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RESUMO

0 presente estudo teve corno objetivo analisar a melhor forma de tributação para uma
empresa de comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos, se pelo Simples Federal ou
Lucro Presumido. A pesquisa foi apresentada com base nos exercícios fiscais de 2005, 2006 e
2007. Primeiramente, foi realizado o embasamento teórico do trabalho. Os principais pontos
abordados neste estudo foram a importância do planejamento tributário nas empresas, e que
esse é indispensável para que as pessoas jurídicas não percam no recolhimento de tributos,
também foi relatado a parte teórica sobre Simples Federal, Simples Nacional e Lucro
Presumido. Já no estudo de campo foi conferido o cálculo dos tributos recolhidos em 2005 e
2006 pelo Simples Federal, e realizado uma projeção para esses mesmos períodos pela forma
de tributação Lucro Presumido, depois foram projetados os números da empresas para 2007,
pelas duas formas tributação. Posteriormente foram comparadas e verificou-se que a forma de
tributação mais vantajosa durante os três anos para esta empresa de comércio varejista de
artigos médicos e ortopédicos foi pelo Lucro Presumido. 0 estudo em questão forneceu uma
base sólida de informações para que os sócios da empresa e os contadores tomem uma decisão
econômica e com o menor grau de risco para a empresa.
Palavras-chave: Planejamento Tributário. Simples Federal. Lucro Presumido.

SOARES, Juliano. Comparison in the taxation way for 2007, Simple X Conceited Profit,
in a company of retail trade of medical and orthopedical goods: A case study. 2006. 47 f.
Monograph (Course of Accounting Sciences), Universidade Federal de Santa Catarina.

Florianópolis. 2007.

ABSTRACT

The present study had as objective analyzes the best taxation form for a company of retail
trade of medical and orthopedical goods, if for the Simple Federal or Conceited Profit. The
research was presented with base in the fiscal exercises of 2005, 2006 and 2007. Firstly, the
theoretical embasamento of the work was accomplished. The main points approached in this
study were the importance of the tax planning in the companies, and that that is indispensable
so that the legal entities don't lose in the withdrawal of tributes, it was also told the theoretical
part on Simple Federal, Simple National and Conceited Profit. Already in the field study the
calculation of the tributes was checked collected in 2005 and 2006 by the Simple Federal ,
and accomplished a projection for those same periods for the taxation form Conceited Profit,
later the numbers of the companies were projected for 2007, for the two forms taxation.. Later
they were compared and it was verified that the form of more advantageous taxation during
the three years for this company of retail trade of medical and orthopedical goods was for it
Conceited Profit. The study in subject supplied a solid base of information so that the partners
of the company and the accountants make an economical decision and with the smallest risk
degree for the company.
Words-key: Planning Tributary. Simple Federal. Profit Presumed.
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1 INTRODUÇÃO
Neste capitulo será abordado algumas considerações sobre a importância do
planejamento tributário no Brasil, principalmente nas micro empresas e empresas de pequeno
porte. Também sera visto o tema, problema, objetivos geral e específicos, justificativa e as
limitações do estudo.

1.1 Considerações iniciais

0 Brasil é um pais onde a carga tributária é elevada, por isso, tem- se a necessidade de
um planejamento tributário. Para tanto os escritórios de contabilidade estão se especializando
em planejar a tributação de seus clientes, para que haja uma diminuição legal dos tributos a
recolher.
Portanto, as empresas optando por urn planejamento deixariam de agir de forma ilegal,
por verem a possibilidade de diminuir sua tributação de maneira correta e não utilizando-se de
atos criminosos corno o uso de notas caução e deixando de contabilizar algumas notas, por
isso, é importante o contador possuir um diferencial para que não venha a perder o cliente
pelo fato de não prestar um serviço de qualidade.
Os profissionais que atuam nesta área devem estar sempre se reciclando, porque a
legislação é alterada constantemente.
Existem quatro formas de tributação que são: Lucro Real, Lucro Presumido, Lucro
Arbitrado e o Simples Federal. Planejamento Tributário consiste em verificar qual destas
formas de tributação é melhor para cada empresa.

1.2 Tema e problema

A medida em que há um aumento da carga tributária, as empresas têm que definir
estratégias para que os autos custos tributários não venham a diminuir as suas perspectivas de
crescimento. As empresas que estão entrando no mercado ou até mesmo as que já atuam
devem absorver este custo na margem de contribuição de seus produtos ou serviços prestados.
As empresas têm o costume de dizer que a culpa é do governo e que não irão pagar os
tributos, mas se não pagarem o custo será maior ainda, pois as multa e juros sobre o valor
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devido são altos e ai é que as empresas não conseguem crescer. Outros sonegam os tributos
não emitindo nota fiscal de tudo o que vendem ou de todos os serviços que prestam, desta
maneira podem sofrer fiscalização e também as multas e juros são elevados e comprometem o
crescimento das empresas.
0 que pode ser feito é um planejamento tributário analisando todas as brechas legais

da legislação, e todas as formas possíveis de economia dos tributos recolhidos. Quem pode
realizar bons trabalhos nesta area são os contadores. Mas para eles realizarem um
planejamento com uma base concreta e que vai fomentar a tomada de decisão dos empresários
é necessário conhecimento na área tributária e da legislação brasileira.

Com base neste assunto o estudo desenvolvido procura comparar duas formas de
tributação, a já utilizada pela empresa, o Simples Federal, e a ser comparada o Lucro
Presumido.
Quanta maior a empresa maior é a pressão sobre os administradores e também a
responsabilidade de se realizar um bom planejamento tributário. A empresa que será
apresentada é tributada pelo Simples Federal, ela tem até R$ 2.400.000,00 (dois milhões e
quatrocentos mil reais) de faturamento anual.
Assim sendo, tem-se a pergunta a ser respondida: Qual a tributação mais vantajosa

para uma empresa de comercio varejista de artigos médicos e ortopédicos para 2007, se pelo
Simples federal passando para Simples nacional ou pelo Lucro Presumido?

1.3 Objetivos

Com a finalidade de facilitar o desenvolvimento deste trabalho, foram determinados o
objetivo geral e os objetivos específicos para sua execução.

1.3.1 Objetivo geral

0 objetivo geral da pesquisa é analisar a melhor forma de tributação para uma

empresa de comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos se pelo Simples Federal
passando para o Simples Nacional ou pelo Lucro Presumido.
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1.3.2 Objetivos específicos
Contribuem com o objetivo geral os seguintes objetivos específicos:
a) Analisar a forma de tributação pelo Simples Federal;
b) Analisar a forma de tributação pelo Lucro Presumido;
c) Analisar qual foi a tributação mais econômica para a empresa em 2005 e 2006, se Simples
Federal ou Lucro Presumido;
d) Determinar qual a forma de tributação terá a carga tributária mais econômica para empresa
em 2007, se o Simples Federal passando para o Simples Nacional ou Lucro Presumido.

1.4 Justificativa

0 interesse por este estudo de caso é adquirir conhecimento na área tributária para
uma melhor mensuração de qual é a alternativa mais econômica para esta empresa de
comércio varejista de artigos ortopédicos se pelo Simples federal ou pelo Lucro Presumido.
Assim pode-se dar uma base sólida para os sócios tomarem decisão com o menor grau de
risco possível, com o objetivo de diminuir a carga tributária da empresa e o grande
desembolso de caixa no pagamento do Imposto de Renda e da Contribuição Social Sobre o
Lucro Presumido a cada trimestre no caso de regime de Lucro Presumido.
Os empresários, das micro empresas e empresas de pequeno porte, ern geral tem por
convicção que a tributação pelo Simples sempre sera melhor para suas empresas. Mas nem
sempre o Simples sera melhor, por isso que é importante a atuação dos contadores junto as
empresas, porque eles são os que detêm o maior conhecimento nesta Area para planejar e
verificar qual a forma de tributação mais econômica para as entidades.
O que ainda é visto é que os contadores fazem uma análise no começo das atividades
das empresas e chegam a conclusão que o Simples é a melhor forma de tributação a ser
utilizada, mas as empresas começam a crescer e a obter particularidades como: aumento de
faturamento, o governo aprova alguma lei que proporciona à empresa algum beneficio,
contrata funcionários, isso são fatores que as forçam planejar novamente seus tributos.
Mas volta-se a origem do problema, é que, quem faz a escrituração contábil destas
empresas são os escritórios contábeis, e possuem números elevados de clientes e com isso não
conseguem replanejar a carga tributária destes.
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Portanto, quando se procura realizar planejamento tributário anualmente ou a cada
dois anos se faz necessário pressionar os contadores para que o realizem de forma periódica
sem prejuízos para as organizações.

1.5 Metodologia da pesquisa

A pesquisa cientifica é a forma de se desenvolver um raciocínio cientifico sobre um
determinado assunto, ela se diferencia de outros tipos de pesquisas por ser embasada em
métodos e técnicas. Segundo Richardson (1999, p. 22), "[...] método é o caminho ou a
maneira para chegar a determinado fim ou objetivo". Segundo Galliano (1986, p. 6), "técnica
o modo de fazer de forma mais hábil, mais segura, mais perfeita algum tipo de atividade,
arte ou oficio".
Com isso, verifica-se que a pesquisa cientifica é baseada em procedimentos, através de
aplicação de métodos e técnicas, respeitando um plano de pesquisa, e tem como finalidade
responder uma pergunta proposta. A pesquisa deve ser impessoal e realizada de forma idônea,
para que a informação seja confiável e útil, assim evitando distorções no conteúdo.
O tipo de pesquisa cientifica realizada em cursos de graduação nas universidades é a
monografia, que para Beuren et al. (2004, p. 40) "[...] é um trabalho acadêmico que objetiva a
reflexão sobre um tema ou problema especifico e que resulta de um procedimento de
investigação sistemática."
Ainda definindo monografia, Marconi e Lakatos (1992. p. 151), citam que:

Trata-se, portanto, de um estudo sobre um tema especifico ou particular com
suficiente valor representativo e que obedece a rigorosa metodologia. Investiga
determinado assunto no s6 em profundidade, mas em todos os seus ângulos e
aspectos, dependendo dos fins a que se destina.

Para realizar um bom trabalho, de forma concisa e bem estruturado, é necessário se
doutrinar e estabelecer uma seqüência de atividades para que o assunto e também a estrutura
da monografia não fiquem comprometidos.
De acordo com a orientação de Salomon (2000, p. 301), a monografia deve seguir as
seguintes fases:
a) Escolha de assunto e formulação do problema;
b) Pesquisa bibliográfica;
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c) Documentação;
d) Critica da documentação;
e) Construção; e
f) Redação.

