
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
12 (doze) meses, poderá optar pelo regime de tributação com base no lucro
presumido.
§ 1 0 A opção pela tributação com base no lucro presumido sera definitiva
em relação a todo o ano-calendário.
§ 2° Relativamente aos limites estabelecidos neste artigo, a receita bruta
auferida no ano anterior sera 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.

Conforme o referido artigo, as empresas que quiserem optar pelo lucro
presumido devem ter, no ano-calendário anterior, receita bruta total igual ou inferior
a R$ 48.000.000,00, ou a 4.000.000,00, multiplicado pelo número de meses de
atividade no ano calendário anterior, sendo que a opção por esta forma de tributação
sett definitiva para todo o ano-calendário. O IRPJ e a CSLL são calculados
trimestralmente pela tributação com base no lucro presumido.
Não podem optar pelo lucro presumido aquelas pessoas jurídicas que:
• sejam instituições financeiras ou equiparadas;
• usufruam de benefícios fiscais relativos A isenção ou redução do imposto;
• tenham atividade de factoring.
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No próximo item é discutida a possibilidade de as pessoas optarem ou não
pelo lucro presumido.

2.1.3.2

Lucro Real

As empresas que não podem, ou não querem, optar pelo lucro presumido
devem basear-se na apuração do lucro real para cálculo e pagamento dos tributos
do Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o lucro.
Segundo Oliveira (2003, p. 174) o lucro real é definido como:
É o lucro liquido do período apurado na escrituração comercial, denominado
lucro contábil, ajustado pelas adições, exclusões e compensações
autorizadas pela legislação do imposto de renda. Os ajustes do lucro liquido
do período de apuração e a demonstração da apuração do lucro real devem
ser transcritos no Livro de Apuração do Lucro Real (LALUR).

A expressão lucro real significa o próprio lucro tributável, para fins da
legislação do imposto de renda, diferente do lucro liquido apurado contabilmente.
Com isso, pode-se entender que lucro real é o lucro liquido do período ajustado
pelas adições, exclusões e compensações autorizadas pela legislação do Imposto
de Renda.
Para Latorraca (2000, p. 151), a palavra "real" é usada pelo CTN em oposição
aos termos presumido e arbitrado, como o principal objetivo de exprimir o que existe
de fato, verdadeiro, ou seja, o que não é presumido ou arbitrado. Verdadeiro, no
sentido do que é convencional, ou no sentido do que é aceito para todos os fins e
efeitos de direito.
O lucro real é aquele apurado pela contabilidade, com base na completa
escrituração contábil /fiscal, com a precisa e rigorosa observância dos princípios
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fundamentais de contabilidade, e demais normas comerciais e fiscais (Decreto-Lei n°
1.598, de 1977, art. 7 0 ).
Segundo Oliveira (2003, p. 175), entende-se que a apuração do lucro real
envolve maior complexidade na execução das rotinas contábeis e tributárias, para a
completa escrituração das atividades e posterior apuração do lucro real, que é a
base para cálculo dos tributos como o Imposto de Renda e Contribuição Social sobre
o Lucro Liquido das empresas que não podem optar pelo lucro presumido.

0 lucro real é apurado com base na escrituração das empresas, o que
compreende a adoção de um conjunto de procedimentos habituais no ambiente
profissional do contabilista, como segue:
•

observância rigorosa dos Princípios Fundamentais de Contabilidade;

•

constituição da provisões necessárias a apuração do lucro;

•

completa escrituração contábil e fiscal;

•

escrituração de livros fiscais e contábeis, incluindo o Registro de Inventário
e o LALUR;

•

preparação das demonstrações contábeis etc.

A apuração do lucro real é feita na parte A do LALUR, mediante adições e
exclusões ao lucro liquido do período de apuração (trimestral ou anual) do imposto e
compensações de prejuízos fiscais autorizadas pela legislação do Imposto de
Renda.
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As pessoas jurídicas obrigadas ao regime de apuração com base no lucro
real, em cada ano-calendário, são aquelas que segundo o art 14 da Lei no 9718/98:
Art. 14. Estão obrigadas a 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 meses;
II - cujas atividades sejam de bancos comerciais, bancos de investimentos,
bancos de desenvolvimento, caixas econômicas, sociedades de credito,
fi nanciamento e investimento, sociedades de credito imobiliário, sociedades
corretoras de títulos, valores mobiliários e cambio, distribuidora de títulos e
valores mobiliários, empresas de arrendamento mercantil, cooperativas de
credito, empresas de seguros privados e de capitalização e entidades de
previdência privada aberta;
Ill - que tiverem lucros, rendimentos ou ganhos de capital oriundos do
exterior;
IV - que, autorizadas pela legislação tributária, usufruam de benefícios
fiscais relativos ã isenção ou redução do imposto;
V - que, no decorrer do ano calendário, tenham efetuado pagamento mensal
pelo regime de estimativa, na forma do art. 2° da Lei n° 9.430, de 1996;
VI - que explorem as atividades de prestação cumulative e continua de
serviços de assessoria creditícia, mercadológica, gestão de credito, seleção
de riscos, administração de contas a pagar e a receber, compra de direitos
credit6rios resultantes de vendas mercantis a prazo ou de prestações de
serviço (factoring).

As empresas não enquadradas neste artigo poderão ser tributadas pelo lucro
real por opção, que será confirmada no inicio do exercício, com o pagamento
referente ao primeiro mês, pelo critério da estimativa ou período em curso (art. 3° da
Lei 9430/96). Assim, verifica-se que uma empresa incluída em algum inciso do art.
14 não poderá optar por outra forma de tributação, ou seja, será obrigada á
tributação pelo lucro real.
Os arts. 249 e 250 do RIR /1999 estabelecem que:
Art. 249 — Na determinação do lucro real, serão adicionados ao lucro liquido
do período de apuração (Decreto-lei n° 1.598, de 1977, art. 6°, § 2°):
I — os custos, despesas, encargos, perdas, provisões, participações e
quaisquer outros valores deduzidos na apuração do lucro liquido que, de
acordo com este Decreto, não sejam dedutiveis na determinação do lucro
real;
II — os resultados, rendimentos, receitas e quaisquer outros valores não
incluídos na apuração do lucro liquido que, de acordo com este Decreto,
devam ser computados na determinação do lucro real.
Art. 250. Na determinação do lucro real, poderão ser excluídos do lucro
liquido do período de apuração (Decreto-lei n° 1.598, de 1977, art. 6°, § 3°):
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I — os valores cuja dedução seja autorizada por este Decreto e que não
tenham sido computados na apuração do lucro líquido do período de

apuração;
II — os resultados, rendimentos, receitas e quaisquer outros valores incluldos
na apuração do lucro líquido que, de acordo com este Decreto, não sejam
computados no lucro real;
Ill — o prejuízo fiscal apurado em períodos de apuração anteriores, limitada
a compensação a trinta por cento do lucro líquido ajustado pelas adições e
exclusões previstas neste Decreto, desde que a pessoa jurídica mantenha
os livros e documentos, exigidos pela legislação fiscal, comprobatórios do
prejuízo fiscal utilizado para compensação, observado o disposto nos arts.
509 a 515 (Lei n° 9.065, de 1995, art. 15 e parágrafo único).

Conforme os artigos citados, as adições, as exclusões e as compensações
referem-se as:
•

Adições — despesas contabilizadas pela pessoa jurídica, mas que são
limitadas ou não admitidas pela LIR. Exemplo, excesso de retirada prolabore, multa por infrações fiscais etc;

•

Exclusões — valores que o LIR permite subtrair do lucro liquido (IR) para
efeito fiscal. Exemplo, depreciação acelerada por incentivos fiscais,
dividendos obtidos de investimentos em ações de outras empresas
avaliadas pelo custo de aquisição etc;

•

Compensações — podem ser compensados os prejuízos fiscais dos
períodos bases anteriores, podendo a empresa se beneficiar de 30% do
prejuízo, conforme citado anteriormente.

Em decorrência da incidência do imposto sobre a renda, o lucro real deve ser
apurado na data de encerramento do período de apuração. O período de apuração
encerra-se em:
•

Nos dias 31 de março, 30 de junho, 30 de setembro e 31 de dezembro, no
caso de apuração trimestral do imposto de renda;
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•

No dia 31 de dezembro de cada ano-calendário, no caso de apuração
anual do imposto de renda;

•

Na data da extinção da pessoa jurídica, assim entendida a destinação total
de seu acervo liquido;

•

Na data do evento, nos casos de incorporação, fusão ou cisão da pessoa
jurídica.

