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Introdução

Que a carga tributária em nosso país é alta, não 
temos dúvidas. Mas você sabia que é possível    
enxugar os gastos com impostos existentes em 
seu empreendimento e continuar atendendo aos 
normativos trazidos pelo fisco?

Em nosso e-book, a gente vai te explicar como 
isso é possível, mas, antes, para que você tenha 
maior domínio de como todo o processo ocorre 
e a sua importância, você vai entender, de forma 
simplificada, como o funciona nossa legislação 
tributária, a importância do compliance 
tributário para o seu negócio, o que é o planeja-
mento tributário e como você deverá aplicá-lo, de 
forma a aumentar sua lucratividade diminuir os 
valores gastos com o pagamento de impostos por 
sua empresa.

Então, continue conosco e boa leitura!
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Atualmente, em nosso país, existem cinco 
diferentes maneiras de um negócio realizar a 
apuração de impostos.

Em determinadas situações, existe a possibilidade 
de se optar entre uma outra forma, mas depen-
dendo do porte e atividade desenvolvida pela sua 
empresa não terá essa opção.
São eles:

MEI;
Simples Nacional;
Lucro Presumido;
Lucro Real;
Lucro Arbitrado.

Esse último ocorre quando, por conta de procedi-
mentos ilícitos, a autoridade tributária estipula o 
lucro da empresa para fins de cálculo de impos-
tos, ou quando documentos são extraviados. Por 
conta disso, é incomum e não constará no apro-
fundamento que faremos a seguir sobre os de-
mais.

Conheça os diferentes tipos de 
enquadramento tributário
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Outra observação importante é que quem está enqua-
drado como MEI, na verdade, está incluso no Simples 
Nacional, mas, devido suas características, possui formas 
ainda mais simplificadas de arrecadar seus impostos e 
cumprir com suas obrigações acessórias.
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MEI

Essa é a sigla para Microempreendedor Individual.

O MEI é regulamentado pela Lei 123/2006, que 
também trata sobre empresas do Simples Nacional, 
e é uma forma que o governo encontrou de 
formalizar profissionais que antes atuavam na 
informalidade para que possam abrir um negócio e 
se beneficiar de:

Linhas de crédito específicas, geralmente com taxas 
de juros reduzidas e melhores carências;

Acesso à cobertura pelo INSS através do pagamento 
de um valor reduzido e fixo mensalmente;

Emissão de notas fiscais e possibilidade de amplia-
ção de sua carteira de clientes;

Número de impostos reduzidos, se comparado com 
estabelecimentos de outros portes;

Abertura de empresa facilitada - pode ser feita atra-
vés da internet.
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Porém, não são todas as situações em que é permi-
tido que o negócio seja MEI, exemplo disso são as 
empresas que desenvolvem programa de 
computador sob encomenda e que licenciam pro-
gramas computacionais que possam ser 
customizáveis.

Também só poderá ter um funcionário registrado 
que ganhe até um salário mínimo ou o piso da 
respectiva categoria.

Para que você possa optar por esse regime de 
apuração, deverá ter faturamento anual de, no má-
ximo, R$ 81.000,00.

Quem optar por esse enquadramento, dentre suas 
obrigações, deve:

 Recolher mensalmente o Documento de Arreca-
dação do Simples Nacional – MEI (DAS-Simei);

Envio da Declaração Anual do Simples Nacional 
(DAS-Simei);

Preenchimento de Relatório Mensal de Receitas;
Envio de informações, ao fisco, referente aos seus 
empregados.
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Como percebemos, ser microempreendedor individual pode ser uma excelente estratégia para pequenos 
negócios, principalmente devido à simplificação de aspectos burocráticos.

3.2. Empresário Individual (EI)
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Esse é um regime de tributação que também busca 
facilitar a vida de empreendimentos, nesse caso, as 
microempresas e empresas de pequeno porte.