Este trabalho está estruturado da seguinte forma: quanto à abordagem do problema, é
uma pesquisa qualitativa, que para Richardson (1999, p. 79) "[...] têm como objetivo situações
complexas ou estritamente particulares". Isso se faz necessário porque esta monografia será
desenvolvida com base em uma determinada empresa, usando dados próprios dela.
Quanto aos objetivos, é uma pesquisa descritiva, Gil (1995, p. 45) discorre que "as
pesquisas descritivas têm como objetivo primordial

a

descrição das características de

determinada população ou fenômeno ou, o estabelecimento de relações entre variáveis".
O estudo proposto foi desenvolvido a partir de um estudo de caso em urna empresa
tributada pelo Simples Federal, onde foram observados resultados obtidos pela comparação
entre dims formas de tributação, a já existente e pelo Lucro Presumido. Primeiramente foram
coletados os dados da empresa dos anos de 2005 e 2006. Em seguida foram conferidos o
faturamento e os tributos sobre ele dos anos citados. Depois foram calculados todos os
tributos sobre o faturamento e sobre a folha de pagamento dos funcionários pelo Lucro
Presumido e logo após realizou-se uma projeção destes dados para o ano de 2007 pelas duas
formas de tributação mencionadas.
A coleta de dados foi realizada através de uma investigação rigorosa dos documentos
existentes. Através deste trabalho foi possível a conferência dos impostos e contribuições
recolhidos nos anos acima citados, os cálculos da segunda forma de tributação e também a
projeção destes dados para 2007.
Segundo Beuren et al. (2004, p. 40), "a pesquisa do tipo estudo de caso caracteriza-se
principalmente pelo estudo concentrado de um único caso. Esse estudo é preferido pelos
pesquisadores que desejam aprofundar seus conhecimentos a respeito de determinado caso
especifico". O estudo foi realizado em uma empresa de comércio varejista de artigos médicos
e ortopédicos tributada pelo Simples Federal.
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1.6 Limitações da pesquisa

0 trabalho pretende avaliar qual a forma mais vantajosa de tributação para uma
empresa de comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos. A empresa em estudo não
possui planejamento tributário, isso inviabiliza a possibilidade de comparar as projeções
realizadas neste trabalho com alguma outra projeção, fazendo que o estudo seja a única fonte
de referência para uma tomada de decisão.
A empresa em estudo possui algumas particularidades em relação a outras empresas
do ramo. Possui algumas isenções na parte do Imposto sobre Operações Relativas
Circulação de Mercadorias e Sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e
Intermunicipal e de Comunicação (ICMS), também no quadro de empregados que é de apenas
quatro e dois sócios.
No entanto, os resultados obtidos nesta pesquisa não podem ser utilizados como
parâmetros por outras empresas do ramo, pois as características e informações utilizadas
variam para cada empresa, isto impossibilita que o estudo seja adotado como informação no
auxilio à tomada de decisão por outras organizações.

1.7 Organização do trabalho

Este trabalho será dividido em quatro capítulos, a saber: introdução, fundamentação
teórica, estudo de caso e conclusões e recomendações.
A introdução discorre sobre a importância deste trabalho, também sobre o tema em
evidência e também o problema a ser respondido no decorrer do estudo. Logo após tem-se os
objetivos geral e específicos que auxiliarão na resposta do problema, seguido da justificativa
do estudo, a metodologia aplicada e as limitações da pesquisa.
No capitulo dois, que se trata da fundamentação teórica, tem-se conceitos básicos de
planejamento tributário, conceituação da forma de tributação pelo Simples Federal, Simples
Nacional e Lucro Presumido. Para encerrar observou-se conceituação básica sobre a forma de
tributação pelo Lucro Real e Lucro Arbitrado.
Por sua vez o terceiro capitulo trata sobre a apresentação da empresa, seguida dos
cálculos reais da formas de tributação pelo Simples Federal em 2005 e 2006 e também a
projeção destes cálculos pelo Lucro Presumido, bem como suas comparações de qual forma
foi mais econômica, posteriormente realizou-se uma projeção destes cálculos pelas duas
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formas de tributação para 2007, e também suas comparações para se saber qual forma será
mais vantajosa.
Por fim o trabalho encerra com as conclusões alcançadas a partir dos resultados com
as comparações realizadas e as recomendações para um futuro trabalho a partir deste atual
estudo.

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
Neste capitulo são abordados conceitos básicos de planejamento tributário, tendo em
vista que as empresas não sobrevivem sem um bom planejamento e conceitos fundamentais
de formas de tributação, sobre Simples Federal, Simples Nacional e Lucro Presumido, que

serão utilizados no estudo de caso. Também serão visto conceitos básicos sobre Lucro Real e
Lucro Arbitrado.
2.1 Planejamento tributário
Planejamento tributário é importante na gestão das empresas, especialmente no Brasil,
onde a legislação tributária é complexa. A falta desse planejamento pode levar a empresa a
recolher tributos além do que seria de obrigação e assim inviabilizando os negócios. Ex.:
que a empresa sendo tributada pelo Simples Federal parece que seria mais econômico, mas

quando se tem particularidades pode se tornar caro e se fosse tributada pelo Lucro Presumido
poderia recolher menos tributos que pelo Simples.
Através do planejamento, as empresas procuram descobrir falhas na legislação para
poder diminuir a carga tributária, seja pelo enquadramento ern determinado regime de

tributação, pelo cálculo dos impostos, pelas reduções legais, pelos beneficios fiscais e até
pelos argumentos aceitos pelos tribunais e conselhos de contribuintes. Chama-se esses

procedimentos de elisão fiscal, que para Higuchi (2005, p. 600) "6 a prática de ato, com total
observância de leis, para evitar a ocorrência do fato gerador de tributos. Trata-se de
planejamento tributário para economia de tributos".
Segue a interpretação sobre tributação das pessoas jurídicas, Benvenutti (2005, p. 03)
cita que:

As pessoas jurídicas, no Brasil, são tributadas de diversas maneiras. Embora o termo
"tributadas" decorra da palavra "tributo", quando se discute tributação, as ditas
"contribuições sociais", também estarão presentes. Tanto os tributos, quanto as
contribuições sociais decorrem de alguma operação ou fato gerador que lhes cid
origem.

Além da alta carga tributária que as empresas têm que conviver existem as obrigações

acessórias, estas se não entregues, ou, entregues de forma incorreta podem afetar suas
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estruturas, pois as multas e taxas cobradas pelas informações incorretas são muito pesadas
para as empresas.

2.2 Simples federal

Simples Federal é o Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, enquadradas de acordo com o faturamento
auferido no ano anterior. Foi instituído pela Lei n.° 9.317 de 05/12/96, com vigência a partir
de 01/01/97 e sua finalidade é reduzir a carga tributária e simplificar o recolhimento de
tributos e contribuições das Micro Empresas (ME) e Empresas de Pequeno Porte (EPP).
Segundo Art. 3' da Lei no 9.317 de 1996 será unificado na guia de recolhimento os seguintes
tributos: "Imposto de Renda Pessoa Jurídica IRPJ; Contribuição para os Programas de
Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público PIS/PASEP,
Contribuição Social sobre o Lucro Liquido — CSLL, Contribuição para Financiamento da
Seguridade Social - COFINS, Imposto sobre Produtos Industrializados — IPI e a Contribuição
para a Seguridade Social, a cargo da pessoa jurídica — INSS".
0 INSS que é unificado dentro do Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e
Contribuições das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte é a parte da empresa

recolhida para o governo. Isso significa uma economia que varia de 20% a 30,7% sobre o
valor da folha de pagamento da empresa.
As empresas recolheram 8,5% de FGTS até dezembro de 2006, onde 8,0% é o
depósito para os empregados e o 0,5% era a parte que era repassado para o governo. As

optantes pelo Simples não precisavam recolher este 0,5% na guia do FGTS. Esse percentual
de 0,5% a mais no FGTS foi instituído pela lei complementar 110 de 2001 com vigência de
cinco anos, não sendo mais recolhido a partir de janeiro de 2007.
Segundo Higuchi (2005, p. 56), "na guia única de recolhimento será, ainda, incluído o
ICMS, se o Estado onde a empresa tiver estabelecimento assinar convênio com a unido, e o
ISS, se o município do local assinar o convênio. A assinatura dos convênios terá resistência
dos Estados e Municípios".
A opção pelo sistema simplificado de recolhimento de impostos e contribuições não
isenta as empresas de alguns tributos. Santos e Barros (2005. p. 47) citam que não farão parte
do recolhimento simplificado os seguintes tributos:
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"Imposto de Renda incidente na fonte sobre rendimentos pagos ou creditados a
terceiros; Imposto de Renda sobre ganhos de capital obtidos na alienação de Ativos;
Imposto de Renda sobre ganhos líquidos obtidos em operações nos mercados de
renda variável; Impostos sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR); Contribuição
Provisória sobre Movimentação Financeira (CPMF); Contribuição Previdenciária
descontada dos empregados e Contribuição para o Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço (FGTS)".