A seguir, são apresentados dois tipos de apuração do lucro real, são estes: a
apuração anual e a apuração trimestral.

2.1.3.2.1

Tributação pelo Lucro Real Trimestral

0 lucro real trimestral representa a tributação sobre o lucro feita a cada
trimestre. Portanto no mesmo ano calendário, a pessoa jurídica encerra quatro
períodos diferentes, apurando um valor de imposto de renda para cada três meses.
Com isso, a empresa tem a obrigação de efetuar quatro recolhimentos no
ano, sem a necessidade de acompanhamento mensal, pois a exigência só acontece
a cada trimestre.
Se a opção for pela apuração do lucro real trimestral, este deve ser
determinado em períodos de apuração encerrados em 31 de março, 30 de junho, 30
de setembro, 31 de dezembro, com base no resultado liquido de cada trimestre.
Esse resultado deve ser apurado mediante levantamento das demonstrações
contábeis, com observância das normas estabelecidas na legislação fiscal e
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comercial, o qual sera ajustado pelas adições, exclusões

e compensações

determinadas ou autorizadas pela legislação tributária.
Segundo Pegas (2003, p. 249), "sua grande desvantagem 6 que a apuração
do imposto passa a ser trimestral, prejudicando sensivelmente empresas que
tenham resultados apresentando algum desequilíbrio nos meses do ano".
Portanto, aquelas empresas que são sazonais, ou seja, o seu faturamento
varia de acordo com a época do ano, ou com variações cambiais, etc., sejam
prejudicadas pela apuração do imposto trimestral.
Como exemplo tem-se o ramo hoteleiro, onde a maioria dos hotéis tem um
aumento na sua demanda de acordo com a estação do ano. Mas para empresas
com históricos, desde que acima de R$ 60.000,00 por trimestre, a opção pelo lucro
real pode se tornar interessante.

2.1.3.2.2

Tributação pelo Lucro Real Anual

Podem optar pela apuração do lucro real anual, as pessoas jurídicas
tributadas com base no lucro real, alternativamente à apuração em cada trimestre.
Desse modo, os recolhimentos dos tributos devem ser feitos todos os mesas.
Nessas condições, as pessoas jurídicas tributadas pelo lucro real, optantes
pelo lucro real anual, devem efetuar os recolhimentos mensais com base em
estimativas, seguem os mesmos critérios do lucro presumido. Portanto, com base
nessa opção, a empresa esta obrigada a apuração do lucro real anual, e não pode
mudar a base de tributação pelo lucro presumido.
Segundo Oliveira (2003, p. 182) tem a opção de:
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As empresas submetidas ao regime de tributação com base no lucro real
têm, portanto, a opção pelo pagamento do imposto em bases estimativas
mensais, apurando-se o lucro real anualmente, com a possibilidade de
suspensão ou redução do imposto com base em balanços ou balancetes
periódicos.
Destacam-se os seguintes principais aspectos dessa modalidade de
tributação:
a) o imposto devido em cada mês, calculado em bases estimadas, devera
ser pago até o Ultimo dia útil do mês subseqüente;
b) a allquota do imposto de renda
ou seja 15%;
C) a alfquota do adicional, de 10%, também não se altera, sendo que o
pagamento desse adicional terá que ser feito mensalmente sobre a
parcela do lucro estimado que exceder R$ 20.000,00.

Observa-se que geralmente o lucro real anual é o mais vantajoso,
principalmente por dois fatos: compensação integral de prejuizo dentro do ano, que
no lucro real trimestral limita-se a 30% do lucro real do trimestre e adicional de IRPJ,
que no lucro real anual incide sobre a parcela de lucro excedente a R$ 240.000,00
(duzentos e quarenta mil reais).
A empresa na qual será aplicado o planejamento tributário, é submetida ao
regime de tributação com base no lucro real, e sua opção pelo pagamento do
imposto com base em estimativas mensais.

2.1.3.3

Lucro Arbitrado

As empresas com fins lucrativos, normalmente, são tributadas pelos seguintes
regimes: lucro presumido, lucro real e SIMPLES. Porém ocorrem situações em que a
tributação será calculada por um quarto regime, o lucro arbitrado, o qual é calculado
trimestralmente.
Segundo Fabretti (2003, p. 272) o lucro arbitrado é conceituado e aplicado
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0 lucro arbitrado 6 uma prerrogativa do Fisco. Este poderá arbitrar o lucro,
na forma da lei, nas hipóteses em que a escrituração contábil e fiscal do
contribuinte for desclassificada. Tais hipóteses são as seguintes:
a) se o contribuinte, obrigado à tributação com base no lucro real, não
mantiver escrituração nas formas das leis comerciais e fiscais, ou deixar
de elaborar as demonstrações financeiras exigidas pela legislação fiscal;
b) se a escrituração a que estiver obrigado o contribuinte revelar evidentes
indícios de fraude ou contiver vícios, erros ou deficiências que a tornem
imprestável para:
1. identificar a efetiva movimentação financeira, inclusive a bancária;
2. determinar o lucro real;
c) se o contribuinte deixar de apresentar á autoridade tributária os livros e
documentos da escrituração comercial e fiscal, ou o livro Caixa, no caso
de opção pelo lucro presumido;
d) se o contribuinte optar indevidamente pela tributação com base no lucro
presumido;
e) se o comissário ou representante de pessoa jurídica estrangeira deixar
de escriturar e apurar o lucro de sua atividade em separado do lucro do
comitente, residente ou domiciliado no exterior;
f) (revogada);
g) se o contribuinte não mantiver, em boa ordem e segundo as normas
contábeis recomendadas, livro Razão ou fichas utilizadas para resumo e
totalizar, por conta ou subconta, os lançamentos efetuados no Diário.

De acordo com esse autor as empresas que terão o arbitramento do lucro são
aquelas que: não mantiverem escrituração comercial, não mantiverem livro Razão
ou Diário, etc.
0 lucro pode ser arbitrado pela própria pessoa jurídica, quando conhecida sua
receita bruta e em caso extraordinário, sendo que a maior parte dos arbitramentos é
feita pelo Fisco.
Segundo Pegas (2003, p. 337):
Quando uma receita bruta for conhecida, o lucro arbitrado será determinado
mediante a aplicação sobre ela, dos percentuais utilizados no lucro
presumido, acrescido de 20%.
Assim, uma empresa comercial que tenha seu lucro arbitrado, deverá
chegar a base de cálculo, aplicando-se sobre a receita bruta o percentual de
9,6%, referente aos 8% da atividade mais 20% sobre 8%, que dá 1,6%. As
empresas de serviços utilizam 38,4% (32% mais 20% sobre 32%, que dá
6,4%). As instituições fi nanceiras devem aplicar o percentual de 45%.
Quando a receita bruta não for conhecida, o Fisco admite a utilização de
uma entre oito alternativas fornecidas:
a) 1,5 do lucro real relativo ao último período em que a pessoa jurídica
manteve escrituração, atualizado monetariamente;
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b) 0,04 da soma dos valores do ativo circulante, realizável a longo prazo e
permanente, existentes no último balanço patrimonial conhecido,
atualizado monetariamente;
C) 0,07 do valor do capital, incluindo a correção monetaria;
d) 0,05 do valor do patrimônio liquido constante no último balanço
patrimonial conhecido;
e) 0,4 do valor das compras de mercadorias efetuadas no mês;
f) 0,4 da soma, em cada mas, dos valores da folha de pagamento dos
empregados e das compras de matérias-primas, produtos
intermediários e materiais de embalagem;
g) 0,8 da soma dos valores devidos no mês aos empregados; ou
h) 0,9 do valor mensal do aluguel devido.

Conforme esse autor, se a receita for conhecida, deverá ser aplicado o
percentual de 20% sobre os percentuais do lucro presumido. Caso a receita não seja
conhecida, a empresa poderá se auto-arbitrar, ou seja, o Fisco oferece oito
alternativas para a empresa, fazer o arbitramento.

2.2 Planejamento Tributário
A grande competitividade existente no mercado, e a conseqüente redução da
margem de lucratividade, levam as empresas, na busca por melhores resultados, a
um efetivo controle de seus custos, inclusive no que se refere à carga tributária.
Segundo Borges (2000, p. 59), planejamento tributário:
consiste em organizer os empreendimentos econômico-mercantis da
empresa, mediante o emprego de estruturas e formas jurídicas capazes de
bloquear a concretização da hipótese de incidência tributaria ou então, de
fazer com que sua materialidade ocorra na medida ou no tempo que lhe
sejam mais propícios.