A Lei 123/2006 é a que regulamenta a forma como 
o Simples Nacional funcionará, como os impostos 
deverão ser calculados e quais as obrigações 
acessórias devem ser atendidas.

Poderão se enquadrar nesse regime as empresas 
que tiveram o seguinte faturamento no ano-
calendário anterior:

·         Microempresas: até R$ 360.000,00 (trezentos e 
sessenta mil reais);

·         Empresa de Pequeno Porte: faturamento 
entre R$ 360.000,01 (trezentos e sessenta mil reais 
e um centavo) a R$ 4.800.000,00 (quatro milhões e 
oitocentos mil reais).

Assim como no MEI, existem atividades que não 
podem recolher impostos sob essa forma, como, por 
exemplo, comércios que vendem cervejas, chope e 
refrigerantes no atacado e cartórios.

Simples Nacional
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Quando um negócio opta em ser Simples Nacional, 
ele centralizará o recolhimento de seus tributos através 
de uma única guia, o Documento de Arrecadação do 
Simples Nacional (DAS), que contempla os seguintes 
impostos:

IRPJ;
CSLL;
Pis;
Cofins;
IPI;
ICMS;
ISS;
CPP.

Aproveitamos para lembrar que podem existir 
situações em que a empresa precise recolher outros 
impostos, portanto, não é correto afirmar que a sua 
empresa Simples Nacional pagará apenas uma guia 
mensal.

Além do pagamento do DAS, caso você opte por esse 
regime tributário, também deverá enviar anualmente 
a Declaração Anual do Simples Nacional, estará 
obrigado a emitir documentos fiscais - e guardar os 
respectivos documentos -, escriturar e guardar seus 
livros caixa, diário e razão, registro de inventário, dentre 
outros.
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Nesse regime, você também contará com alguns benefícios, como linhas de crédito exclusivas, com melhores 
taxas e preferência ao participar em licitações.
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Lucro Presumido

Quando falamos em Lucro Presumido, alguns dos im-
postos que são diretamente afetados por esse regime 
são o Pis, Cofins, CSLL e o IRPJ.

Porém, os que servem como direcionadores são o IRPJ e 
a CSLL, calculados sobre o lucro obtido pelo empreendi-
mento em um determinado período.

Nessa modalidade, o governo presume que o negócio 
obteria um determinado percentual de lucro sobre o seu 
faturamento, que seriam:

Para efeito do IRPJ:
1,6% – Empreendimentos que trabalhem com revenda 
de combustíveis;

8,0% – Empresas industriais e que realizam comércio em 
geral. Aquelas que trabalham com serviços hospitalares 
e transportes de cargas precisam utilizar essa alíquota 
para localizar sua base de cálculo para efeito do cálculo 
de impostos;

16% – Serviços de transportes (não incluindo os transpor-
tes de carga) e outros serviços possuam receita até o li-
mite de R$ 120.000,00 por ano;
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32% – Para negócios que prestem serviços em geral.

E para encontrar a base de cálculo da CSLL:

12% – Indústrias que atuam com comércio em geral, 
que desenvolvem atividades de transporte de carga, 
que realizam atividades imobiliárias ou rurais, dentre 
outros;

32% – Para prestadoras de serviços em geral.
Esses percentuais devem ser aplicados sobre o fatu-
ramento mensal da empresa para que se identifique 
o suposto lucro que terá no período.

Sobre o resultado dessa operação, deve-se aplicar as 
seguintes alíquotas, para que se consiga identificar o 
valor que deve ser recolhido dos impostos:
IRPJ: 15%
CSLL: 9%

Aqui é importante lembrar que trimestralmente a 
empresa deverá identificar se houve a existência do 
adicional de IRPJ.

Ele é cobrado trimestralmente, quando a base de 
cálculo excedeu, em algum dos meses, o valor de 
R$ 20.000,00.
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O percentual do adicional de IRPJ é de 10%.