Entretanto para uma empresa se enquadrar no Simples não basta apenas esta possuir o
limite de faturamento, pois é necessário ter as características exigidas pela legislação que
exclui algumas prestadoras de serviço de modo que estas mesmo tendo seus faturamentos de
acordo com o exigido não poderão optar pelo Simples Federal. As limitações para
enquadramento no Simples narradas na lei 9.317 de 1996 e alterações posteriores terão
validade até junho de 2006.
0 Art. 9 da Lei n° 9.317 de 1996 e alterações posteriores cita que:
Art. 9. Não poderá optar pelo Simples, a pessoa jurídica: 1 - [...]; II — [...]; III constituída sob a forma de sociedade por ações; IV - cuja atividade seja banco
comercial, banco de investimentos, banco de desenvolvimento, caixa econômica,
sociedade de crédito, financiamento e investimento, sociedade de crédito
imobiliário, sociedade corretora de títulos, valores mobiliários e cambio,
distribuidora de títulos e valores imobiliários, empresa de arrendamento mercantil,
cooperativa de crédito, empresas de seguros privados e de capitalização e entidade
de previdência privada aberta; V - que se dedique à compra e à venda, ao
loteamento, à incorporação ou à construção de imóveis; VI - que tenha sócio
estrangeiro, residente no exterior; VII - constituída sob qualquer forma, de cujo
capital participe entidade da administração pública, direta ou indireta, federal,
estadual ou municipal; VIII - que seja filial, sucursal, agência ou representação, no
pais, de pessoa jurídica com sede no exterior; IX - cujo titular ou sócio participe com
mais de 10% (dez por cento) do capital de outra empresa, desde que a receita bruta
global ultrapasse o limite de que trata o inciso II do art. 2'; X - de cujo capital
participe, como sócio, outra pessoa jurídica; XI - cuja receita decorrente da venda de
bens importados seja superior a 50% (cinqüenta por cento) de sua receita bruta total;
XII - que realize operações relativas a: a) importação de produtos estrangeiros; b)
locação ou administração de imóveis; c) armazenamento e depósito de produtos de
terceiros; d) propaganda e publicidade, excluídos os veículos de comunicação; e)
factoring; ) prestação de serviço vigilância, limpeza, conservação e locação de mãode-obra; XIII - que preste serviços profissionais de corretor, representante comercial,
despachante, ator, empresário, diretor ou produtor de espetáculos, cantor, musico,
dançarino, médico, dentista, enfermeiro, veterinário, engenheiro, arquiteto, ffsico,
químico, economista, contador, auditor, consultor, estatístico, administrador,
programador, analista de sistema, advogado, psicólogo, professor, jornalista,
publicitário, fisicultor, ou assemelhados, e de qualquer outra profissão cujo exercício
dependa de habilitação profissional legalmente exigida; XIV - que participe do
capital de outra pessoa jurídica, ressalvados os investimentos provenientes de
incentivos fiscais efetuados antes da vigência da Lei n° 7.256, de 27 de novembro de
1984, quando se tratar de microempresa, ou antes da vigência desta Lei, quando se
tratar de empresa de pequeno porte; XV - que tenha débito inscrito em Divida Ativa
da União ou do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, cuja exigibilidade não
esteja suspensa; XVI - cujo titular, ou sócio que participe de seu capital com mais de
10% (dez por cento), esteja inscrito ern Divida Ativa da União ou do Instituto
Nacional do Seguro Social - INSS, cuja exigibilidade não esteja suspensa; XVII que seja resultante de cisão ou qualquer outra forma de desmembramento da pessoa
jurídica, salvo em relação aos eventos ocorridos antes da vigência desta Lei; XVIII -
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cujo titular, ou sócio com participação em seu capital superior a 10% (dez por
cento), adquira bens ou realize gastos em valor incompatível com os rendimentos
por ele declarados; XIX - § 10 [...] § 2° 0 disposto nos incisos IX e XIV não se
aplica à participação em centrais de compras, bolsas de subcontratação, consórcio de
exportação e associações assemelhadas, sociedades de interesse econômico,
sociedades de garantia solidaria e outros tipos de sociedades, que tenham como
objetivo social a defesa exclusiva dos interesses econômicos das microempresas e
empresas de pequeno porte, desde que estas não exerçam as atividades referidas no
inciso XII.
§ 3° 0 disposto no inciso XI e na alínea "a" do inciso XII não se aplica b. pessoa
jurídica situada exclusivamente em área da Zona Franca de Manaus e da Amazônia
Ocidental, a que se referem os Decretos-leis ifs 288, de 28 de fevereiro de 1967, e
356, de 15 de agosto de 1968.
§ 4° Compreende-se na atividade de construção de imóveis, de que trata o inciso V
deste artigo, a execução de obra de construção civil, própria ou de terceiros, como a
construção, demolição, reforma, ampliação de edificação ou outras benfeitorias
agregadas ao solo ou subsolo. (Incluído pela Lei n°9.528, de 10.12.1997)
§ 5' A vedação a que se referem os incisos IX e XIV do caput não se aplica na
hipótese de participação no capital de cooperativa de crédito.

Poderão optar pelo Simples Microempresas com faturamento até R$ 240.000,00
(duzentos e quarenta mil reais) e as Empresas de Pequeno Porte com faturamento até R$

2.400.000,00 (dois milhões e quatrocentos mil reais) anuais ou 20.000,00 (vinte mil reais) e
R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) respectivamente, multiplicados pelos números de meses
de atividades naquele período.
A empresa que optar pelo recolhimento unificado dos tributos terá que observar se seu

faturamento se enquadra na tabela do Simples e observar qual faixa de percentual a ser usada
para cálculo do imposto.
A Lei n° 9.317 de 1996 fala que os limites de receita bruta das microempresas era de
R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais) e para as empresas de pequeno porte era de R$

720.000,00 (setecentos e vinte reais), mas esse limite aumentou para R$ 1.200.000,00 através
da Lei n° 9.732 de 1998.
A pessoa jurídica na condição de microempresa até dezembro de 2005 que
ultrapassasse no ano-calendário o montante de sua receita bruta do valor de R$ 120.000,00

(cento e vinte mil reais) estava automaticamente excluída do Simples, para continuar optando
pelo Simples teria que solicitar o enquadramento como Empresa de Pequeno Porte.
No caso das Empresas de Pequeno Porte também até dezembro de 2005 que
ultrapassassem no ano-calendário o montante de sua receita bruta do limite de R$

1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais), a empresa estaria automaticamente excluída
do Simples no ano-calendário subseqüente.
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Seque percentuais do Simples até dezembro de 2005.
Tabela 1 - Aliquotas do Simples Federal até 2005.
Receita Bruta Acumulada (RS)

Empresas em Geral

Prestação de Serviços

Microempresas

Não-Contribuinte IPI

Contribuinte IP1

Não-Contribuinte IPI

Até 60.000,00

3,00%

3,50%

4,50%

5,25%

De 60.000,01 ate 90.000,00

4,00%

4,50%

6,00%

6,75%

De 90.000,01 até 120.000,00

5,00%

5,50%

7,50%

8,25%

Contribuinte IPI

Empresa de Pequeno Porte
De 120.000.01 ate 240.000,00

5,40%

5,90%

8,10%

8,85%

De 240.000,01 ate 360.000,00

5,80%

6,30%

8,70%

9,45%

De 360.000,01 ate 480.000,00

6,20%

6,70%

9,30%

10,05%

De 480.000,01 ate 600.000,00

6,60%

7,10%

9,90%

10,65%

De 600.000.01 até 720.000.00

7,00%

7,50%

10,50%
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De 720.000,01 ate 840.000,00

7,40%

7,90%

11,10%

11 S5%

De 840.000,01 ate 960.000,00

7,80%

8,30%

11,70%

12..15%

De 960.000,01 ate 1.080.000,00

8,20%

8,70%

12,30%

13,05%

De 1.080.000,01 ate 1.200.000,00

8,60%

9,10%

12,90%

13,65%

Fonte: Elaborada pelo autor.

Enquadram-se nos percentuais da coluna da prestação de serviços as empresas que são
apenas prestadoras de serviços e também as comerciais que possuem prestação de serviços e
que sua receita bruta auferida com a prestação de serviço ultrapasse 30% da receita bruta

total.
Em novembro de 2005 foi aprovada a Lei n° 11.196, que dobrou os limites de
faturamento anual para enquadramento das microempresas e empresas de pequeno porte no
Simples Federal.
Com esses novos limites as Microempresas estarão excluídas do Simples se seu
faturamento anual ultrapassar R$ 240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais) podendo

continuar no sistema unificado de pagamento de tributos se solicitar enquadramento como
Empresa de Pequeno porte.
JA as Empresas de Pequeno Porte com os novos limites estarão excluídas do Simples

no ano-calendário subseqüente se seu faturamento anual for maior que R$ 2.400.000,00 (dois
milhões e quatrocentos mil reais).
As empresas podem retornar ao sistema, basta formalizar sua opção no ano-calendário
subseqüente àquele em que a receita bruta anual tenha ficado dentro dos limites aplicáveis.
Seguem percentuais aplicáveis as micro empresas e empresas de pequeno porte
conforme lei federal n° 11.196 de 21 de novembro de 2005.
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Tabela 2 - Aliquotas do Simples Federal a partir de 2006.
Empresas em Geral

Receita Bruta Acumulada (R$)

Prestação de Serviços

Microcmpresas

Não-Contribuinte IPI

Contribuinte WI

Não- Contribuinte lP1

Contribuinte (Pt

Até 60.000,00

3,00%

3,50%

4,50%

5,25%

De 60.000,01 ate 90.000,00

4,00%

4,50%

6,00%

6,75%

De 90.000,01 até 120.000,00

5,00%

5,50%

7,50%

8,25%

De 120.000,01 até 240.000,00

5,40%

5,90%

8,10%

8,85%

Empresa de Pequeno Porte
Ate 240.000,00

5,40%

5.90%

8,10%

8,85%

De 240.000,01 ate 360.000,00

5,80%

6,30%

8,70%

9,45%

De 360.000,01 ate 480.000,00

6,20%

6,70%

9,30%

10,05%

De 480.000,01 ate 600.000,00

6,60%

7,10%

9,90%

10,65%

De 600.000,01 até 720.000,00

7,00%

7,50%

10,50%

11,25%

De 720.000,01 até 840.000,00

7,40%

7,90%

11,10%

11,85%

De 840.000,01 ate 960.000,00

7,80%

8,30%

11,70%

12,45%

8,20%

8,70%

12,30%

13,05%

De 1.080.000,01 ate 1.200.000,00

8,60%

9,10%

12,90%

13,65%

De 1.200.000,01 até 1.320.000,00

9,00%

9,50%

13,50%

14,25%

De 1.320.000,01 ate 1.440.000,00

9,40%

9,90%

14,10%

14,85%

De 1.440.000,01 ate 1.560.000,00

9,80%

10,30%

14,70%

15.45%

De 1.560 000,00 ate 1.680.000,00

10,20%

10,70%

15,30%

16,05%

De 1.680 000.01 ate 1.800.000,00

10,60%

11.10%

15.90%

16,65%

De 4 .80 0 .000.01 ate 1.920.000,00

11,00%

11,50%

16,50%

17,25%

De 960.000,01 at

1.080.000,00

De 1.920.000.01 até 2.040.000,00

11,40%

11,90%

17,10%

17,85%

De 2.040.000,01 ate 2.160.000,00

11,80%

12,30%

17,70%

18,45%

De 2. I 60.000,00 até 2.280.000,00

12,20%

12,70%

18,30%

19,05%

De 2.280.000,01 ate 2.400.000,00

12,60%

13,10%

18,90%

19,65%

,

Fonte: Elaborada p elo autor.

Volta-se a dizer que serão aplicados os percentuais, da coluna prestação de serviços, as
empresa prestadoras de serviços e as que possuem atividade mista, comercial e prestação de
serviços, onde o faturamento com os serviços prestados seja igual ou superior a 30% do
faturamento total.
O faturamento acumulado no ano serve para saber qual aliquota a ser usada pela
pessoa jurídica, sabendo qual percentual a ser usado, aplica-o sobre o faturamento do mês.