Segundo esse autor, planejamento tributário seria uma forma de organizar a
empresa, ou seja, a sua contabilidade de forma a bloquear a incidência tributária, ou
que ela venha a ocorrer na medida ou no tempo que lhes sejam mais oportunos.
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De acordo com Campos (1986, p. 19), "0 planejamento tributário parte do
principio que todos os contribuintes têm o direito de ordenar os seus negócios de
forma que paguem o mínimo de tributos em face da legislação correspondente".
Planejamento tributário é considerado como o estudo feito previamente, ou
seja, antes da realização do fato administrativo, pesquisando-se seus efeitos
jurídicos e econômicos e as alternativas legais menos onerosas.
Segundo Fabretti (1999, p. 36), "há alternativas legais válidas para grandes
empresas, mas que são inviáveis para as médias e pequenas empresas, dados os
custos que as operações necessárias para execução desse planejamento podem
exigir".
A essência do planejamento tributário está no caráter preventivo dos
empreendedores que adotam medidas e buscam meios legais de eliminarem,
diminuírem ou atrasarem a incidência dos encargos tributários na organização.
0 relacionamento entre o Fisco e contribuinte tem se caracterizado pelo
binômio: de um lado, a constante busca de maior eficácia na aplicação das leis
visando obter a maior arrecadação possível e, de outro lado, uma preocupação dos
agentes econômicos no sentido de se verem onerados com a menor carga tributária
legalmente admissivel.
Entre o Fisco e o contribuinte surgiu o que se convencionou chamar, na
prática, de planejamento tributário que consiste na adoção, pelo contribuinte de
providências licitas voltadas à reorganização de sua vida as quais impliquem a não
ocorrência do fato gerador do imposto, ou a sua configuração em dimensão inferior
que existiria caso não tivessem sido adotadas tais providências.
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Segundo Domingues (2002, apud MARTINEZ), o planejamento tributário
consiste em um conjunto de medidas continuas que visam a economia de tributos,
de forma legal, levando-se em conta as possíveis mudanças rápidas e eficazes, na
hipótese do fisco alterar as regras fiscais.
Para Amaral' (2004), o planejamento tem por finalidade:
1 - Evitar a incidência do tributo: tomam-se providências com o fim de evitar
a ocorrência do fato gerador do tributo;
2 — Reduzir o montante do tributo: as providências são no sentido de reduzir
a alíquota ou a base de cálculo do tributo;
3 — Retardar o pagamento do tributo: o contribuinte adota medidas que têm
por fim postergar o pagamento do tributo, sem a ocorrência da multa.

De acordo com esse autor são adotados procedimentos com o fim de evitar a
ocorrência do fato gerador, reduzir a base de calculo ou aliquota do produto a ser
tributado, e o contribuinte adota medidas que têm por fim postergar o pagamento do
tributo, sem ocorrência de multa e /ou juros.
Considerando os conceitos acima, pode-se afirmar que planejamento
tributário é o estudo antecipado dos acontecimentos administrativos observados de
acordo com a legislação tributária, adotando os melhores procedimentos visando
reduzir, evitar ou retardar a carga de impostos, e permitindo maior eficácia na gestão
tributária da entidade.
Para Franco (1999, p. 815):
0 contribuinte tem o direito de não pagar o tributo, desde que, usando de
sua liberdade, assegure a intocabilidade de seu patrimônio sem praticar
atos e negócios que constituam fatos geradores. Acrescenta, dizendo que o
campo do planejamento tributário é "uma atividade empresarial que,
desenvolvendo-se de forma estritamente preventiva, projeta os atos e fatos
administrativos com o objetivo de informar quais os ônus tributários em cada
urna das opções legais disponíveis".

1

A Nova Ótica do Planejamento Tributário. Disponível em: www_ibpt.com.bricontent/estudos.html
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0 planejamento é a forma mais adequada para o contribuinte verificar a
aplicação da lei, ao seu caso especifico, confirmando de forma legal que o
entendimento da legislação tributária, esteja sendo aplicado corretamente dentro da
lei e que os atos praticados sejam legítimos.
Segundo Pegas (2003, p. 339) planejamento tributário pode ser definido
como:
Planejamento tributário pode ser definido, de forma simplificada, como a
utilização de alternativa mais vantajosa econômica e financeiramente,
amparada na legislação vigente, em comparação com alternativa que
represente mais desembolso de tributos para o contribuinte. Assim são
exemplos de planejamento tributário:
a) Escolha adequada da forma de tributação, entre lucro real ou lucro
presumido;
b) Verificação da possibilidade de utilização do sistema de tributação
SIMPLES, enquadrando a empresa como microempresa ou empresa de
pequeno porte;
c) Utilização adequada dos incentivos fiscais para cinema, cultura, programa
de alimentação ao trabalhador, Fundo da Criança dentre outros;
d) Utilização de juros sobre capital próprio ao invés de dividendos na
destinação do lucro apurado em determinado período;
e) Reorganizações societárias, efetuadas com objetivo de reduzir os gastos
com tributos dentro de grupos econômicos.

Além destas existem inúmeras possibilidades de redução da carga tributária
de forma licita, usando para isso a legislação vigente. Portanto, o planejamento
tributário não deve ser confundido corn evasão fiscal, que seria entendido como o
descumprimento da legislação para reduzir tributos e obter vantagens econômicofinanceiras.
0 adequado registro das operações, associado ao atento acompanhamento
dos prazos e exigências da legislação já significa, na verdade, um planejamento
tributário, pois em várias empresas, o valor dos encargos de multa e juros
desembolsados por ineficiência no controle, são elevados.
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Nem sempre a ineficiência de controle significa falta de conhecimento técnico
e culpa dos profissionais envolvidos diretamente no processo. Muitas vezes a

sobrecarga de atividades numa mesma pessoa faz com que obrigações deixem de
ser cumpridas ou então sejam cumpridas sem a qualidade devida.
Segundo Oliveira (2003, p. 36) planejamento tributário é conceituado como:
uma forma kite de reduzir a carga fiscal, o que exige alta dose de
conhecimento técnico e bom-senso dos responsáveis pelas decisões
estratégicas no ambiente corporativo. Trata-se do estudo prévio
concretização dos fatos administrativos, dos efeitos jurídicos, fiscais e
econômicos de determinada decisão gerencial, com o objetivo de encontrar
a alternativa legal menos onerosa para o contribuinte.

0 autor descreve que, no planejamento tributário, é preciso ter conhecimento
de todos os meios, a fim de reduzir a carga tributária da empresa, com isso, atuando
de certa maneira, nas decisões estratégicas da empresa.
Por sua vez, Latorraca (2000, p. 58) denomina planejamento tributário como:
a atividade empresarial que, desenvolvendo-se de forma estritamente
preventiva, projeta os atos e fatos administrativos com o objetivo de informar
quais os ônus tributários em cada uma das opções legais disponlveis. 0
objeto do planejamento tributário e, em última análise, a economia tributária.
Cotejando as várias opções legais, o administrador obviamente procure
orientar os seus passos de forma e evitar, sempre que possível, o
procedimento mais oneroso do ponto de vista fiscal.

Desse modo, pode-se compreender que o planejamento tributário 6 o estudo
das alternativas licitas de formalização jurídica de determinada operação, antes da
ocorrência do fato gerador, para que o contribuinte possa optar pela que apresente o
menor ônus tributário.
Segundo Berbel (2002), há três tipos de planejamento tributário:
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• Objetiva a anulação do ônus fiscal
Para alcançar este objetivo, o planejamento tributário deve articular o
empreendimento ou a atividade económico-mercantil, mediante o emprego
de estrutura e formas jurídicas que sejam capazes de impedir a
concretização das hipóteses de incidências tributárias.
• Objetiva redução do emus fiscal
Para atingir este objetivo, o planejamento tributário deve organizar o
empreendimento ou a atividade econômico mercantil, mediante a utilização
de estrutura e formas jurídicas que venham a possibilitar a concretização de
incidências tributárias, cujas consequências resultem num ônus fiscal
menor.
• Objetiva o adiamento do ônus fiscal
Para alcançar este objetivo o planejamento tributário deve arquitetar o
empreendimento ou a atividade econômico mercantil, mediante a adoção de
estrutura e forma jurídicas que venham possibilitar uma das seguintes
situações:
- deslocamento da ocorrência do fato gerador;
- adiação do lançamento ou pagamento do imposto.

