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Planejamento Tributário é uma forma legal e licita
para se pagar menos impostos.
 
Hoje em dia, o Planejamento Tributário é uma
necessidade de todos, e pode se  aplicado a
empresas de qualquer tamanho, seja ela Micro
Empresa ou um Profissional Liberal, que embora não
seja uma empresa é equiparado à pessoa jurídica.
 
Logo, podemos falar que o Planejamento Tributário é
uma ótima oportunidade para a Empresa ampliar sua
lucratividade e ser mais competitiva.
 
Mas como realizar um planejamento tributário? Para
isso, é necessário além de domínio da área tributária,
mas possuir também conhecimentos contábeis, já
que muitas vezes, será necessário realizar similações
com formas de regimes, recuperação de créditos,
controle de obrigações entre outros. 
 
 

O que é Planejamento Tributário?
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Independente do sistema de tributação escolhido
pelas empresas, os principais impostos e contribuiçõe 
pagos são basicamente os mesmos. Sendo eles:
 
• IRPJ (Imposto de Renda da Pessoa Jurídica): O
IRPJ é calculado sobre o faturamento da empresa,
variando de acordo com o regime de tributação
adotado.
 
• CSLL (Contribuição Social sobre o Lucro Líquido): O
CSLL é calculado sobre o percentual estimado da
receita bruta da empresa e é a contribuição destinada
a seguridade social;
 
• PIS (Programa de Integração Social): Aalíquota
recolhida do PIS varia de 0,65% para micro e
pequenas empresas a 1,65% para as empresas que
utilizam o sistema de Lucro Real;
 
 

Entendendo como funciona a

tributação
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• COFINS (Contribuição para Financiamento da
Seguridade Social): A contribuição é calculada com
base na receita da empresa, sendo de 7,6% para as
empresas optantes pelos sistemas de Lucro Líquido e
Presumido e de 3% para as optantes do Simples,
sento já embutida no pagamento único;
 
• CPP (Contribuição Previdenciária Patronal):
Destinada a contribuição do empregador para o INSS
é calculada sobre a folha de pagamento.
 
• IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados): Como
o nome já diz, ele incide na comercialização de todos
os produtos industrializados e a alíquota varia de
acordo com o produto, calculada através da Tabela
de Incidência de Imposto sobre Produtos
Industrializados.
 
Para o cálculo do IPI vale destacar o princípio
constitucional da nãocumulatividade, que é o direito
que o contribuinte possui de compensar em
operações futuras o tributo pelo qual ele já pagou. 
 

Planejamento
Tributário



7

• ICMS (Impostos sobre a Circulação de Mercadorias
e Serviços): Imposto pago quando há a circulação de
produtos ou serviços e o valor da alíquota varia de
estado para estado.
 
• ISS (Imposto sobre Serviços de qualquer natureza):
A sua alíquota varia de acordo com o tipo de serviço
prestado.
 
Dica: Saber explorar o crédito gerado em operações
comerciais, pode ser uma vantagem para que as
empresas consigam oferecer um produto mais barato
ao seus clientes.
 
Além do ICMS, é possível conceder crédito através
do PIS e COFINS. Mas para isso, é preciso consultar
o seu contador para identificar cada alíquota e assim
poder estimar o preço correto de seus produtos.
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No Brasil existem três categorias de regimes tributários
a serem escolhidos pelas empresas. São eles:
 
• Lucro Presumido: Empresas que faturam anualmente
até R$ 48 milhões podem optar por este sistema. Neste
caso, o imposto de renda e a CSLL são incididos sobre
um percentual que é preestabelecido pela Receita
Federal.
 
• Lucro Real: Todas as empresas podem utilizá-lo como
regime tributário, sendo obrigatório para as que faturam
anualmente mais de R$ 48 milhões. Neste caso, os
impostos são calculados sobre o lucro da empresa.
 
• Simples Nacional: O Simples Nacional é um regime
que abrange em uma alíquota os seguintes impostos:
IRPJ, CSLL, PIS/PASEP, COFINS, IPI, RAT e INSS
terceiros. 
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A própria Constituição Federal, buscando a redução
das desigualdades regionais e o consequente
desenvolvimento social e econômico dos locais com
baixo índice de desenvolvimento humano (“IDH”),
prevê a possibilidade de criação de incentivos fiscais.
 
Uma dessas regiões é a Zona Franca de Manaus,
criada em 1967 para desenvolver a economia da
Amazônia. 
 
Os benefícios fiscais mais relevantes são destinados
às indústrias, que, dentre outros, podem usufruir de
redução do IRPJ em até 75%; redução do Imposto de
Importação na aquisição de insumos para a
industrialização, podendo ser pagos na entrega da
mercadoria final; isenção do IPI; isenção de
PIS/COFINS nas operações internas; restituição
parcial ou total do ICMS.
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No caso de incentivos fiscais, há a redução ou
eliminação do pagamento de determinado tributo. Um
exemplo é o incentivo da “cadeia da moda” concedido
pelo Estado do Rio de Janeiro.
 
Um contribuinte fluminense, geralmente, deve pagar
19% de ICMS sobre vendas de itens de vestuário em
geral. Se uma empresa, contudo, instalar sua fábrica
no Estado do Rio de Janeiro, pode optar por um
“regime especial”, reduzindo seu ICMS para 2,5%.
 