2.3 Simples nacional

0 Super Simples, como é conhecido o Simples Nacional publicamente, foi instituído
pela Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006. A nova legislação entrou em
vigor na data de sua publicação, mas conforme Art. 88 da Lei complementar no 123 de 2006
"... o regime de tributação das microempresas e empresas de pequeno porte, entra em vigor
em primeiro de julho de 2007".
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Houve grandes mudanças na legislação, a maior parte em relação As empresa que
antes não poderiam optar pelo sistema simplificado e com a nova legislação poderão.
Além dos tributos que integravam o Simples, tem-se hoje o Imposto sobre Operações
Relativas A. Circulação de Mercadorias e Sobre Prestações de Serviços de Tr ansporte
Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (1CMS) de competência estadual e Imposto
Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS) de competência municipal sem a necessidade de
assinatura de convênio com a união, salvo exceções de que trata o Art. 19 da lei
complementar 123 de 2006:
Art. 19. Sem prejuízo da possibilidade de adoção de todas as faixas de receita
previstas no art. 18 desta Lei Complementar, os Estados poderão optar pela
aplicação, para efeito de recolhimento do ICMS na forma do Simples Nacional em
seus respectivos territórios, da seguinte forma:
I — os Estados cuja participação no Produto Interno Bruto brasileiro seja de ate 1%
(um por cento) poderão optar pela aplicação, em seus respectivos territórios, das
faixas de receita bruta anual até R$ 1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais);
II — os Estados cuja participação no Produto Interno Bruto brasileiro seja de mais de
1% (um por cento) e de menos de 5% (cinco por cento) poderão optar pela
aplicação, em seus respectivos territórios, das faixas de receita bruta anual ate R$
1.800.000,00 (um milhão e oitocentos mil reais); e
III — os Estados cuja participação no Produto Interno Bruto brasileiro seja igual ou
superior a 5% (cinco por cento) ficam obrigados a adotar todas as faixas de receita
bruta anual.
§ I 2 A participação no Produto Interno Bruto brasileiro sera apurada levando em
conta o Ultimo resultado divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística ou outro órgão que o substitua.
§ 22 A opção prevista nos incisos I e II do caput deste artigo, bem como a
obrigatoriedade de adotar o percentual previsto no inciso III do caput deste artigo,
surtirá efeitos somente para o ano-calendário subseqUente.
§ 3 2 0 disposto neste artigo aplica-se ao Distrito Federal.

A opção feita pelos Estados em relação ao ICMS também importará adoção do mesmo
limite de receita bruta anual pelos Municípios para o Imposto Sobre Serviços — ISS
localizados nos estados em que ocorrer a opção, bem como os municípios localizados no
Distrito Federal.
0 Art. 20. da Lei Complementar IV 123 de 2006 diz que:
Art. 20. [...].
§ 1 (2 As microempresas e empresas de pequeno porte que ultrapassarem os limites a
que se referem os incisos I e II do art. 19 desta Lei Complementar estarão
automaticamente impedidas de recolher o ICMS e o ISS na forma do Simples
Nacional no ano-calendário subsequente ao que tiver ocorrido o excesso.

§

[...]

§

[...]

Isso ocorrendo as empresas optantes pelo sistema simplificado sofrerão redução na
aliquota equivalente ao percentual estabelecido para o ICMS e o ISS constantes nas tabelas
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em anexo da Lei Complementar N° 123 de 2006, para efeitos de recolhimento do Simples
Nacional.
A base de cálculo do Super Simples será a receita bruta no mês em que sera calculado
o imposto. Mas para saber qual aliquota da tabela a ser usada deve-se usar o faturamento

acumulado dos últimos doze meses, anteriores ao mês da base de cálculo.
Seguem percentuais aplicáveis as empresas comerciais conforme Lei Complementar
N°123 de 2006.
Tabela 3 - Planilha Simples Nacional - Comércio.
Receita Bruta em 12 meses (em R$)

ALIQUOTA

IRPJ

CSLL

COF1NS

PIS/PASEP

INSS

Até 120.000,00
De 120.000,01 a 240.000,00
De 240.000.01 a 360.000,00
De 360.000,01 a 480.000,00
De 480.000.01 a 600.000,00
De 600.000,01 a 720.000.00
De 720.000.01 a 840.000,00
De 840.000,01 a 960.000,00
De 960.000,01 a 1.080.000,00
De 1.080.000,01 a 1.200.000,00
De 1.200.000,01 a 1.320.000,00
De 1.320.000.01 a 1.440.000,00
De 1.440.000,01 a 1.560.000,00
De 1.560.000.01 a 1.680.000.00
De 1.680.000.01 a 1.800.000,00
De 1.800.000.01 a 1.920.000,00
De 1.920.000,01 a 2.040.000,00
De 2.040.000,0 1 a 2.160.000,00
De 2.160.000.01 a 2.280.000,00
De 2.280.000,01 a 2.400.000,00

4,00%
5,47%
6,84%
7,54%
7,60%
8,28%
8,36%
8,45%
9,03%
9,12%
9,95%

0,00%
0,00%
0,31%
0,35%
0,35%
0,38%
0,39%
0,39%
0,42%
0,43%
0,46%
0,46%
0,47%
0,47%
0,48%
0,52%
0,52%
0,53%
0,53%
0,54%

0,21%
0,36%
0.31%
0,35%
0,35%
0,38%
0,39%
0,39%
0,42%
0,43%
0,46%
0,46%
0,47%
0,47%
0,48%
0,52%
0,52%
0,53%
0,53%
0,54%

0,74%
1,08%
0,95%
1,04%
1,05%
1,15%
1,16%
1,17%
1,25%
1,26%
1,38%
1,39%
1,40%
1,42%
1.43%
1.56%
1,57%
1,58%
1,60%
1,60%

0,00%
0,00%
0,23%
0.25%
0.25%
0,27%
0,28%
0,28%
0,30%
0,30%
0,33%
0,33%
0,33%
0,34%
0,34%
0,37%
0,37%
0,38%
0,38%
0,38%

1,80%
2,17%
2,71%
2,99%
3,02%
3,28%
3,30%
3,35%
3,57%
3,60%
3,94%
3,99%
4,01%
4,05%
4,08%
4,44%
4,49%
4,52%
4,56%
4,60%

10,04%
10,13%

10,23%
10,32%
11,23%
11,32%
11,42%
1 1,5 1%
1 1,61%

ICMS
1,25%
1,86%
2,33%
2,56%
2,58%
2,82%
2,84%
2,87%
3,07%
3,10%
3,38%
3,41%
3,45%
3,48%
3,51%
3,82%
3,85%
3,88%
3,91%
3,95%

Fonte: Anexo Let Complementar 123 de 2006.

Esta tabela será usada a partir de julho de 2007 quando entrar em vigor o regime de
tributação das microempresas e empresas de pequeno porte da Lei Complementar N° 123 de
2006. Estes são os percentuais para as empresas de comércio. Se somados os valores dos
tributos de cada coluna será igual ao valor da coluna das aliquotas.

25
2.4 Lucro presumido

Lucro Presumido é uma forma de tributação onde se presume o lucro através de
percentuais. Higuchi (2005, P. 606) relata que: "[...] o Lucro Presumido é opção para
planejamentos tributários".
O regime com base no Lucro Presumido possui fechamento trimestral para o cálculo
do IRPJ e CSL, com isso os períodos-base encerram-se no último dia de cada trimestre. Então
se manifestará a opção pelo Lucro Presumido no momento do recolhimento, junto a Receita
Federal, dos tributos mencionados em parcela única ou na primeira parcela, esta valendo para
todo o ano-calendário. Segundo Veiga (2006, p. 19) sobre retificação de DARF: "Para evitar
os optantes pelo pagamento mensal do imposto de renda e da contribuição social alterem sua
opção de lucro real para Lucro Presumido, a retificação dos códigos dos DARF's será
analisada caso a caso e autorizada pelo órgão local que jurisdiciona a empresa".
O IRPJ e a CSL poderão ser recolhidos em quota única ou em até três parcelas. Só que
as parcela terão que ser maiores ou iguais que R$ 1.000,00 (mil reais), a primeira sera paga
sem acréscimo, a segunda com juros de 1% e a terceira parcela com juros de 1% mais taxa
SELIC do segundo mês do trimestre de competência do tributo.
Nem todas as empresas poderão optar pelo regime de tributação Lucro Presumido.
Segundo Higuchi (2005, p. 39) não poderá optar pessoas jurídicas que:

I — cuja receita total, no ano-calendário anterior, seja superior a R$ 48.000.000,00
(quarenta e oito milhões de reais) ou proporcional ao número de meses do período,
quando inferior a doze meses.
II — cujas atividades sejam de instituições financeiras ou equivalentes;
Ill — que tiverem lucros, rendimentos ou ganhos de capital oriundos do exterior;
IV — que, autorizadas pela legislação tributaria, usufruam de beneficios fiscais
relativos a isenção ou redução do imposto;
V — que, no decorrer do ano-calendário, tenham efetuado pagamento mensal pelo
regime de estimativa, inclusive mediante balanço ou balancete de suspensão ou
redução de imposto; e
VI — cuja atividade seja de "factoring".

0 limite de R$ 48.000.000,00 (quarenta e oito milhões) refere-se a receita total,
Higuchi (2005. p . 40) fala que integram a receita total:
a) a receita bruta auferida na atividade objeto da pessoa jurídica (venda de
mercadorias ou produtos ou da prestação de serviços etc.);
b) as receitas de quaisquer outras fontes não relacionadas diretamente com os
objetivos sociais da pessoa jurídica:
c) os ganhos de capital;
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d) os ganhos líquidos obtidos em operações de renda variável;
e) os rendimentos auferidos em aplicações financeiras de renda fixa; e
f) os rendimentos decorrentes de participações societárias.

Somando todas estas receitas a empresa não poderá ultrapassar o limite estipulado no
ano-calendário, se passar ela terá que optar pela forma de tributação pelo Lucro Real no
próximo exercício.
A base de calculo para o Lucro Presumido se da pela aplicação dos percentuais de
presunção sobre o faturamento da pessoa jurídica mais as receitas discriminadas acima, do
item b ao f.
Os tributos devidos pelas pessoas jurídicas tributadas pelo Lucro Presumido são:
Imposto de Renda das Pessoas Jurídicas (IRPJ); Contribuição ao PIS/PASEP; Contribuição
Social sobre o Lucro (CSL); Contribuição Social sobre o Faturamento (COFINS);
Contribuição Previdencidria a cargo da empresa.
0 PIS sera aplicado sobre o faturamento mensalmente, com aliquota de 0,65%, a
COFINS será a uma alíquota de 3% sobre o faturamento mensal, já a Contribuição
previdencidria a cargo da empresa varia de 20% até 30,7% sobre a folha de pagamento.
0 percentual aplicado sobre o pró-labore é de 20%, já o aplicado sobre a folha de
pagamento dos funcionários chega até o percentual de 30,7%. Os 20% são de contribuição
previdencidria, somados a este tem os chamados terceiros (SAT) que chega até 7,7% que são
destinados ao SESC, ao SESI, ao SENAI, ao SENAC, ao SEBRAE, e seus congêneres, bem
assim os destinados ao salário-educação, e completando os 30,7%, tem o Risco de Acidente
de Trabalho (RAT) que varia de 1% até 3% dependendo do grau de risco correspondente a
função.
0 Art. 1 e 2 da Lei Complementar n° 110 de 2001 institui contribuições sociais:
Art. I° Fica instituída contribuição social devida pelos empregadores em caso de
despedida de empregado sem justa causa, A aliquota de dez por cento sobre o
montante de todos os depósitos devidos, referentes ao Fundo de Garantia do Tempo
de Serviço — FGTS, durante a vigência do contrato de trabalho, acrescido das
remunerações aplicáveis As contas vinculadas.
Art. 29- Fica instituída contribuição social devida pelos empregadores, A aliquota de
cinco décimos por cento sobre a remuneração devida, no mês anterior, a cada
trabalhador, [...].