Conforme esse autor, há três tipos de planejamento tributário que objetivam a
anulação do ônus fiscal (impedir o fato gerador do tributo), redução do ônus fiscal
(obter o menor valor do tributo possível) e adiamento do ônus fiscal (adiar o fato
gerador e pagamento do imposto).
A mecânica do planejamento tributário funciona: mediante atos e negócios
jurídicos que visam de forma especifica reduzir a carga tributária, muitas vezes
aproveitando brechas nas leis tributárias (o que de maneira alguma representa
ilegalidade, pois só não é permitido aquilo que a lei expressamente proibe),
diferenciando-se, portanto, da evasão fiscal, que se consubstancia na prática de
atos ilegais, com o fim de ocultar do Estado o emus tributário já existente.

2.2.1 Etapas do Planejamento Tributário
Para realizar o planejamento tributário é preciso seguir um roteiro, para que
se possa obter o melhor resultado. Segundo Berbel (2002), o processo de
elaboração do planejamento tributário compreende cinco fases:
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a) A pesquisa do fato do objeto do planejamento tributário
b) A articulação das questões fiscais oriundas do fato pesquisado
c) Estudo dos aspectos jurídicos-fiscais relacionados com as questões
decorrentes do fato pesquisado
d) Conclusão
e) Formalização do planejamento elaborado num expediente técnicofuncional

A elaboração de um planejamento tributário inicia-se com o levantamento de
dados referentes As operações realizadas pela empresa, que estejam relacionadas
com questões tributárias abrangidas pelo planejamento.
Este levantamento deve ter no mínimo: estrutura e atividades operacionais da
empresa, qualificação fiscal da empresa, e algumas particularidades referente a ela.
Com base no levantamento de dados da empresa, é iniciado o trabalho de
formulações de questões a serem solucionadas pelo planejamento tributário, esta
fase é utilizada para decidir as características do planejamento tributário, ou seja, se
ele visa reduzir ou adiar o ônus tributário. Na fase seguinte são procuradas as
respostas As perguntas elaboradas, tendo como base os princípios jurídicos, as leis,
entre outros.
Concluído o planejamento tributário, deverá ser feito um expediente-funcional,
onde será formalizado seu conteúdo, das quais deverá ter algumas características,
como: clareza, concisão, harmonia, vigor e objetividade.
De acordo com Oliveira (2003, p. 38) a finalidade principal de um bom
planejamento tributário 6:
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A finalidade principal de um bom planejamento tributário 6, sem dúvida, a
economia de impostos, sem infringir a legislação. Trata-se do conceito de
tax saving, bastante praticado pelos norte-americanos. Para alcançar êxito
nessa atividade, o contador precisa, com profundidade:
• Conhecer todas as situações em que é possível o crédito tributário,
principalmente com relação aos chamados impostos não-cumulativos —
'CMS e IPI ( e o que vamos falar PIS e COFINS);
• Conhecer todas as situações em que é possível o diferimento
(postergação) dos recolhimentos dos impostos, permitindo melhor
gerenciamento do fluxo de caixa;
• Conhecer todas as despesas e provisões permitidas pelo fisco como
dedutiveis da receita;
• Ser oportuno e aproveitar as lacunas deixadas pela legislação, para
tanto ficando atento as mudanças nas normas e aos impactos nos
resultados da empresa.

Para obter um bom resultado, o contador precisa, conhecer todas as
situações que dão direito ao crédito tributário, principalmente no que se refere aos
impostos não-cumulativos, somente no que diz respeito às contribuições do PIS e da
COFINS, que é foco deste trabalho.

2.2.2 Evasão e Elisão Fiscal
Ambos os conceitos, de evasão e elisão fiscal, englobam ações ou omissões
com a finalidade de eliminar, reduzir, ou postergar uma cobrança de impostos, sendo
pequena a linha que as distingue. A seguir, estes são tratados separadamente.

2.2.2.1 Evasão Fiscal
A evasão fiscal tem sua caracterização pela utilização de atos ilegais como
meio de diminuir a carga tributária após o nascimento da obrigação tributária, como
destaca Huck (1997, p.27): "na evasão atuam os meios ilícitos e fraudulentos", e são
confirmadas por Fabretti (2002, p.1): "a evasão fiscal, ao contrário da elisão, consiste
na prática que infringe a lei. Geralmente é cometida após a ocorrência do fato
gerador da obrigação tributária, objetivando reduzi-la ou ocultá-la".

60

Muitas são as formas adotadas para o planejamento tributário, que vão
desde, a formulações adequadas e pertinentes à situação concreta do contribuinte,
até informações pré-fabricadas, com o único intuito de reduzir a carga tributária
descumprindo determinações legais e que é classificada como crime de sonegação
fiscal (Lei n° 8.137190), também chamada de evasão fiscal.
As formas de evasão fiscal são: o conluio, a fraude, a simulação e a
sonegação.
a) Conluio — é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas, físicas ou
jurídicas, visando os efeitos da sonegação ou da fraude;
b) Fraude — é toda ação dolosa que tende a impedir ou retardar, total ou

parcialmente, a ocorrência do fato gerador, ou seja, 6 a ação dolosa do
indivíduo em violar as leis fiscais, escondendo, eliminando ou modificando o
fato gerador, para com isso pagar menos tributos;
C) Simulação — seria o acordo entre duas partes, com o objetivo de realizar
um ato aparentemente normal, objetivando a aparência de um negócio
jurídico que não existe ou, que existe, é diferente daquele que efetivamente

se realizou, com o intuito de enganar o fisco e a terceiros;
d) Sonegação —caracteriza-se somente após a ocorrência do fato gerador que
faça nascer A obrigação tributária . Assim se não existir o fato e se não

houver a intenção de simular o fato gerador, não haverá sonegação.

0 perigo do mau planejamento é redundar em evasão fiscal, que é a redução
da carga tributária descumprindo determinações legais e que é classificada como
crime de sonegação fiscal (Lei n° 8.137/90).

61

E importante ressaltar que o não pagamento de tributos caracterizado pela
inadimplência não tipifica a sonegação. Uma vez que a obrigação perante o fisco foi
reconhecida, a falta de pagamento não possui natureza criminal.

2.2.2.2 Elisão Fiscal
O planejamento tributário preventivo, feito antes da ocorrência do fato gerador

do tributo, produz a elisão fiscal, ou seja, a redução da carga tributária dentro da
legalidade.
A elisão engloba medidas criativas e legais, elaboradas a partir da escolha
entre dois ou mais caminhos explícitos na lei ou através de brechas encontradas na
legislação.
Segundo Huck (1997, p.11), "Se evasão é sempre fraudulenta, a elisão é uma
categoria lógica de reflexão, uma maneira de designar esquematicamente as
técnicas com aparência legal destinada a contornar ou evitar a aplicação das leis

tributárias".
Vários estudiosos da área tributária, afirmam que a elisão ocorre quando os
procedimentos legalmente aceitos são efetuados antes da ocorrência do fato
gerador. Segundo Oliveira (1998, p. 123 apud GRECO), tem-se o conceito de elisão
fiscal:
A elisão fiscal 6 a economia tributária lícita, decorrente de atos e omissões
do contribuinte, anteriores à ocorrência do fato gerador, que, sem violar a
lei, inclusive sem simulagao, evitam ou postergam a ocorrência da situação
legalmente descrita como hipótese de incidência.
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Este tipo de situação é muito comum entre os profissionais contabilistas, que
de uma forma iícit8, tentam diminuir o valor do tributo a ser pago petits empress%
isto 6, de acordo com as normas preestabelecidas em
A seguir, 6 apresentado LIM ceS0 pratico de planejamento tributArio, utilizando
dados simUlados, de uma empresa do ramo hoteleiro.

3 PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO NUMA EMPRESA HOTELEIRA
Nesta seção, discutem-se algumas considerações sobre o ramo hoteleiro, e
são apresentados dois exemplos de tributação envolvendo uma mesma empresa,
um pelo lucro presumido e o outro pelo lucro real.
Os dados utilizados para a confecção das demonstrações foram obtidos de
uma empresa que intitulamos de Hotel ABC Ltda. Estes dados foram fornecidos pela
administração da empresa, mas não houve possibilidade de verificar a veracidade
daqueles, o que motivou a pesquisadora a utilizar alguns dados hipotéticos, que
adicionalmente, servem para facilitar os cálculos.
Após o cálculo dos tributos (PIS e COFINS), são apresentadas as conclusões
da análise feita com o intuito de propor um planejamento tributário.