Outros impostos que são afetados quando seu 
negócio opta pelo Lucro Presumido são o Pis e a 
Cofins.

Nesse regime, a apuração será sobre o faturamento, 
com a aplicação das seguintes alíquotas:
Pis: 0,65%;
Cofins: 3,00%

Bem, vimos até aqui os impostos pagos no âmbito 
federal, caso sua empresa seja uma prestadora de 
serviços também deverá recolher o ISS, por conta 
disso, providenciar a inscrição municipal é importante 
para emitir notas fiscais de prestação de serviços.

Tratando-se de empreendimentos que 
comercializem mercadorias, deverá se inscrever na 
Secretaria da Fazenda do Estado em que está 
estabelecido, ou seja, deverá adquirir sua inscrição 
estadual - fundamental para emitir notas fiscais de 
circulação de mercadorias.

Podem optar pelo Lucro Presumido aquelas 
empresas que não estejam obrigadas a recolher seus 
impostos sob o regime do Lucro Real.
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Nessa modalidade de apuração dos impostos da sua 
empresa, o cálculo do IRPJ e da CSLL deverá ser 
realizado considerando o lucro que, de fato, houve no 
período.

Dessa maneira, é importante que a contabilidade da 
sua empresa esteja em dia.

Além disso, é necessário conhecimento profundo 
sobre a legislação que trata sobre a apuração de 
impostos sobre esse regime, já que, durante a 
contabilização, existem despesas que devem ter um 
tratamento diferenciado, já que não podem ser 
usadas para reduzir o valor do imposto, como as 
multas de natureza punitiva - como as de trânsito ou 
as resultantes de infrações fiscais.

Também, o contador deve entender adequadamen-
te o seu modelo de negócio, para poder interpretar e 
aplicar a legislação relacionada à apuração do 
Imposto de Renda, de acordo com a sua realidade.

Quando sua empresa opta por esse enquadramento, 
o cálculo do Pis e da Cofins também muda, quando 
comparado a empresas do Lucro Presumido.

Lucro Real
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Isso porque as alíquotas que você deverá aplicar sobre 
suas receitas para calcular os impostos são de:
Pis: 1,65%
Cofins: 7,6%

Porém, você poderá aplicar esses mesmos percentuais 
sobre as notas fiscais relacionadas às compras de 
insumos e de mercadorias, e usar os valores para se 
creditar do imposto, como em uma conta corrente, 
muito similar à apuração do ICMS Normal.

Por conta de toda essa complexidade, muitos 
gestores têm uma certa aversão sobre o enquadra-
mento de suas empresas no Lucro Real, porém, nós 
precisamos te dizer que existem situações que esse 
regime pode ser vantajoso para o seu negócio.

Isso acontece, principalmente, com aquelas 
empresas que estão iniciando, que possuem muitos 
custos e despesas e pouco faturamento, ou aquelas 
empresas que estão apurando prejuízo fiscal.

Ou seja, empresas que possuem lucros pequenos, 
consequentemente, recolherão valores menores de 
impostos.
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No caso de negócios que apresentam prejuízo, poderão utilizar esses valores para compensar na apuração de 
períodos futuros, seguindo algumas orientações trazidas pela legislação, é claro.

Mas nem sempre apurar impostos pelo Lucro Real é uma opção, existem empresas que são obrigadas a isso, 
como, por exemplo, as que tiveram faturamento acima de R$ 78 milhões ao ano e que realizam determinados 
tipos de atividades, como bancos, corretoras de títulos e sociedades creditícias.

A opção pelo enquadramento tributário do seu negócio costuma ser feita ao pagar a primeira guia de impostos 
(DARF), sendo de caráter irretratável para todo o período. Por isso é importante pensar muito bem ao realizar a 
opção do enquadramento tributário para a sua empresa.
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Entenda o que é o regime de 
caixa e competência

Quando você faz a opção pela forma na qual a sua 
empresa irá apurar os impostos mensais, é 
importante que informe o regime que irá
reconhecer suas receitas para apurar seus impostos.