Estas contribuições instituidas pelo governo entraram em vigor a partir de janeiro de
2002, tinham um prazo de vigência de cinco anos. Este prazo se completou em dezembro de
2006. A partir de janeiro de 2007 não será mais recolhido estes percentuais.
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A aliquota do IPRJ é de 15% e a da CSL é de 9%, ambos serão aplicados sobre um
percentual de presunção que é aplicado sobre o faturamento. Os percentuais de presunção são
diferentes para cada um dos tributos descritos. Para entender melhor sera' apresentada uma
planilha que mostra mais detalhadamente esta aplicabilidade.
Tabela 4 - Percentuais de Presunção e All quotas IPRJ e CSLL.
Percentual de
presunção

Aliquota

Percentual de

do IR

presunção

Aliquota
da CSL

1,6%

15,0%

12,0%

9,0%

por encomenda

8,0%

15,0%

12,0%

9,0%

Prestação de serviços hospitalares
Transporte de cargas

8,0%

15,0%
15,0%

12,0%

9,0%

12,0%

9,0%

32,0%
32,0%

15,0%

32,0%

15,0%

32,0%

9,0%
9,0%

regulamentada
Intermediação de negócios (*)
Administração. Locação ou Cessão de Bens
Imóveis, Móveis e direitos de qualquer nature/a. como por exemplo: franchising, etc. (*)
Bancos comercias. 13ancos de Investimentos,

32,0%
32,0%

15,0%
15,0%

32,0%
32,0%

9,0%
9,0%

32,0%

15,0%

32,0%

9,0%

Caixas Econômicas, etc.

16,0%

15,0%

32,0%

9,0%

Loteatnento, Incorporação, venda de imóveis
construidos ou adquiridos para revenda

8,0%

15,0%

12,0%

9,0%

32,0%

15,0%

32,0%

90.5

32,0%

15,0%

32,0%

9,0%

Atividade
Revenda de combustíveis
Venda de mercadorias, industrializadas

Transporte de passageiros
Serviços em gera! (*)

16,0%

Serviços relativos a profissão legalmente

Construção por administração ou por empreita-

da, unicamente de mão-de-obra(*)
Construção por administração ou por empreita-

da com fornecimento de materiais e mão-de-obra
Fonte: Elaborada pelo autor.

(*) As pessoas jurídicas exclusimente prestadoras de serviços em geral, cuja receita bruta anual seja de até
R$ 120.000.00, poderão utilizar, para determinação da base de cálculo do Imposto de Renda, o percentual
de 16% (dezesseis por cento)

0 percentual de presunção é aplicado sobre o faturamento, o resultado é a base de
cálculo para os tributos, tanto para o IRPJ quanto para a CSL.
A pessoas jurídicas que faturam até R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais) por ano

poderão optar pela redução do percentual de presunção, mas se sua receita bruta passar desse
valor dentro do ano-calendário, terá que recolher as diferenças de todo o exercício até o
último dia útil do mês subseqüente ao trimestre em que ocorreu o excesso.
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2.5 Lucro real

Neste e no item a seguir sera visto conceitos básicos sobre Lucro Real e Lucro
Arbitrado, que não serão utilizados no estudo proposto, mas para se saber que as pessoas
jurídicas têm a opção de mais duas formas de tributação.
Lucro Real é uma forma de tributação onde a empresa deve possuir controles
rigorosos de sua documentação e possuir comprovantes com valor fiscal para suas despesas.
0 lucro pode ser apurado anualmente ou trimestralmente. As empresas estão obrigadas ao
Lucro Real se tiverem um total de receita bruta no ano-calendário anterior superior a R$
48.000.000,00 (quarenta e oito milhões de reais), ou proporcionalmente ao número de meses
no caso de inicio de atividades.
Trimestralmente a pessoa jurídica devera determinar o lucro com base em balancetes
trimestrais, com isso se têm os pagamentos do IRPJ e CSLL no último dia útil do mês
subseqüente ao do trimestre ern que o lucro foi apurado. As empresas podem optar ern
parcelar esses pagamentos onde a primeira parcela será recolhida no mês subseqüente ao
trimestre encerrado, a segunda será recolhida no segundo mês corn 1% de juros e a terceira
parcela será recolhida no terceiro mês subseqüente ao encerrado com I% de juros mais taxa
SEL1C do mês anterior ao do pagamento.
Segundo Higuchi (2005, p. 25) "no lucro real trimestral, o lucro do trimestre anterior
não pode ser compensado com o prejuízo fiscal de trimestres seguintes, ainda que dentro do
mesmo ano-calendário. O prejuízo fiscal de um trimestre só poderá reduzir até o limite de
30% do lucro real dos trimestres seguintes".
A empresa que optar pelo Lucro Real anual terá que recolher o IRPJ e CSLL
mensalmente como antecipação. A base se cálculo se dá através do lucro ajustado, ou de um
percentual de presunção sobre a receita bruta do mês, tornando este modo igual ao Lucro
Presumido.
A pessoa jurídica julgará a forma mais econômica de recolher os tributos, se apurando
o lucro ajustado ou pela presunção da receita bruta, mês a mês, definindo o critério sera o
mesmo para IRPJ e CSLL no mês.
Sobre a compensação de prejuízos Higuchi (2005, p. 25) discorre que "no lucro real
anual, a empresa poderá compensar integralmente os prejuízos com lucros apurados dentro do
mesmo ano-calendário. Assim o lucro de janeiro poderá ser compensado com o prejuízo de
fevereiro ou dezembro e o lucro de março poderá ser compensado com o prejuízo de qualquer
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mês". Quando encerrado o balanço anual com prejuízo fiscal, este poderá ser compensado no
exercício seguinte, mas limitado a 30% dos novos lucros.
Tanto o lucro real anual como o trimestral, possuem um limite para a base de cálculo
do IR13 .1 que é de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) multiplicados pelo número de meses até o
encerramento do balancete de apuração do lucro. 0 que exceder a este limite sera aplicado um
adicional de 10%.

2.6 Lucro arbitrado

0 Lucro Arbitrado para Santos e Barros (2005, p. 115) "6, basicamente, uma
modalidade de tributação utilizada pelo Fisco para determinar o imposto devido quando não
há como faze-lo por meio do lucro real ou presumido. Mas há casos, também, em que a
própria pessoa jurídica pode utilizar-se do arbitramento".
Serão citados alguns casos em que o lucro sera arbitrado: escrituração imprestável;
não-apresentação de livros comerciais e fiscais; não-apresentação de arquivos ou sistemas de
escrituração e não-apresentação de livro ou fichas de Razão.
Higuchi (2005, p. 80) cita que:
"o arbitramento do lucro não exclui a aplicação das penalidades
cabíveis. Isso significa que o arbitramento de lucro é uma forma ou
regime de tributação, não constituindo em penalidade. Com isso, se a
iniciativa do arbitramento for do fisco, sobre o imposto de renda
devido sera aplicada a multa de oficio de 75% ou 150% prevista na
Lei n° 9.430/96".
As pessoas jurídicas não podem correr o risco de serem arbitradas pelo fisco, pois a o
valor das multa são elevados, tornando-se um impedimento para o crescimento das empresas.

3 ESTUDO DE CASO

Neste capitulo, são apresentados a empresa em estudo, e os cálculos dos tributos
federais referentes ao faturamento da empresa e tributos incidentes sobre a folha de
pagamento. Também, identifica-se a comparação das formas de tributação que poderiam ser
usadas pela empresa para ver qual seria a mais econômica em termos de despesa e também de
desembolso de caixa, bem como, a projeção desta comparação. Para finalizar, realizou-se a
análise das comparações e a conclusão da melhor alternativa para a empresa.

3.1 Apresenta0o da empresa

0 presente estudo de caso foi desenvolvido em uma empresa de comércio varejista de

artigos médicos e ortopédicos, optante pelo Simples Federal.
Os sócios concordaram em divulgar os dados da empresa e também cooperar no que
fosse possível da parte deles, mas por outro lado não concordaram em divulgar o nome da
entidade.
0 empreendimento foi idealizado pelo proprietário e administrador, iniciando suas
atividades em 22/03/1999.
A organização conta com quatro empregados e dois sócios que administram o negócio,
distribuídos em Area de atendimento ao cliente, Area de vendas, Area de estoques, área de

farmácia e a administração geral. Seu espaço físico absorve uma Area de 80 m2.
O faturamento da empresa em estudo é elevado, por isso, esta se enquadra como EPP

alcançando percentuais altos na tabela do Simples federal, também possui poucos
funcionários e os salários são condizentes com a média do mercado atuante, isso significa,
que o maior beneficio das empresas tributadas pelo Simples é a unificação do recolhimento
incluindo a contribuição previdencidria por parte de empresa dentro do percentual do imposto
não seja aproveitado de uma forma vantajosa.

3.2 Cálculos para 2005

Neste tópico são apresentados os cálculos do Simples Federal e do Lucro Presumido e
também o desembolso de caixa que a empresa teve em 2005.
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3.2.1 Cálculo para o simples

A seguir é demonstrado o cálculo do Simples Federal em 2005.
Tabela 5 - Cálculo do Simples Federal em 2005.
COMPETÊNCIA FATURAMENTO
01/2005
142.864,52
02/2005
46.571,88
03/2005
124.670,83
04/2005
107.724,28
05/2005
97,789,70
06/2005
142.484,91
07/2005
202.936,11
08/2005
193.547,67
09/2005
141.410,10
09/2005
46.991,61
10/2005
126.628,12
1 1 /2005
87.611,13
12/2005
308.493,09

FATURAMENTO
ACUMULADO
142.864,52
189.436,40
314.107,23
421.831,51
519.621,21
662.106,12
865.042,23
1.058.589,90
1.200.000,00
1.246.991,61
1.373.619,73
1.461.230,86
1.769.723,95

TOTAL

ALIQUOTA
5,40%
5,40%
5,80%
6,20%
6,60%
7,00%
7,80%
8,20%
8,20%
10,32%
10,32%
10,32%
10,32%

VALOR RECOLHIDO

7.714,68
2.514,88
7.230,91
6.678,91
6.454,12
9.973,94
15.829,02
15.870,91
11.595,63
4.849,53
13.068,02
9.041,47
31.836,49
142.658,51

Fonte Elaborada pelo autor.