3.1 Ramo Hoteleiro
Segundo Lunkes (2004, p. 133):
o ramo hoteleiro tende a crescer aceleradamente nos próximos anos,
decorrente do potencial turístico do pais e de incentivos governamentais,
entre outras causas. Consequentemente, isso exige profissionais cada vez
mais capacitados no planejamento e gerenciamento de tributos.

Conforme o autor, 6 fundamental que as empresas tenham um bom
planejamento tributário, o gestor da empresa deve saber quais tributos incidem
sobre este ramo de atividade, ou seja, devem ter conhecimento acerca dos tributos
que incidem sobre o empreendimento.
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Portanto, o gestor pode, com isso, planejar uma melhor forma de distribuição
das suas compras, das vendas, das despesas do mês, para, então, obter um melhor
resultado, atentando-se sempre para a sazonalidade das receitas, as quais variam
de hotel para hotel, ou estação do ano.
Por exemplo, as empresas do litoral, um hotel na praia, os faturamentos mais
altos são no verão. Já um hotel fazenda, dependendo do tipo de atividade que ele
oferece, pode ter aumento do seu faturamento no verão, como no inverno, claro
dependendo do tipo de serviço oferecido pelo hotel.
Segundo Lunkes (2004, p. 64), considera-se como atividade de entidades
hoteleiras: hospedagem; lavanderia; comunicações; alimentação de copa,
restaurante e bar, além de outras de lazer; turismo; e aluguel de equipamentos, de
sala de reuniões, de auditórios para eventos.
A tributação no ramo hoteleiro assemelha-se é empresa comercial, que se
divide em impostos federais, estaduais e municipais. Os objetos deste estudo são os
impostos federais, limitado às contribuições do PIS e da COFINS.
As receitas provenientes das empresas do ramo hoteleiro são sazonais,
variam de acordo com a época do ano, conseqüentemente os tributos a serem
calculados irão variar de acordo com cada época.

3.2 Características da empresa analisada
A empresa em estudo é uma empresa hoteleira, que intitulamos de Hotel ABC
Ltda. e tem como principal atividade, a prestação de serviços de hotelaria
(hospedagem, lavanderia, comunicações, turismo, etc).
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No ano de 2003 o total de receitas de prestação de serviços auferidas foi
R$ 1.437.638,62, com este faturamento esta empresa poderia optar por duas
tributações, lucro real ou presumido.
Portanto, esta empresa em 2004, não poderia optar pelo regime de tributação
do SIMPLES, pelo fato de seu faturamento, no ano calendário de 2003, ter
ultrapassado o limite imposto pela Lei 9.137196 que rege a tributação das
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte. No que diz respeito ao faturamento
das empresas que podem optar pelo SIMPLES, o art. 9° aduz:
Art 9 0 - Não poderá optar pelo SIMPLES a pessoa jurídica:
I — na condição de microempresa, que tenha auferido, no ano-calendário
imediatamente anterior à opção, receita bruta superior a R$ 120.000,00
(cento e vinte mil reais);
II — na condição de empresa de pequeno porte, que tenha auferido, no anocalendário imediatamente anterior, receita bruta superior a R$ 1.200.000,00
(um milhão e duzentos mil reais).

Neste caso a empresa em questão não pode optar por este tipo de tributação,
sendo obrigada, então, a tributar pelo lucro presumido ou pelo lucro real.
A seguir, são apresentadas duas demonstrações contábeis:

o Balanço

Patrimonial e a Demonstração do Result, do Exercício do ano de 2003 do Hotel
ABC Ltda.
No Quadro a seguir, apresenta-se o Balanço Patrimonial dos anos de 2002 e
2003.
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ATIVO

767.509,80

848.854,30

ATIVO CIRCULANTE

36.509,80

27.847,12

DISPONÍVEL

32.445.43

20.489,12

CAIXA E BANCOS

32.445,43

20.489,12

CREDITOS A RECEBER

4.064,37

7358,00

CLIENTES

4.064,37

6.343,30

IMPOSTOS A RECUPERAR

1.014,70
821.007,18

ATIVO PERMANENTE

731.000,00

IMOBILIZADO

850.000,00

850_000,00

(119.000,00)

(76.500,00)

DEPRECIAÇÃO
DIFERIDO

47_507,18

PASSIVO
PASSIVO CIRCULANTE
FORNECEDORES

767.509,80

848.854,30

62.161,94

153.777,02

598,40

31.984,19
27.000,23

EMPRESTIMOS
OBRIGAÇÕES FISCAIS

60.355,49

76.561,50

OBRIGAÇÕES SOCIAIS

1.208,05

18.228,10

PATRIMÔNIO LIQUIDO
CAPITAL SOCIAL
RESERVAS DE CAPITAL
LUCROS/ PREJUÍZOS ACUMULADOS

705.347,86

695.077,28

1.720.572,00

1.720.572,00

18.026,95

18.026,95

(1.033.251,09)

(1.043.521,07)

Quadro 4 - Balanço Patrimonial do Hotel ABC, em 2002 e 2003

Fonte: Elaborado pela autora com base em informações fornecidas pela empresa

Os recebimentos de clientes, na sua maioria, são recebidos ã vista. Por esse
motivo, as disponibilidades (caixa e bancos) possuem um valor alto. A empresa não
possui estoques, tendo em vista sua atividade principal.
No ano de 2003, a empresa não adquiriu nenhum bem, portanto o ativo
imobilizado continuou o mesmo valor. Também, não recebeu empréstimo algum, em
2003, inclusive pagou os do ano anterior.
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As compras para consumo, geralmente são efetuadas à vista. 0 saldo da
conta fornecedores refere-se à compra de materiais de expediente e de limpeza para
o hotel.
As obrigações fiscais compreendem os impostos que incidem sobre

o

faturamento, como PIS, COFINS e CSLL. As obrigações sociais compreendem as
contribuições sobre a folha de pagamento, como por exemplo, o INSS, o FGTS, a
Contribuição Sindical.
A seguir, apresenta-se a Demonstração do Resultado do Exercício (DRE), do
Hotel ABC Ltda, dos anos de 2002 e 2003. A empresa, neste ano, era tributada com
base no lucro real trimestral.

2003

2002

RECEITA OPERACIONAL BRUTA

1.437.638,62

1.296.434,65

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

1.437.638,62

1296.434,65

124.345,74

112.141,60

(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA
IMPOSTOS

124.365,74

112.141,60

1.313.292,88

1.184.293,05

(-) CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

457.830,50

350.434,50

CUSTOS GERAIS

457.830,50

350.434,50

(-) DESPESAS C,ACIONAIS

808.615,69

813.755,05

DESPESAS OPERACIONAIS

355.055,40

320.324,80

DESPESAS FINANCEIRAS

453.560,29

493.430,25

46.846,69

20.103,50

RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA

RESULTADO LIQUIDO DO EXERCÍCIO

Quadro 5 — DRE do Hotel ABC, em 2002 e 2003
Fonte: Elaborado pela autora com base em informações fornecidas pela empresa

A DRE mostra um resumo das receitas e despesas incorridas no período.
Evidencia informações como: o valor do faturamento daquele período, as deduções
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da receita, o custo dos serviços prestados, as despesas operacionais, a partir
desses dados é que se chega ao resultado liquido do exercício.
0 valor dos impostos refere-se A soma de três impostos que incidem sobre o
faturamento. Sao eles: PIS, COFINS e ISS (este 6 calculado em cima da receita de
prestação de serviços).
O objeto deste estudo tem relação com as contribuições do PIS e da COFINS.

No ano de 2003, o PIS e o COFINS desta empresa eram calculados de forma
cumulativa, ou seja, baseado na receita bruta.
No ano de 2004, a empresa tem a opção por duas formas de tributação, tanto
lucro presumido quanto lucro real. Qualquer que seja a forma de tributação, a
empresa tem que seguir os princípios contábeis. A seguir, são feitas considerações
acerca de qual a melhor forma de tributação entre estas duas opções.