Em âmbito municipal, pode existir a redução da
alíquota do ISS, que, geralmente corresponde a 5%,
para 2%1. , ou, até mesmo para alíquotas efetivas
inferiores a 2%, obtidas por meio da redução de base
de cálculo do tributo.
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No caso de incentivos fiscais, há a redução ou
eliminação do pagamento de determinado tributo. Um
exemplo é o incentivo da “cadeia da moda” concedido
pelo Estado do Rio de Janeiro.
 
Um contribuinte fluminense, geralmente, deve pagar
19% de ICMS sobre vendas de itens de vestuário em
geral. Se uma empresa, contudo, instalar sua fábrica
no Estado do Rio de Janeiro, pode optar por um
“regime especial”, reduzindo seu ICMS para 2,5%.
 
Em âmbito municipal, pode existir a redução da
alíquota do ISS, que, geralmente corresponde a 5%,
para 2%1. , ou, até mesmo para alíquotas efetivas
inferiores a 2%, obtidas por meio da redução de base
de cálculo do tributo.
 
O incentivo financeiro basicamente consiste no
financiamento do tributo devido pelos próprios
Estados e Municípios, por meio da concessão de
empréstimos ou subsídios.
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Um exemplo é o FUNDAP (Fundo para o
Desenvolvimento das Atividades Portuárias). No
Espírito Santo, algumas importadoras que realizam
sua operação pelo Porto de Vitória podem pagar o
ICMS devido com empréstimos dados pelo banco de
desenvolvimento regional (BANDES).
 
Estas empresas, então, podem pagar o empréstimo
em 10 anos praticamente sem juros ou,
alternativamente, repagá-lo à vista com até 85% de
desconto.
 
A estruturação de um planejamento fiscal envolvendo
benefícios fiscais regionais, contudo, deve envolver
sempre a análise de eventuais riscos decorrentes de
sua utilização. 
 
Isso porque, em virtude do excesso de competição
entre Estados e Municípios pela atração por
investimentos e aumento na sua fonte de receita,
alguns benefícios fiscais setoriais são concedidos em
desacordo com as regras gerais aplicáveis à criação
e cobrança de tributos. 
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Incentivos à Inovação Tecnológica Instituídos pela Lei
de Inovação Tecnológica (Lei nº 10.973/2004) e Lei
do Bem (Lei nº 11.196/2005):
 
Incentivos fiscais que compreendem o valor da
redução do IPI incidente sobre a aquisição de
máquinas e equipamentos, a possibilidade de
dedução na apuração da base de cálculo do IRPJ e
da CSLL com base no Lucro Real do adicional de
60% a 80% de gastos relacionados às pesquisas e
depreciação acelerada de máquinas e equipamentos,
dentre outros.
 
Desenvolvimento de Infraestrutura (Lei nº
11.488/2007):
 
incentivos fiscais aplicáveis não somente às
empresas responsáveis pelas obras de construção
civil, mas, também aos seus fornecedores, que
podem prestar serviços ou vender mercadorias sem
que ocorra o recolhimento (suspensão) de
PIS/COFINS (REIDI).
 
 

Planejamento
Tributário



14

Planejamento
Tributário

Como fazer planejamento tributário

O Planejamento Tributário deve ser realizado
anualmente pelos administradores da empresa. A
opção por um dos três regimes tributários deve ser
definida com cautela, pois a legislação não permite
mudanças no mesmo exercício.
 
Assim, é preciso cuidado na hora de escolher o
regime tributário correto, já que esta decisão
provocará efeitos positivos ou negativos durante
todo o ano.
 
Vejamos os passos para elaborar um planejamento
tributário, contudo lembramos, que esses são os
passos essenciais para adoção, que no decorrer da
prática o profissional vai analisar outros, variando
de acordo com cada seguimento de empresa ou
pessoa física, que está trabalhando. 
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Levantando dados

Escolhendo o melhor regime tributário

 
O primeiro passo para realizar o Planejamento
Tributário da sua empresa, é fazer o levantamento
das seguintes informações:
 
• Receita bruta anual (ou previsão de faturamento).
• Expectativa de despesas operacionais
• Margem de lucro
• Despesa com empregados (caso possua)
 
A coleta dessas informações será útil para avaliar
as vantagens em cada tipo de regime de tributação
e assim auxiliar o empreendedor na escolha do
regime que melhor se adaptar às necessidades da
empresa.
 

Somente colocando no papel os possíveis cenários,
será possível avaliar de maneira clara, qual será o
melhor regime tributário a ser escolhido.
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Neste caso, o contador  e o advogado tributarista,
devem identificar a atividade da sua empresa, a
legislação utilizada e realizar um levantamento dos
números contábeis e tributários apurados no ano
atual. 
 
Com essas informações em mãos, será necessário
comparar o orçamento para o ano seguinte, para
que se possa ter uma visão detalhada de qual será
o melhor regime.
 
Todavia, para realizar qualquer planejamento
tributário, com base nas informações dadas pelo
cliente, é necessário orientar este mesmo cliente,
sobre o prazo para que ele guarde os documentos.
 
Para isso, é necessário sempre estar orientando
sobre a forma e quais documentos guardar para
possíveis fiscalizações, já que quando falamos em
planejamento tributário, sempre é bom orientar o
cliente, que ele passará por algumas.   
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Vejamos, os documentos e o prazo que o cliente
deve guardar: 
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