Para o cálculo acima foi utilizado o faturamento acumulado da empresa dentro do ano
calendário, este foi necessário para verificar a aliquota aplicada sobre o faturamento mensal,

obtendo-se o valor do Simples a pagar.
Observa-se que o valor recolhido do Simples Federal no ano de 2005 foi de R$
142.658,51 (cento e quarenta e dois mil seiscentos e cinqüenta e oito reais e cinqüenta e um

centavos). Consistem neste valor todos os tributos federais devidos pela a empresa, inclusive a
contribuição previdencidria a cargo da empresa.

A empresa optante pelo Simples Federal tem o beneficio do não recolhimento do 0,5%
sobre a folha de pagamento dos funcionários, recolhe apenas os 8,0% que serão depositados
na conta do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) dos funcionários no banco
Caixa Econômica Federal, pois este é dever de todas as empresas independentes de sua
tributação.

3.2.2 Cálculos para lucro presumido

A seguir é feita a demonstração dos cálculos para 2005.
Tabela 6 - Cálculo do Pis e da Cetus para o Lucro Presumido em 2005.
COMM.. 1 ENCIA

FA 11)RAMEN f0

01/2005
02/2005
03/2005
04/2005
05/2005
06/2005
07/2005
08/2005
09/2005
10/2005
11/2005
12/2005

BASE CALCULO

142.864.52
46.571,88
124.670,83
107.724,28
97.789,70
142.484,91
202.936,11
193.547,67
188.401,71
126.628,12
87.611,13
308.493,09
1.769.723,95

TOTAL

PIS 0,65%

142.864,52
46.571,88
124.670,83
107.724,28
97.789,70
142.484,91
202.936,11
193.547,67
188.401,71
126.628,12
87.611,13
308.493,09
1.769.723,95

928,62
302,72
810,36
700,21
635,63
926,15
1.319,08
1.258,06
1.224,61
823,08
569,47
2.005,21
11.503,21

COF11S 3,0%
4.285,94
1.397,16
3.740,12
3.231,73
2.933,69
4.274.55
6.088,08
5.806,43
5.652,05
3.798,84
2.628,33
9.254,79
53.091,72

Fonte Elaborada pelo autor.

A base de cálculo para calcular Pis e Cofins foi igual ao faturamento. Aplica o
percentual de 0,65% para o Pis e 3,0% para o Cofins e com isso chega-se aos valores acima
que seriam recolhidos caso a empresa fosse tributada pelo Lucro Presumido.
As tabelas foram separadas porque a base de cálculo do Pis e da Cofins é diferente da
base de cálculo do IRPJ e da CSL. A base de calculo para o IRPJ e CSL é uma presunção do
faturamento, ou seja, é aplicado o percentual de presunção sobre o faturamento. Este
percentual é de 8,0% e 12% para o IRPJ e CSLL respectivamente, para empresas de
comércio. A seguir cálculos para IRPJ e CSL.
Tabela 7 - Cálculo do IRPJ e CSL para Lucro Presumido em 2005.
BASE CALCULO
COMP ETENCIA
01/2005
02/2005
03/2005
04/2005
05/2005
06/2005
07/2005
08.2005
09/2005
10/2005
11/2005
12/2005
luiAL

FATURAMENTO
142.864,52
46.571,88
124.670,83
107.724,28
97.789,70
142.484,91
202.936,11
193.547,67
188.401.71
126.628,12
87.611,13
308.493,09
1. /69. /23,9

ante Ll000racla pe o autor.

1RPJ

BASE CALCULO
IRPJ 15%

CSLL

CSI.I, 9%

25.128,58

3.769,29

37.692.87

3.392,36

27.839,91

4.175,99

41359,87

3.758,39

46.790.84

7.018,63

70.186,26

6.316.76

41.818,59

6.272,79

62.727,88

141.) I /,92

21.236,69

212.366,8 /

5.645,51
19.115,02 ,

33

Aplicado o percentual de presunção e obtido a base de cálculo em cada trimestre,
verifica-se que nenhum valor das bases de cálculo ultrapassou R$ 60.000,00 (sessenta mil
reais) não gerando adicional do Imposto de Renda que é de 10,0% sobre o excedente a este
valor. Apurado as bases de cálculos aplica-se a aliquota de 15,0% para o IRPJ e 9,0% para a
CSL. Com isso chega-se nos valores a recolher dos tributos em cada trimestre.
Quando uma empresa opta pelo Lucro Presumido, além dos tributos já calculados

temos a parte da contribuição previdenciária (INSS) a cargo da empresa, que pode chegar até
30,7% sobre a folha de pagamento dos funcionários e 20,0% sobre o pró-labore dos sócios.

A empresa em estudo chegou a um percentual de 26,8% sobre a folha dos
empregados. Desse percentual 20,0% é a parte da empresa, 5,8% é a parte dos terceiros, que
envolve Salário Educação 2,5%, INCRA 0,2%, SENAC 1,0%, SESC 1,5% e SEBRAE 0,6%,
e 1,0% para Risco de Acidente de Trabalho (RAT).
Soma-se a estes percentuais, mais 0,5% do FGTS que as empresas tributadas pelo
Lucro Presumido, lucro real e lucro arbitrado repassam para o governo. Com tem-se um total

de 20% sobre o pró-labore dos sócios e 27,3% sobre a folha de pagamento dos empregados.
Segue os cálculos da contribuição previdencidria de 2005.
Tabela 8 - Cálculo Contribuição Previdencidria para o Lucro Presumido em 2005.
BASE CALCULO
BASE CALCULO
COMPETÊNCIA FOLHA NORMAL ALÍQUOTA PRO-LABORE ALÍQUOTA
01/2005
2.041,00
20,00%
27,30%
1.874,00
02/2005
2.041,00
27,30%
1.874,00
20.00%
03/2005
2.041,00
27,30%
1.874,00
20,00%
04/2005
2.187,00
1.874,00
20,00%
27,30%
2.114,00
05/2005
27,30%
1.874,00
20,00%
06/2005
2.114,00
27,30%
1.874,00
20,00%
07/2005
2.114,00
20,00%
27,30%
1.874,00
2.114,00
08/2005
27,30%
1.874,00
20,00%
09/2005
2.188,00
27,30%
1.874,00
20,00%
10/2005
2.188,00
20,00%
27,30%
1.874,00
11/2005
2.188,00
27,30%
1.874,00
20,00%
12/2005
2.188,00
27,30%
20,00%
1.874,00
TOTAL

VALOR
A RECOLHER
931,99
931,99
931,99
971,85
951,92
951,92
951,92
951,92
972,12
972,12
972,12
972,12
11.464,01

Fonte: Elaborada pelo autor.

0 valor acima seria o gasto total do ano de 2005 com o INSS sobre a folha de
pagamento se a empresa fosse tributada pelo Lucro Presumido.
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3.2.3 Comparação dos resultados em 2005

Antes da comparação dos resultados tem-se o total de cada tributo se a empresa fosse
tributada pelo Lucro Presumido.
Tabela 9 — Totais tributos pelo Lucro Presumido em 2005.
PIS
11.503,21

COFINS
53.091,72

IRPJ
21.236,69

CSLL
19.113,02

INSS
11.464,01

TOTAL
116.408,65

I orne: Elaborada pelo autor.

Seque comparação dos valores de 2005.
Tabela 10 - Comparação das tributações para o ano de 2005.
SIMPLES FEDERAL

142.658,51

LUCRO PRESUMIDO

116.408,65

DIFERENÇA A MENOR

26.249,86

Fonte: Elaborada pelo autor.

No valor do Simples está unificado o valor dos tributos, como já foi visto na

fundamentação teórica. Já nos saldos do Lucro Presumido estão somados os valores do Pis,
Cofins, IRPJ, CSL, Contribuição Previdencidria por parte da empresa e também 0,5% do
FGTS que as empresas recolhem para o governo. Este percentual do FGTS não entra nos
valores de 2007, pois ele era devido apenas até dezembro de 2006.
Analisando os resultados pode-se chegar a conclusão que a empresa em 2005 foi
prejudicada por não ter feito urn planejamento tributário. Os micros e pequenos empresários
que não possuem conhecimento contábil pensam que sempre será melhor a tributação pelo
Simples para suas empresas, mas diante desta comparação se vê que o Lucro Presumido seria
melhor em 2005.
O prejuízo foi de R$ 26.249,86 (vinte e seis mil duzentos e quarenta e nove reais e

oitenta e seis centavos). Este valor representa 1,5% do faturamento, pode-se chegar a
conclusão que é pequena esta diferença, mas existe empresa no Brasil que não consegue
crescer este percentual ao ano.
Para prevenir este desfalque os contadores da empresa deveriam ter realizado um
planejamento tributário, corn isso poderiam prever o prejuízo, não o valor exato, mas poderia
chegar perto e com isso alertar os sócios sobre a melhor tributação a escolher.
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3.3 Cálculos para 2006

A seguir apresenta-se o resultado dos cálculos do Simples e a projeção dos cálculos
para o Lucro Presumido comparando-os entre si para uma melhor mensuração de qual
tributação seria melhor para a empresa em 2006.

3.3.1 Cálculos para o simples

Em seguida a demonstração dos cálculos para o ano calendário de 2006.
Tabela 11 - Cálculo do Simples Federal em 2006.
COMPETÊNCIA
01/2006
02/2006
03/2006
04/2006
05/2006
06/2006
07/2006
08/2006
09/2006
10/2006
11/2006
12/2006
TOTAL

FATURAMENTO
155.030,14
96.210,12
109.421,69
147.221,16
168.566,18
270.681,74
64.931,28
131.358,51
161.141,60
213.101,80
157.163,10
184.356,84

FATURAMENTO
ACUMULADO
ALIQUOTA
155.030,14
5,4%
251.240,26
5,8%
360.661,95
6,2%
507.883,11
6,6%
676.449,29
7,0%
947.131,03
7,8%
.012.062,31
8,2%
1 .143.420,82
8,6%
.304.562,42
9,0%
.517.664,22
9,8%
.674.827,32
10,2%
1.859.184,16
11,0%

VALOR RECOLHIDO
8.371,63
5.580,19
6.784,14
9.716,60
11.799,63
21.113,18
5.324,36
11.296,83
14.502,74
20.883,98
16.030,64
20.279,25
151.683,17

I oní Eluborada pelo autor.