3.3 Dados Operacionais
No 3° trimestre de 2004, a empresa auferiu receitas e incorreu em algumas
despesas. Do valor destas despesas, a empresa poderá ter direito a créditos,
referentes à depreciação de bens do ativo imobilizado, da energia elétrica
consumida e outros, os quais são relacionados a seguir.
A empresa possuía em seu ativo imobilizado um saldo de R$ 850.000,00,
este valor é composto por moveis e utensílios (cama, enxovais, televisores, etc). A
depreciação acumulada dos bens do ativo imobilizado 6 R$ (119.000,00).
No mês de julho foram adquiridos:
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•

20 televisores no valor total de R$ 9.000,00; e

•

15 enxovais no valor total de R$ 2850,00.

No mês de agosto, foram adquiridos:
•

05 bidês no valor total de R$ 2.500,00; e

•

03 camas no valor de R$ 3.000,00.

No Quadro a seguir, é referenciado o valor das receitas e despesas com
depreciação e energia elétrica do 3° trimestre do corrente ano. Estas despesas
conforme dito anteriormente, também podem dar direitos A créditos, desde que
estejam relacionados com a atividade do hotel.

143.763,86

80.438,84

138.245,39

Energia elétrica

3.430,30

4.100,50

3.852,20

Depreciação

7.182,08

7.227,92

7.227,92

Receita

Quadro 6 — Demonstrativo da receita e despesa (energia elétrica e depreciação)

Fonte: Elaborado pela autora com base em informações fornecidas pela empresa

A empresa todos os meses possui as seguintes despesas incorridas:
• referente a honorários e serviços profissionais, o valor dessa despesa que
é paga no último dia de cada mês. Esses honorários referem-se a serviços

contratados de contabilidade e assessoria, o valor dos serviços é de
R$ 6.000,00 mensais, desses serviços é retido 4,65% (0,65% de PIS, 3%
de COFINS e 1% de CSLL), referente à retenção federal citada em seção
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anterior. 0 valor a ser retido é de R$ 279,00, o qual corresponde A:
R$ 39,00 de PIS, R$ 180,00 de COFINS e R$ 60,00 de CSLL.
• A empresa possui outra despesa, relativa a um contrato mensal com uma
empresa de manutenção dos sistemas, no valor de R$ 5.100,00 mensais, o
valor retido desta nota é de R$ 237,15, valor referente a: R$ 33,15 de PIS,
R$ 153,00 de COFINS e R$ 51,00 de CSLL.

A empresa contratante dos serviços (hotel), terá que recolher o valor referente
retenção dos 4,65% aos cofres públicos. Desses valores pagos a empresa terá
direito a créditos dos valores pagos dessa retenção, que se dividi em 0,65 de PIS,
3% de COFINS e 1% de CSLL.
Outros créditos que a empresa pode ter são os referentes A energia elétrica e
depreciação. Porém, estes créditos são, somente, para empresas tributadas pelo
Lucro Real. Portanto, as empresas tributadas pelo lucro presumido, somente terão
direitos a créditos referentes a retenção federal dos 4,65% sobre as notas.
Os créditos referentes a pagamentos indevidos ou maior das contribuições
são válidos para as duas formas de tributação, ou seja, a empresa pode aproveitarse destes créditos independendo a forma de tributação.

3.3.1 Tributação com base no Lucro Real Trimestral
A empresa, no 3° trimestre de 2004, depois de contabilizadas todas as
receitas, custos e despesas do período, tendo como base à tributação pelo lucro
real, obteve a Demonstração do Resultado apresentada no seguinte Quadro:
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JULHO

RECEITA OPERACIONAL BRUTA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

AGOSTO

SETEMBRO

143.763,86

80.438,84

138.245,39
138.245,39

143.763,86

80.438,84

(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA

20.486,34

11.462,53

19.699,97

IMPOSTOS

20.486,34

11.462,53

19_699,97

123.277,52

68.976,31

118.545,42

(-) CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

30.434,00

34.202,50

28.345,50

RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA
CUSTOS GERAIS

30.434,00

34 202,50

28.345,50

(-) DESPESAS OPERACIONAIS

50.038,45

53.501,00

53.784,95

DESPESAS OPERACIONAIS

27.587,95

29 550,50

28.950,50

DESPESAS FINANCEIRAS

22.450,50

23.950,50

24 834,45

42.805,07

(18.727,81)

36.414,97

RESULTADO LiQUIDO DO EXERCÍCIO

Quadro 7

—

0
Demonstração do Resultado do Exercido 3 • trimestre Lucro Real
-

Fonte: Elaborado pela autora com base em informações fornecidas pela empresa

Com base nesta demonstração, são calculados, o PIS e a COFINS, sob a

tributação do lucro real, no 3° trimestre de 2004. Com esta forma de tributação, o
PIS e o COFINS são calculados de forma não-cumulativa de acordo com as Leis: Lei

n° 10.637 de 30 de dezembro de 2002 e Lei n° 10.833 de 29 de dezembro de 2003,
respectivamente. A aliquota da contribuição para o PIS é de 1,65% e da COFINS é
de 7,6%.

Os créditos referentes à depreciação e a energia elétrica, são calculados pela

aplicação da aliquota do PIS e da COFINS sobre o valor dos mesmos. Os cálculos
são demonstrados nos quadros, a seguir.

Os valores dos créditos retidos das notas acima mencionadas,

serão

deduzidos dos valores das contribuições do PIS e da COFINS. 0 direito ao crédito
se dá pelo pagamento das notas de pessoas jurídicas, desde que a soma dos
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pagamentos ultrapasse R$ 5.000,00, dos valores dos serviços referentes a estas
notas é calculada a retenção de 4,65%.

a) Cálculo referente a julho
No Quadro seguinte, é demonstrado o cálculo das contribuições do PIS e da
COFINS. Neste cálculo estão incluidos os créditos referentes a esses tributos.

Receita — Prestação de Serviços

143/63,86

1) Contribuições
PIS (1,85%)

2.372,10

COFINS (7,6 %)

10.926,05

2) Créditos mês:
Energia Elétrica

3430,30

56,60

260,70

Depreciação

7.182,08

118,50

545,84

2.197,00

10.119,51

72,15

333,00

2.124,85

9.785,51

3) Valor a recolher (1-2)

4) Créditos referentes h retenção federal
5) VALOR TOTAL A RECOLHER (3-4)

Quadro 8— Cálculo das contribuições de julho
Fonte: Elaborado pela autora

—

Lucro Real

No mês de julho foi auferido o valor R$ 143.763,86 de receita. A partir deste
valor, são calculados os valores das contribuições sociais, que neste caso foi
R$ 2.372,10 e R$ 10.926,05, de PIS e COFINS, respectivamente.
Tendo a empresa direito a créditos tributários, os valores referentes a soma
destes créditos é reduzido do valor calculado das contribuições. Então, os valores a
recolher de PIS e COFINS são, respectivamente, R$ 2.124,85 e R$ 9.786,51.
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6) Calculo referente a agosto

No seguinte Quadro é demonstrado o cálculo das contribuições do PIS e da
COFINS. Neste cálculo estão incluídos os créditos referentes a estes tributos.

Receita — Prestação de Serviços

80.438,84

1) Contribuições
1.327,24

PIS (1,65%)

6.113,35

COFINS (7,6 %)
2) Créditos mês:
Energia Elétrica

4.100,50

67,66

311,64

Depreciação

7.227,92

119,26

549,32

1.140,32

5.252,39

72,15

333,00

1.068,17

4.919,39

3) Valor a recolher (1-2)

4) Créditos referentes à retenção federal
5) VALOR TOTAL A RECOLHER (3-4)

Quadro 9— Calculo das contribuições de agosto — Lucro Real
Fonte: Elaborado pela autora

Conforme pode se observar, a receita auferida no mês de agosto diminui
consideravelmente em relação ao mês anterior, pelo fato de a atividade de hotelaria
ser sazonal, ou seja, a sua receita varia de acordo com a época do ano.
Neste mês, a empresa auferiu uma receita no valor de R$ 80.438,84. A partir
deste valor são calculados os valores das contribuições sociais, que neste caso foi
R$ 1.327,24 e R$ 6.113,35 de PIS e COFINS, respectivamente.
Tendo a empresa direito a créditos tributários, os valores referentes A soma
destes créditos são reduzidos do valor calculado das contribuições. Então, os
valores a recolher de PIS e COFINS são, respectivamente, R$ 1.068,17 e
R$ 4.919,39.
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c) Cálculo referente a setembro
No seguinte Quadro é demonstrado o cálculo das contribuições do PIS e da
COFINS. Neste cálculo estão incluidos os créditos referentes a estes tributos.