E, para isso, você possui duas opções.

A primeira é através do regime de competência.
Nele, você terá que usar como base de cálculo para 
apuração de seus tributos os valores no período em 
que a nota fiscal foi emitida, independentemente 
do recebimento ou não.

Ou seja, caso você venda ou preste um serviço para 
recebimento daqui há 30 dias, nesse regime, deverá 
recolher o imposto no período da emissão do docu-
mento fiscal.

Como é mais simples de controlar, essa é a opção da 
maioria das empresas.

A segunda é através do regime de caixa.
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Nele, sua empresa usará como base de cálculo os recebimentos no período.
Então, suponhamos que no mês 8 você fez uma venda de R$ 5.000,00, que será recebida em duas parcelas, uma 
no mês 9, de R$ 2.500,00, e outra no mês 10, de igual valor.

No mês 8, você não irá apurar impostos referente a essa venda, no mês 9, irá calcular usando a base de R$ 
2.500,00, e assim sucessivamente.

Empresas que apuram seus impostos dessa forma precisam ter um controle rigoroso de seus recebimentos.
Usar o regime de caixa pode ser um estímulo a mais para que sua empresa tenha um bom controle financeiro, 
essencial para qualquer negócio.



21

O que é compliance tributário?

Não tem como falar em redução da carga tributária 
sem mencionar o compliance tributário.

Embora seja um termo que tenha ganhado muito 
destaque nos últimos anos, ele já é de 
conhecimento de grande parte dos contadores.

Compliance é uma palavra originada do termo 
inglês “to comply”, o qual pode ser entendido como 
“conformidade”, “observância”, “complacência”...

No âmbito organizacional, consiste na preocupação 
que empresas possuem em atender as regras 
estabelecidas para o negócio, sejam internas ou 
externas, sendo que compliance está muito ligado à 
integridade do seu empreendimento.

Então, falar em compliance tributário é essencial.
Isso porque muitos empresários, indignados com 
a forma como a carga tributária afeta sua empresa, 
acabam por adotar meios errados para que ela não 
seja paga.
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Esses artifícios variam, como o não pagamento das 
guias devidas, não envio de declarações, envio de 
dados ao fisco que informam valores de apuração 
abaixo do que realmente houve, não emissão de do-
cumentos fiscais, dentre outros.

A gente sabe que, de fato, a carga tributária em nos-
so país é muito pesada! Gestores precisam ser ver-
dadeiros heróis para conseguir atender toda buro-
cracia
existente, todas as regras, tornar sua empresa 
competitiva e ainda obter lucro que garanta a 
continuidade do negócio! Mas esse, com certeza, 
amigo gestor, não é o melhor caminho!

Na verdade, agir dessa maneira é uma conduta mui-
to prejudicial a você e a sua empresa.

Primeiro porque você a deixa vulnerável a ser 
autuada em fiscalizações - e aqui precisamos ser 
sinceros, as multas e sanções costumam ser bem 
pesadas.

Também, pois existe uma norma, a Lei 8.137, de 27 
de dezembro de 1990, que trata diretamente so-
bre crimes sobre a ordem tributárias, cujas penas 
podem chegar até 5 anos de reclusão - que é uma 
pena usada para condenar com mais severidade cri-

mes considerados mais graves, geralmente executado 
em estabelecimentos que possuem segurança máxi-
ma ou média -, além de multa. 

O compliance tributário diz respeito a fazer com que 
sua empresa esteja em conformidade com toda 
legislação fiscal, ele deve ser adotado por todo empre-
sário que queira melhorar os rendimentos do seu 
negócio e manter um bom relacionamento com os 
órgãos tributários, com a Receita Federal e as Secreta-
rias das Fazendas Estaduais.