Pode-se observar que o faturamento oscilou durante o ano, mas no montante aumentou
cerca de 5.0% em relação ao ano de 2005. 0 aumento do faturamento não foi significativo em
termos de crescimento efetivo da empresa, mas ele permaneceu alto para uma empresa
optante pelo Simples Federal, isso faz com que os gestores pensem em planejar melhor sua
empresa.
Quando o faturamento chega perto dos limites estipulados pela tabela do Simples, esta
tributação deixa de ser vantajosa. Um bom planejamento depende de vários cálculos, mas de
forma resumida o Simples sera vantajoso para uma empresa de faturamento elevado, se os
gasto com a folha de pagamento dos funcionários e pró-labore forem altos o bastante para
valer a pena o beneficio do não recolhimento da contribuição previdencidria por parte da
empresa.
0 limite de faturamento de empresa de pequeno porte que é de R$ 2.400.000,00 (dois
milhões e quatrocentos mil reais), o mesmo para o enquadramento no Simples Federal.
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Os percentuais aplicados durante o ano de 2006 foram variados, mas mantiveram uma
média de 7,97% ao mês. A aliquota do Simples só tende a aumentar porque ela depende do
faturamento acumulado da empresa. Ela em um mês, nunca sera menor que a aliquota do mês

anterior, no máximo ela pode ficar a mesma.

3.3.2 CMculo para o lucro presumido

Segue projeção para 2006.
Tabela 12 - Cálculo do Pis e da Cofins para o Lucro Presumido em 2006.
COMPETÊNCIA

01/2006
02/2006
03/2006
04/2006
05/2006
06/2006
07/2006
08/2006
09/2006
10/2006
11/2006
1212006
TOTAL

FATURAMENTO
155.030,14
96.210,12
109.421,69
147.221,16
168.566,18
270.681,74
64.931,28
131.358,51
161.141,60
213.101,80
157.163,10
184.356,84
1.859.184,16

BASE CALCULO
155.030,14
96.210,12
109.421,69
147.221,16
168.566,18
270.681,74
64.931,28
131.358,51
161.141,60
213.101,80
157.163,10
184.356,84
1.859.184,16

PIS 0,65%
1.007,70
625,37
711,24
956,94
1.095,68
1.759,43
422,05
853,83
1.047,42
1.385,16
1.021,56
1.198,32
12.084,70

COF1NS 3,0%
4.650,90
2.886,30
3.282,65
4.416,63
5.056,99
8.120,45
1.947,94
3.940,76
4.834,25
6.393,05
4.714,89
5.530,71
55.775,52

Fonte Elaborada pelo autor

Tabela 13 - Cálculo do IRPJ e da CSL para o Lucro Presumido em 2006.
COMPETÊNCIA FATURAMENTO
01/2006
155.030,14
02/2006
96.210,12
109.421,69
03/2006
04/2006
147.221,16
168.566,18
05/2006
06/2006
270.681,74
64.931,28
07/2006
08/2006
131.358,51
161.141,60
09/2006
213.101.80
10/2006
157.163,10
11/2006
12/2006
184.356,84
1.859.184,16
TOTAL

BASE CALCULO
IRPJ

1RPJ 15%

BASE CALCULO
CSLL

CSLL 9°0

28.852,96

4.327,94

43.279,43

3.895,15

46.917,53

7.037,63

70.376,29

6.333,87

28.594.5 I

4.289,18

42,891,77

44.369,74
148.734,73

6.655,46
22.310,21

66,554,61
223.102,10

,' ;4)0,26

-

5.989,91
20.079,19

Fonte: Elaborada pelo autor.

Em 2006 o valor dos tributos aumentou na mesma proporção que o valor do
faturamento, pode-se dizer que se não aumentar a carga tributária os tributos irão acompanhar
o faturamento e com isso os sócios da empresa poderao projetar o faturamento prevendo o
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valor dos impostos a recolher. Pode-se observar também que as bases não excederam os R$

60.000,00 (sessenta mil reais).
Os tributos incidentes sobre a folha de pagamento da empresa não dependem em nada
do faturamento, mas quando o valor dos salários e pró-labores aumentarem os sócios da
empresa saberão o quanto de tributos terão de recolher a mais.

Tabela 14 - Cálculo Contribuição Previdenciária para o Lucro Presumido em 2006.
COMPETÊNCIA FOLHA NORMAL
01/2006
2.188,00
2.188,00
02/2006
03/2006
2.188,00
04/2006
3.259,67
05/2006
3.313,00
06/2006
07/2006
08/2006
09/2006
10/2006
11/2006

12/2006
TOTAL

ALI() UOTA
27,30%
27,30%
27,30%
27,30%
27,30%

PRO-LABORE ALiQUOTA
1.874,00
20,00%
1.874,00
20,00%
1.874,00
20,00%
1.874,00
20,00%
1.874,00
20,00%

3.313.00
3.313,00
3.313,00
3.313,00
3.404,00

27,30%
27,30%
27,30%
27,30%
27,30%

1.874,00
1.874,00
1.874,00
1.874,00
1.874,00

20,00%
20,00%
20,00%
20,00%
20,00%

3.404,00
3.404,00

27,30%
27,30%

1.874,00
1.874,00

20,00%
20,00%

VALOR
A RECOLHER
972,12
972,12
972,12
1.264,69
1.279,25
1.279,25
1.279,25
1.279,25
1.279,25

1.304,09
1.304,09
1.304,09
14.489,58

Fonte: Elaborada pelo autor.

Pode-se observar que em 2006 o valor da contribuição previdenciária foi cerca de

21,0% a mais que 2005. Isso ocorreu porque a empresa em 2005 tinha três funcionários e dois
sócios, em 2006 ela passou a ter quatro funcionários e dois sócios somando a isto o aumento
de salário anual resulta nos R$ 3.025,57 (três mil e vinte e cinco reais e cinqüenta e sete
centavos) que seriam recolhidos a mais que 2005 se a empresa fosse optante do Lucro
Presumido.

3.3.3 Comparação dos resultados em 2006

Como foi visto anteriormente na comparação de 2005 tem-se a seguir o total dos
tributos pela forma de tributação Lucro Presumido.
Tabela 15 - Totais tributos pelo Lucro Presumido em 2006.
PIS
12.084,70
Elaborada pelo autor.

COFINS
55.775,52

IRPJ
22.310,21

CSLL
20.079,19

INSS
14.489,58

TOTAL
124.739,20
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A seguir continua a comparação, agora para 2006.
Tabela 16 - Comparação das tributações para o ano de 2006.
SIMPLES FEDERAL

151.683,17

LUCRO PRESUMIDO

124.739,20

DIFERENÇA A MENOR

26.943,97

Fonte: Elaborada pelo autor.

Com a diferença de R$ 26.943,97 (vinte e seis mil, novecentos e quarenta e três reais e
noventa e sete centavos) dos tributos recolhidos, observa-se que o prejuízo de 2006 foi um

pouco maior que 2005.
0 valor recolhido a mais para os cofres públicos em 2006, demonstram a fragilidade

da contabilidade da empresa que não está percebendo a perda ano a ano de uma parte da
margem de lucro, cerca de 1,5% ao ano de seu faturamento.

Essa perda poderia estar sendo aplicada em outros setores da empresa. Se o contador
que processa a escrituração contábil realiza um planejamento tributário e identifica uma perda
futura, essa perda poderia se transformar em aumento de honorários para o próprio contador.

3.4 Cálculos para 2007

No item 3.4 sera apresentada a projeção do faturamento para 2007 e também os
cálculos dos tributos tanto para o Simples Federal passando para o Simples Nacional quanto

para o Lucro Presumido.
Depois de revisados e conferidos os cálculos e provisões do Simples recolhido em
2005 e 2006 e feita a projeção dos cálculos para o Lucro Presumido, elaborou-se uma
projeção do faturamento para 2007 levando em consideração o crescimento da empresa de
2005 para 2006 que foi de 5,0%.
Foi aplicado este percentual sobre o faturamento de 2006 e com isso obteve-se o
faturamento a seguir. Isso foi possível e considerado um índice dentro da normalidade porque

a inflação no Brasil não teve grandes oscilações entre 2002 e 2006 período do mandato do
atual presidente e com sua reeleição para 2007 a 2010 o pais tende a continuar sem grandes
mudanças na inflação.
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3.4.1 Cálculos para o simples

Segue as projeções e cálculos do imposto a recolher em 2007.
Tabela 17 - Projeção Cálculo Simples Federal para 2007.
1° Semestre
FATURAMENTO
COMPETÊNCIA FATURAMENTO
01/2007
162.781,65
02/2007
101.020,63
03/2007
114.892,77
04/2007
154.582,22
05/2007
176.994,49
06/2007
284.215,83
TOTAL 1 ° Semestre
07/2007
08/2007
09/2007
10/2007
11/2007
12/2007
TOTAL 2° Semestre

68.177,84
137.926,43
169.198,70
223.756,89
165.021,25
193.574,68

ACUMULADO

162.781,65
263.802,28
378.695,05
533.277,27
710.271,76
994.487,59
2 0 Semestre
1.906.540,72
1.909.787,28
1.916.355,20
1.924.412,30
1.935.067,39
1.942.925,54

ALIQUOTA
5,4%
5,8%
6,2%
6,6%
7,0%
8,2%

VALOR A RECOLHER

11,23%
11,23%
11,23%
11,32%
11,32%
11,32%

TOTAL NO ANO

8.790,21
5.859,20
7.123,35
10.202,43
12.389,61
23.305,70
67.670.50
7.656,37
15.489,14
19.001,01
25.329,28
18.680,41
21.912,65
108.068,86
175.739,36

Fonte • aborada pelo autor.

O quadro foi dividido devido à nova Lei Complementar N ° 123 de 16 de dezembro de

2006 que revogou a antiga lei do Simples. Ela entrará em vigor a partir do mês de julho de
2007.
Houve grandes mudanças na legislação do Simples, mas para empresas de comércio
foram poucas, como vimos na fundamentação teórica.
0 primeiro semestre de 2007 foi calculado de acordo com o Simples Federal, que
ainda é a legislação utilizada atualmente, levando em consideração o faturamento acumulado
dentro do ano calendário. Já o segundo semestre fizemos a projeção dentro da nova Lei do
Simples que diz que para saber qual aliquota usar deve-se utilizar o faturamento acumulado
dos últimos doze meses anteriores ao mês que será calculado o impostos.
O faturamento aumentou aproximadamente 5,0%, já o imposto aumentou cerca de

13,6%, essa diferença se dá porque no segundo semestre foi utilizado o faturamento dos
últimos doze meses anteriores ao mês do cálculo para saber qual aliquota a ser usada e
também a aliquota do Imposto Sobre Circulação de Mercadoria e Serviços (ICMS) já está
inclusa dentro da aliquota do Simples Nacional.
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Na atual legislação, que será usada at junho de 2007, para agregar a aliquota do
ICMS dentro do DARF Simples depende de convênio firmado do Estado com a União, a nova
legislação do Simples agregou o ICMS dentro da aliquota, e no atual entendimento da Lei
Complementar N° 123 de 2006, a empresa que optar pelo Simples não precisa de convênio
para recolher o ICMS dentro do DARF Simples, salvo exceções vistas no capitulo dois.