Receita Prestação de Serviços

138.245,39

1) Contribuições

2.281,05

PIS (1,65%)
COFINS (7,6 %)

10.506,65

2) Créditos mês:
Energia Elétrica

3,852,20

63,56

292,77

Depreciação

7.227,92

119,26

549,32

2.217,49

9.664,46

72,15

333,00

2.145,34

9.331,46

3) Valor a recolher (1-2)
4) Créditos referentes h retenção federal
5) VALOR TOTAL A RECOLHER (3-4)

Quadro 10

—

Cálculo das contribuições de setembro

—

Lucro Real

Fonte: Elaborado pela autora

Esse Quadro apresenta o cálculo das contribuições do mês de setembro,
quando a empresa auferiu uma receita no valor de R$ 138.245,39. A partir deste
valor são calculados os valores das contribuições sociais, que neste caso, foram de
R$ 2.281,05 e R$ 10.506,65 de PIS e COFINS, respectivamente.
Tendo a empresa direito a créditos tributários, os valores referentes à soma
destes créditos são reduzidos do valor calculado das contribuições. Então, os
valores a serem recolhidos, das contribuições do PIS e da COFINS, é R$ 2.145,34 e
R$ 9.331,46, respectivamente.
Pode se observar que pelo fato de empresa praticar uma atividade sazonal,
as receitas podem variar e muito, por exemplo, o mês de agosto comparado aos
meses de julho e setembro, teve uma diferença considerável.
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Com isso, as contribuições variam também com o valor da receita. Ou seja,
se a receita aumenta, a contribuição aumenta, se ela diminui, a contribuição também
diminui.

3.3.2 Tributação com base no Lucro Presumido
A empresa no 3 0 trimestre de 2004, depois de contabilizada todas as receitas,
custos e despesas, tendo como base à tributação pelo lucro presumido, obteve a
seguinte Demonstração do Resultado, conforme Quadro a seguir:

RECEITA OPERACIONAL BRUTA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA

143.763,86

80.438,84

138.245,39

143 763,86

80.438,84

138.245,39

12.435,58

6.957,96

11.958,23

12.435,58

6.957,96

11.958,23

131.328,28

73.480,88

126187,16

(-) CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

30.434,00

34.202,50

28.345,50

CUSTOS GERAIS

30.434,00

34.202,50

28.345,50

IMPOSTOS
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA

(-) DESPESAS OPERACIONAIS

50.038,45

53.501,00

53.784,95

DESPESAS OPERACIONAIS

27.587,95

29.550,50

28.950,50

DESPESAS FINANCEIRAS

22.450,50

23_950,50

24.834,45

50.855,83

(14.222,62)

44.156,71

RESULTADO LIQUIDO DO EXERCÍCIO

Quadro 11 — Demonstração do Resultado do Exercício - Lucro Presumido
Fonte: Elaborado pela autora com base em informações fornecidas pela empresa

A seguir, são apresentados os cálculos do PIS e da COFINS, com base na
tributação do lucro presumido, no 3° trimestre de 2004. Com esta forma de
tributação, o PIS e o COFINS são calculados de forma cumulativa de acordo com a
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Lei 9718/98. A aliquota da contribuição para o PIS é de 0,65% e da COFINS é de
3%.
Os valores dos créditos retidos das notas mencionadas anteriormente, serão
deduzidos dos valores das contribuições do PIS e da COFINS. 0 direito ao crédito
se da pelo pagamento das notas de pessoas jurídicas, desde que a soma dos
pagamentos ultrapasse R$ 5.000,00, dos valores dos serviços referentes a estas
notas é calculada a retenção de 4,65%.
Neste item é demonstrado o cálculo do PIS e da COFINS, com base na
tributação do Lucro Presumido. Com esta forma de tributação o PIS e o COFINS são
calculados de forma cumulativa de acordo com a Lei n° 9.718/98. A aliquota da
contribuição para o PIS é de 0,65% e da COFINS é de 3 %.
As empresas tributadas pelo lucro presumido não têm direito ao crédito
referente A energia elétrica ou depreciação. 0 crédito que estas empresas possuem
direito 6 com relação A retenção federal sobre as notas pagas, pelos serviços de
pessoas jurídicas, que o valor dos pagamentos ultrapasse R$ 5.000,00.
Desse modo, a retenção será feita na última nota que ultrapassar o valor
estipulado, e as notas posteriores serão retidas normalmente, conforme citado em
seção anterior deste trabalho.
Os valores calculados referentes ao 3° trimestre de 2004 e a forma de cálculo
das contribuições para o PIS e a COFINS, são demonstradas nos Quadros
subseqüentes, onde será determinado quanto a empresa pode se beneficiar dos
créditos a que têm direito:
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a) Calculo referente a julho

No Quadro a seguir, é demonstrado o cálculo das contribuições do PIS e da
COFINS. Neste cálculo estão incluidos os créditos referentes A retenção federal, de
acordo com a Lei n° 10.833 de 29 de dezembro de 2003, do qual as empresas
tributadas pelo lucro presumido podem se beneficiar.

Receita — Prestação de Serviços

143.763,86

1) Contribuições
934,47

PIS (0,65%)

4.312,92

COFINS (3 %)
2) Valor a recolher
3) Créditos referentes à retenção federal

4) VALOR TOTAL A RECOLHER (2-3)

Quadro 12

—

Calculo das contribuições de julho
Fonte: Elaborado pela autora

—

934,47

4.312,92

72,15

333,00

862.32

3.979,92

Lucro Presumido

No mês de julho foi auferida uma receita de R$143.763,86. A partir deste
valor são calculados os valores das contribuições sociais, que neste caso foi
R$ 934,47 e R$ 4.312,92, de PIS e COFINS, respectivamente.
Como a empresa não possui direito a créditos referentes A energia elétrica e
depreciação, somente serão deduzidos os valores da soma dos créditos referentes A
retenção federal dos 4,65%, calculada anteriormente.
Portanto, os valores das contribuições para o PIS e o COFINS, depois de
deduzidos os créditos, são respectivamente de R$ 862,32 e R$ 3.979,92.
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b) Cálculo referente a agosto
No Quadro a seguir, é demonstrado o cálculo das contribuições do PIS e da
COFINS. Neste cálculo estão incluidos os créditos referentes a estes tributos.

Receita — Prestação de Serviços

80.438,84

1) Contribuições
522,85

PIS (0,65%)

2.413,17

COFINS (3 %)
2) Valor a recolher
3) Créditos referentes h retenção federal
4) VALOR TOTAL A RECOLHER (2-3)

522.85

2.413,17

72,15

333,00

450,70

2.080,17

Quadro 13— Cálculo das contribuicães de agosto — Lucro Presumido

Fonte: Elaborado pela autora

No mês de agosto, foi auferida a receita no valor de R$ 80.438,84. A partir
deste valor são calculados os valores das contribuições sociais, que neste caso foi
R$ 522,85 e R$ 2.413,17 de PIS e COFINS, respectivamente.
Tendo a empresa direito a créditos tributários, os valores referentes a soma
destes créditos 6 reduzido do valor calculado das contribuições. Então, os valores a
recolher de PIS e COFINS são, respectivamente, R$ 450,70 e R$ 2.080,17.

C) Calculo referente a setembro

No Quadro seguinte 6 demonstrado o cálculo das contribuições do PIS e da
COFINS. Neste cálculo estão incluidos os créditos referentes a estes tributos.
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Receita — Prestação de Serviços

138.245,39

1) Contribuições
PIS (0,65%)

898,60

COFINS (3 %)

4.147,36

3) Valor a recolher (1-2)

4) Créditos referentes à retenção federal
5) VALOR TOTAL A RECOLHER (3-4)

898,60

4.147,36

72,15

333,00

826,45

3.814,36

Quadro 14— Cálculo das contribuições de setembro — Lucro Presumido

Fonte: Elaborado pela autora

O Quadro anterior mostra o cálculo das contribuições do mês de setembro,
quando a empresa auferiu uma receita no valor de R$ 138.245,39. A partir deste
valor são calculados os valores das contribuições sociais, que neste caso, foram de
R$ 898,60 e R$ 4.147,36 de PIS e COFINS, respectivamente.
Tendo a empresa direito a créditos tributários, os valores referentes à soma
destes créditos, são reduzidos do valor calculado das contribuições. Então, os
valores, a serem recolhidos, das contribuições do PIS e da COFINS é R$ 826,45 e
R$ 3.814,36, respectivamente.
No item a seguir, é feita uma comparação entre os valores calculados pelo
lucro real e o lucro presumido, e quais as vantagens que cada forma de tributação
pode trazer a empresa, no que tange As contribuições.