E, agora, vamos te explicar como reduzir a carga 
tributária do seu empreendimento e ainda continuar 
em conformidade com o fisco.
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Saiba o que é o planejamento 
tributário e como ele ajuda o seu 
negócio

Bem, conversamos sobre as formas como as 
empresas brasileiras podem apurar seus impostos, 
mas um ponto importante que a gente deve 
considerar, caso ainda não tenha percebido até aqui, 
é que existem empresas que podem escolher qual o 
regime que usarão para recolher seus impostos.

Nesse contexto, se a lei permite escolher o 
enquadramento que oferece menor carga tributária 
para sua empresa, por que não aproveitar essa 
oportunidade?

É aqui que o planejamento tributário entra.
Ele é um estudo feito, considerando todos os 
aspectos da sua empresa, como:

Quadro societário;
Atividade desenvolvida;
Aspectos logísticos de compra e venda de 
mercadorias;
Faturamento mensal e anual;
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Leis que orientam como o imposto deve ser 
recolhido por seu negócio em cada um dos 
regimes.

O objetivo desse estudo é identificar qual o en-
quadramento tributário que representa menores 
gastos para o seu empreendimento e garantir que 
o compliance tributário do seu negócio seja 
atendido.

Além disso, ele considera muitos outros aspectos, 
como benefícios fiscais que sua empresa poderá 
usufruir e outros tributos que sua empresa possa 
ficar exposta, ao optar pelo Lucro Real, Presumido 
ou sendo Simples Nacional.

Inclui-se que o planejamento tributário também 
busca identificar em quais das modalidades
haverá simplificação da burocracia para a sua 
empresa, verificando em cada uma dessas 
modalidades quais as declarações que deverão ser 
enviadas, documentos que precisam ser emitidos 
e relatórios escriturados.

Dessa forma, ele deve ser feito por quem tem 
conhecimento profundo em legislação tributária.
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Conhecer como ocorre, na prática, a apuração de impostos em cada um dos regimes, auxilia a localizar com mais 
clareza todos os aspectos envolvidos na apuração de tributos da sua empresa, em cada uma das formas de 
apuração que trouxemos.

Agora, vamos te explicar o que você deve fazer para que pague apenas os impostos necessários ao seu 
empreendimento.
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Bem, como a gente pôde observar até aqui, além de 
onerar muito seu negócio, o nosso sistema tributário 
é bastante complexo.

Mas você já pode se tranquilizar, preparamos um 
passo a passo para facilitar o recolhimento de im-
postos em seu negócio.

1 - Busque apoio de especialistas

Primeiro, é imprescindível que você conte com o 
apoio de alguém que, de fato, domine o assunto.
Isso evita decisões erradas e, consequentemente, 
apurações indevidas.

Perceba que, caso você calcule seu imposto de for-
ma inadequada, o fisco poderá te obrigar a recolher 
a diferença, acrescido dos juros e encargos. Além 
disso, existe a possibilidade de que você tenha que 
pagar multas altas devido à infração.

Passo a passo para reduzir os 
gastos com tributos em sua 
empresa
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Lembrando que você não poderá alegar à autoridade 
desconhecimento da lei para se livrar de uma possível 
pena que possa vir a ser aplicada - conforme consta no 
art. 21 do Código Penal (Decreto-lei n. 2.848/1940).

Dessa maneira, nada melhor do que contar com o 
auxílio do seu contador para realizar o planejamento 
tributário da sua organização! 

Ele tem o conhecimento necessário para identificar 
todos os aspectos envolvidos no seu negócio e poderá 
te ajudar a encontrar as melhores soluções.

2 - Conscientize sua equipe sobre por 
qual o motivo o compliance fiscal é tão 
importante

Entenda que será a sua equipe a responsável por 
realizar grande parte das atividades que serão 
importantes para que a apuração de impostos 
aconteça.

Seus profissionais trabalham diretamente com as 
informações usadas para calcular os seus tributos.
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Descuidos nessa etapa do processo podem 
comprometer o cálculo e as informações enviadas, 
fazendo com que não estejam de acordo com a reali-
dade da sua empresa.