3.4.2 Cálculos para o lucro presumido

No estudo realizado na empresa, na projeção dos cálculos para 2007 foi incluído o
Imposto Sobre Circulação de Mercadorias (ICMS) no segundo semestre. Pois devido à nova
legislação do Simples abranger na unificação dos impostos, contribuições e o ICMS.
Tabela 18 - Projeção Cálculo do Pis e da Cofins Lucro Presumido para 2007.
COMFE I bNC1A

•

l'A I U KAMEN 10

01/2007

162.781,65

02/2007
03/2007
04/2007
05/2007
06/2007
0712007
08/2007
09/2007
10/2007
11/2007
12/2007

101.020,63
114.892,77
154.582,22
176.994,49
284.215,83
68:177,84
137.926,43
169.198,70
223.756,89
165.021,25
193.574,68
.. . , 2., :

•

BASE CALC;ULU

162.781,65
101.020,63
114.892,77
154.582,22
176.994,49
284.215,83
68.177,84
137.926,43
169.198,70
223.756,89
165.021,25
193.574,68
•
,, , .•

PIS 0,65%

CUFINS 3,ü%

1.058,08
656,63
746,80
1.004,78
1.150,46
1.847,40
443,16
896,52
1.099,79
1.454,42
1.072,64
1.258,24
.. : :, ,

4.883,45
3.030,62
3.446,78
4.637,47
5.309,83
8.526,47
2.045,34
4.137,79
5.075,96
6.712,71
4.950,64
5.807,24
.) : . . „as

Fonte: Elaborada pelo autor.

Tabela 19 - Projeção Cálculo do IRP.1 e da CSL Lucro Presumido para 2007.
COMPETENCIA FATURAMENTO
01/2007
162.781,65
101.020,63
02/2007
114.892,77
03/2007
04/2007
154.582,22
176.994,49
05/2007
284.215,83
06/2007
68.177,84
07/2007
08/2007
137.926,43
09/2007
169.198,70
10/2007
223.756,89
11/2007
165.021,25
12/2007
193.574,68
1.952.143,38
TOTAL
Fonte: Elaborada pelo autor.

BASE CALCULO
IRPJ

IRPJ 15%

BASE CALCULO
CSLL

CSLL 9%

30.295,60

4.544,34

45.443,41

4.089,91

49.263,40

7.389,51

73.895,10

6.650,56

30.024,24

4.503,64

45.036,36

4.053,27

46.588,23
156.171,47

6.988,23
23.425,72

69.882,34
234.257,21

6.289,41
21.083,15
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Em 2007 os valores dos tributos continuaram a subir de acordo com o faturamento
referente ao ano anterior, isso significa que se a carga tributária no pais não subir a projeção
estará correta. V8-se também em 2007 que a base de cálculo no trimestre não ultrapassou o

limite de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) para o calculo do adicional do IPRJ.
Com a nova legislação do Simples o ICMS passa a fazer parte da unificação dos
tributos, com isso para um comparativo do Lucro Presumido com o Super Simples

elaboramos o cálculo do ICMS para o período descrito. No primeiro semestre não precisou
realizar os cálculos para o ICMS porque ainda é na legislação anterior do Simples que ele fica
fora, pois o governo de Santa Catarina não possui convênio com a união.
Segue os valores do ICMS para o segundo semestre de 2007.
Tabela 20 - Projeção Cálculo do ICMS para 2007.
COMPETENCIA
07/2007
08/2007
09/2007
10/2007
11/2007
12/2007
TOTAL

ICMS A RECOLHER
377,61
548,97
3.318,90
3.220,86
3.881,49
1.899,25
13.247,08

Fonte: Elaborada pelo autor.

Como o faturamento de 2007 foi aumentado cerca de 5,0% a mais que 2006, nesta
tabela também utilizou-se o índice na projeção sobre o ICMS recolhido no segundo semestre
de 2006 para encontrar o ICMS a recolher no segundo semestre de 2007.
0 valor recolhido pela empresa em estudo de ICMS é relativamente baixo, porque se

analisar o faturamento do segundo trimestre pode-se chegar a essa conclusão. Isso se da
porque a empresa possui urna série de benefícios na venda de seus produtos, amparada pelo

Convênio ICMS 47 de 23/05/97, conseqüentemente compra suas mercadorias de seus
fornecedores também com essas isenções no ICMS.

Em 2007 o percentual de 0,5% do FGTS, que era pago pelas empresas para o governo,
não será mais recolhido fazendo com que o percentual aplicado sobre a folha de pagamento

dos funcionários reduza para 26,8% que antes era 27,3%.
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Tabela 21 - Projeção Cálculo Contribuição Previdência para o Lucro Presumido para 2007.
COMPETÊNCIA
01/2007
02/2007
03/2007
04/2007
05/2007
06/2007
07/2007
08/2007
09/2007
10/2007
11/2007
12/2007
TOTAL

FOLHA NORMAL ALIQUOTA PRO-LABORE ALIQUOTA
3.404,00
26,80%
1.874,00
20,00%
3.404,00
26,80%
1.874,00
20,00%
3.404,00
26,80%
1.874,00
20,00%
26,80%
3.693,00
2.000,00
20,00%
3.693,00
26,80%
2.000,00
20,00%
3.693,00
26,80%
2.000,00
20,00%
3.693,00
26,80%
2.000,00
20,00%
3.693,00
26,80%
2.000,00
20,00%
3.693,00
26,80%
2.000,00
20,00%
3.878,00
26,80%
2.000,00
20,00%
3.878,00
26,80%
2.000,00
20,00%
26,80%
3.878,00
2.000,00
20,00%

VALOR
A RECOLHER

1.287,07
1.287,07
1.287,07
1.389,72
1.389,72
1.389,72
1.389,72
1.389,72
1.389,72
1.439,30
1.439,30
1.439,30
16.517,47

Fonte: Elaborada pelo autor.

Com a tabela acima se encerra a projeção para 2007. Sera apresentada a seguir a
comparação para 2007 dos cálculos projetados.

3.4.3 Comparação dos resultados em 2007

Agora para 2007, além dos tributos já vistos em 2005 e 2006, se esta empresa for
tributada pelo Lucro Presumido, tem-se o ICMS nos cálculos do segundo semestre de 2007.
Tabela 22 -Totais tributos pelo Lucro Presumido em 2007.
41.

PIS

12.688,93

COF1NS
58.564,30

IRPJ
23.425,72 —

CSLL
21.083,15

ICMS
13.247,08 I

INSS

16.517,47

TOTAL

145.526,65

Fonte. Elaborada pelo autor.

Segue comparação da projeção dos cálculos para 2007.
Tabela 23 - Comparação da projeção das tributações para o ano de 2007.
SIMPLES FEDERAL

175.739,36

LUCRO PRESUMIDO

145.526,65

DIFERENÇA A MENOR

30.212,71

Fonte: Elaborada pelo autor.

A projeção para o ano de 2007 vem confirmar os estudos realizados até o momento, e
dizer que para esta empresa de comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos a
tributação pelo Lucro Presumido é mais econômica.

43
Em 2007 a perda subirá para R$ 30.212,71 (trinta mil duzentos e doze reais e setenta e
um centavos), fazendo que os sócios pensem no futuro da sua empresa em relação a

tri butação.

4 CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES
Através do estudo desenvolvido foi possível analisar o faturamento da empresa,
verificar o valor recolhido de tributos pela empresa, o quanto recolheria se fosse optante pelo
Lucro Presumido em 2005 e 2006 e a projeção de quanto ela recolherá de tributos em 2007
pelas duas formas de tributação.
Esta análise foi possível porque os dados reais da empresa em estudo foram
disponibilizados com toda a liberdade, mas terá que ser dado um retorno concreto para a
empresa.
Com as comparações realizadas pode-se observar que os sócios não entendem sobre o
assunto planejamento tributário, e que estão à mercê dos contadores de sua empresa. Pelo fato
de que os contadores fazem planejamento tributário de uma determinada empresa quando ela
inicia suas atividades e depois por acumulo de serviços não dão continuidade nos trabalhos
realizados e a empresa continua com a mesma tributação escolhida no começo de suas
atividades durante vários anos ou as vezes por toda a sua 'vida econômica'.
Através das comparações pode-se chegar a conclusão que dentro do período estudado
a empresa foi prejudicada por não ter um planejamento tributário. A empresa em 2005 obteve
urn prejuízo de R$ 29.247,75 (Vinte e nove mil duzentos e quarenta e sete reais e setenta e
cinco centavos), isso significa que deveria ter optado pelo Lucro Presumido, bastava ela
estimar seu faturamento para 2005 e realizar a comparação das tributações para verificar qual
seria a mais econômica em termos de desembolso de caixa e também de dedução da receita.
Em 2006 o prejuízo foi um pouco menor mais chegou perto dos R$ 27.000,00 (vinte e
sete mil reais) fazendo com que a empresa novamente perdesse. JA com a projeção de 2007
verificou-se que se a empresa continuar optando pelo Simples sera novamente prejudicada,
pois o seu faturamento está numa faixa muito alta para uma empresa optante pelo Simples e
que possui uma despesa pequena com a folha de pagamento dos funcionários e pró-labore. A
despesa sera aproximadamente de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) em 2007, maior que a
despesa dos outros anos em evidência.
Para concluir este trabalho, foi disponibilizada aos sócios administradores uma base
sólida de informações para que seja tomada uma decisão coerente observando o menor
prejuízo para a organização e o menor risco. Afirmou-se que se a empresa em questão
pretende faturar perto dos valores projetados por este estudo, ou seja, cerca de 5,0% a mais
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que o faturamento real de 2006, ou até mesmo faturar igual a 2006 ela deve optar pelo Lucro
Presumido.
Ela terá uma economia real de aproximadamente R$ 30.000,00 (trinta mil reais), sendo
que isto poderia ser utilizado em investimentos na própria empresa ou até mesmo convertendo
este valor em lucros distribuídos aos sócios no ano seguinte.
A utilização de um planejamento tributário adequado é de vital importância para a

manutenção de uma empresa no mercado competitivo. As empresas que conseguem planejar
sua carga tributária possuem mais recursos para alavancar seus negócios. Também, ressalta-se
a influência positiva que um bom planejamento tributário exerce em uma organização que
possui particularidades na sua base de cálculo para os tributos.
Sera sugerido que o estudo em questão poderá ser aprofundado através da comparação
de uma outra forma de tributação, Lucro Real. Também pode ser projetado os cálculos para

2008, assim podendo ter uma base da evolução dos impostos entre os anos 2006, 2007 e 2008.
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