3.3,3 Lucro Presumido x Lucro Real
Nesta seção, é feita uma comparação entre o lucro presumido e o real, tendo
por base os dados calculados anteriormente. No Quadro 14 são mostrados os
valores resultantes do cálculo do PIS e da COFINS, deduzidos os créditos referentes
a cada forma de tributação.
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Tributos

PIS

Lucro real
Lucro presumido

Quadro 15

—

COFINS

PIS

COF1NS

PIS

COF1NS

2.124.85

9.786,51

1.068,17

4.919,39

2145,34

9.331,46

862,32

3.979,92

450,70

2.080,17

826,45

3.814,36

Comparativo Valores calculados PIS e COFINS
Fonte: Elaborado pela autora

—

3 Trimestre

Conforme o Quadro anterior, pode se verificar que há uma disparidade muito
grande, em relação aos impostos calculados pelo lucro real e em relação ao lucro
presumido, por vários motivos:
• A aliquota das contribuições pelo lucro real é praticamente o dobro das
aliquotas pelo lucro presumido;
• Pelo lucro real a empresa têm direitos a créditos referentes a energia
elétrica e a depreciação, e também a retenção federal dos 4,65% das
notas, enquanto que no lucro presumido só possui direito a crédito deste
último;
• 0 ramo hoteleiro utiliza-se de poucos créditos.

Relacionando uma forma de tributação com a outra, pode se observar que o
lucro presumido é a forma mais vantajosa para esta empresa, pois pagará uma
menor tributação, isto com relação ao cálculo das contribuições.
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0 lucro da empresa também é influenciado pela forma de tributação, ou seja,
se a aliquota das contribuições for alta, menor será o lucro e vice-versa, conforme a
ser visto no Quadro a seguir:

Lucro Real

42,805,07

(18.727.81)

36.414,97

Lucro Presumido

50.855,83

(14222,62)

44,156,71

Quadro 16 — Comparativo Lucros do Trimestre
Fonte: Elaborado pela autora

Nesse Quadro, pode se verificar que os lucros são diferentes de um período a
outro, pelo fato de a empresa ser sazonal, ou seja, a receita aumenta ou diminui de
acordo com a época do ano ou mês.
Esta sazonalidade influencia diretamente no resultado da empresa,
conseqüentemente, também no valor dos impostos a serem recolhidos aos cofres
públicos.
Com os dados obtidos, pode se verificar que a melhor opção para a empresa
é ser tributada com base no lucro presumido, por esta forma de tributação
proporcionar a empresa uma menor tributação, e conseqüentemente um maior lucro,
ou menor prejuízo.

3.3.4 Comparação entre a Tributação pelo Lucro Real x Lucro Presumido
Comparando ambos resultados entre si, verificam-se as vantagens e as
desvantagens das formas de tributação com base no lucro real trimestral e no lucro
presumido.
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0 lucro real trimestral tem como vantagem o aproveitamento de créditos
referentes aos custos operacionais, com isso reduzindo o valor do tributo, e como
desvantagem, as aliquotas de incidência das contribuições de PIS e de COFINS
elevadas, de 1,65% e 7,6%, respectivamente, que representam mais do que o dobro
da aliquota pelo lucro presumido, conseqüentemente proporcionando a empresa um
resultado contábil não satisfatÓrio.
0 lucro presumido tem, como uma de suas vantagens, as aliquotas de
incidência das contribuições de PIS e de COFINS menores, de 0,65% e 3%,
respectivamente, possibilitando à empresa um melhor resultado e um menor custo
tributário e a desvantagem é que a empresa não pode aproveitar-se de créditos
referentes aos seus custos operacionais.
Com a apresentação dos cálculos, através de quadros comparativos expostos
no Quadro 14, observamos que a forma de tributação mais vantajosa, para o Hotel
ABC Ltda, é a de lucro presumido, pois obteve uma menor carga tributária, além de
se obter um maior lucro.
No Quadro 13 verificou-se que a empresa utilizando-se das prerrogativas que
a lei dispõe do uso de créditos dos custos operacionais no lucro real trimestral e a
incidência das aliquotas menores do lucro presumido que houve uma economia
substancial de impostos.
Os valores de PIS e de COFINS calculados com base no lucro presumido
foram de R$ 14.714,92 e calculados com base no lucro real trimestral foram de
R$ 36.220,72, resta claro a diferença, que para um bom administrador, que
incentivou a aplicação de um planejamento tributário, sente nitidamente a economia
fiscal, e o conseqüente aumento dos resultados contábeis.
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Corn isso verifica-se a importância de um planejamento tributário e do
contador. Por ser, geralmente, a pessoa que calcula os tributos, este deve ester
atento a todas as mudanças da tegislação e aos créditos em que a empress jurídica
tem direito previsto em lei, para, corn isso, obter urna menor carga tributária, sem
cometer atos lesivos ao Fisco, utilizando-se das prerrogativas legais.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Neste trabalho monográfico buscou-se elaborar um planejamento tributário,
numa empresa do ramo hoteleiro, com o objetivo de traçar uma comparação entre
duas formas de tributação, lucro real trimestral e lucro presumido, no que diz
respeito as contribuições do PIS e da COFINS.
As últimas mudanças da legislação tributária trouxeram um aumento da carga
tributária, principalmente no que diz respeito as contribuições do PIS e da COFINS,
que tiveram sua aliquota elevada em praticamente 253,33%. Ou seja, o percentual
das alíquotas foi aumentado mais do que o dobro.
Este aumento do percentual impacta diretamente nas empresas tributadas
pelo lucro real, onde estes tributos passam a ser não-cumulativos. Com esta nãocumulatividade a empresa pode aproveitar-se de alguns créditos vinculados aos
seus custos operacionais, referentes à energia elétrica e depreciação.
No caso do PIS e da COFINS não-cumulativos, a apuração do imposto
devido, exige a anotação de todos os créditos que serão abatidos. Esta apuração
exige o cuidado de verificar todos os créditos possíveis, para que dessa forma a
empresa não venha a recolher um imposto maior que o devido.
Diante do levantamento bibliográfico apresentado e o estudo da legislação
fiscal concernente com os objetivos deste trabalho, acredita-se comprovar qual a
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melhor forma de tributação com a finalidade primordial da obtenção de uma menor
carga tributária.
Mediante a análise das informações geradas no decorrer desta pesquisa,
pode se verificar que a melhor forma de tributação para a empresa fictícia "Hotel
ABC Ltda" é a de lucro presumido, por lhe proporcionar um resultado contábil bem
mais satisfatório do que com a tributação no lucro real trimestral e uma menor
tributação do PIS e da COFINS.
0 lucro presumido foi mais vantajoso, neste caso especifico, porque as
aliquotas referentes As contribuições do PIS e da COFINS, são menores do que o
lucro real. 0 lucro real, para esta empresa, não é considerado uma boa forma de
tributação, porque suas aliquotas são elevadas, representando mais que o dobro do
lucro presumido.
Entretanto, as empresas do ramo hoteleiro possuem direitos a poucos
créditos, no que se refere à não-cumulatividade do tributo, os quais não suficientes
para cobrir o valor das contribuições calculadas ou grande parte delas.
Diante do exposto o planejamento tributário proposto para uma empresa do
ramo hoteleiro, mostrou-se um instrumento eficaz de gestão para o administrador,
que pode comparar e avaliar a forma de tributação mais vantajosa de acordo com os
créditos e o faturamento.
Por ter um certo conhecimento dessa área, a Acadêmica pode demonstrar de
forma objetiva como é possível elaborar um planejamento tributário numa empresa
que tem suas atividades simplificadas, servindo de parâmetro para a elaboração de
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outros, mais específicos e mais complexos, conforme as implicações fiscais de cada
atividade empresária existente hoje em dia,
A contribuição para o saber da area contábil, administrativa e financeira,
consiste em evidenciar quão importante é elaborar um planejamento tributário com o
fim de orientar os administradores de empresa pela opção de urna forma de
tributação plausivel com as atividades da empresa.
Convem

ressaltar que novas pesquisas podem ser elaboradas no

planejamento tributário, enfocando outros ramos de atividade, bem como outros
tributos, la que neste trabalho procurou-se limitar a pesquisa ao PIS e Si COFINS no
ramo hoteleiro.
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