Além disso, colaboradores atentos podem identificar 
com mais facilidade situações que precisam ser 
corrigidas.

3 - Realize um plano de ação

Bem, depois de realizado o seu planejamento 
tributário e sua equipe estando consciente da 
importância do trabalho de cada um para que 
ocorra o compliance tributário em seu 
estabelecimento, chegou a hora de elaborar 
estratégias para adequar seus processos de forma a 
atender ao que foi estabelecido junto ao seu 
contador.

Então, é importante que você se atente para tudo 
que foi pontuado e estabeleça uma rotina de 
trabalho que deve ser seguida para que o resultado 
final seja atingido: otimização dos seus processos, no 
que diz respeito aos impostos, e redução da carga 
tributária da sua empresa.
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Nesse ponto, pode ser necessário que sua equipe seja 
treinada sobre como funcionará a apuração de impos-
tos do seu negócio. Entender como todo o processo 
funciona contribui para dar mais agilidade no desen-
volvimento das tarefas, diminui os erros e a necessida-
de de retrabalho.

Também, pode ser necessário que os cadastros de pro-
dutos, clientes e fornecedores sejam revistos e atualiza-
dos.

Verifique a necessidade de obter ou mudar sua ferra-
menta e método de controle de estoques.

4 - Delegue atividades

Cumprir a maioria dessas tarefas sozinho pode ser 
impossível, portanto, delegar tarefas é fundamental.

Porém, lembre-se de passar todas as instruções com 
clareza e deixe canais abertos para caso de dúvidas.

Nesse momento, estabelecer uma boa comunicação 
entre os setores e sua contabilidade é importante para 
que todas atividades necessárias para a efetivação do 
planejamento tributário aconteçam.
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5 - Acompanhe o processo

Lembre-se sempre de acompanhar a execução das 
tarefas constantemente no seu plano de ação durante 
esse processo e verificar, junto com a sua 
contabilidade, os resultados obtidos com o seu 
planejamento tributário.

Agir assim facilita identificar e corrigir questões que 
possam comprometer o sucesso das metas 
pré-estabelecidas.

Então, como percebemos até aqui, existem várias 
formas de apurar impostos em nosso país, sendo que 
alguns negócios podem escolher entre elas.

Desse modo, o peso tributário suportado por nós, 
empresários, muitas vezes impede a competitividade 
do empreendimento, quando não há sua 
continuidade, porém, isso não é motivo para correr os 
riscos envolvidos no não cumprimento das normas 
tributárias.

E, nesse ponto, contar com ajuda de especialistas para 
promover o compliance tributário do seu negócio e 
reduzir a carga tributária, permanecendo em confor-
midade com o fisco, é a estratégia que todo gestor in-
teligente opta em fazer.
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E é exatamente com isso que nós, da Pontual, pode-
mos te ajudar.

Somos uma empresa que entende de apuração de 
tributos e que já ajudou vários empreendimentos, 
como o seu, a melhorarem sua lucratividade através 
do planejamento tributário.

Conosco, você não precisará pagar mais impostos do 
que você, de fato, deve ao governo.
Também podemos te orientar quanto aos procedi-
mentos para que as ações necessárias ao cumpri-
mento do 
planejamento tributário sejam realizadas no seu ne-
gócio.

Lembrando que o que trouxemos são conceitos ge-
rais, dependendo de características específicas da 
sua 
empresa, as exigências e formas de apurar os impos-
tos podem mudar, por isso, é essencial que você con-
te com um profissional contábil, é ele quem pode te 
orientar a tomar decisões certas.

Entre agora em contato com a gente e deixe-nos 
ajudar a melhorar a performance financeira da sua 
empresa!
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(84) 3206-0625

atendimento@pontualcontadores.com

R. Carlos Chagas, 3493 - Candelária, Natal - RN


