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RESUMO 
 

 
Este trabalho tem como base o sistema tributário no Brasil, e busca-se fazer uma 
análise da sua estrutura e demonstrar a carga tributária no país. Sabe-se que no 
Brasil esta carga é representativa e as leis são complexas e numerosas, e o 
desconhecimento das leis tributárias pode proporcionar um aumento desnecessário 
no custo das empresas. Para descrever tal situação fez-se uma introdução a 
legislação tributária, descrevendo o conceito de tributo, princípios, elementos, 
natureza jurídica e as espécies tributárias. E posteriormente foi dado destaque, ao 
que se refere à proposta de planejamento tributário comparando a tributação pelo 
lucro presumido e o simples nacional, evidenciando a sua importância para a gestão 
das empresas.  

 
PALAVRAS-CHAVES: Carga Tributária; Planejamento Tributário; Lucro Presumido; 
Simples Nacional. 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
  
 

 
 
 
 
 

ABSTRACT 
 
 
This work is based on the tax system in Brazil , and seeks to make an analysis of its 
structure and demonstrate the tax burden in the country. It is known that in Brazil this 
load is representative and laws are complex and numerous , and the ignorance of the 
tax laws may provide an unnecessary increase in the cost of enterprises. To describe 
this situation became an introduction to tax laws, describing the concept of tribute, 
principles , elements, legal and tax species. And highlight was subsequently given , it 
refers to the tax planning proposal comparing the deemed income tax and national 
simple, emphasizing its importance for the management of companies . 
 
KEYWORDS : Tax Burden ; Tax Planning ; Assumed Income ; National simple. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O Sistema Tributário Brasileiro é um dos mais complexos do mundo. Segundo 

o IBPT (Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação), o Brasil criou 4.960.610 

normas para reger a vida do cidadão brasileiro, entre emendas constitucionais, leis 

delegadas, complementares e ordinárias, medidas provisórias, decretos e normas 

complementares e outros desde que a atual Constituição Federal (1988) foi 

promulgada, sendo 320.343 só de normas tributárias. 

 

“a enorme quantidade e a complexidade da legislação brasileira 
confundem o cidadão e também as empresas, que têm dificuldades 
em compreender e atender às exigências legais, além do que o custo 
empresarial tem impacto direto na formação do preço das 

mercadorias e serviços” (AMARAL, 2014). 
 

Diante da grande quantidade de leis e da complexidade da legislação 

brasileira, ter o melhor controle dos procedimentos tributários é  absolutamente 

necessário para uma companhia que busca o máximo de eficiência em seus 

resultados. 

O mercado, altamente competitivo, coloca as empresas brasileiras em 

situação difícil. A globalização da economia torna o gerenciamento dos tributos uma 

questão de sobrevivência para as empresas, pois concorrem com produtos 

estrangeiros, oriundos de países que possuem muitas vezes um regime de 

tributação mais favorável. 

Diante deste cenário, alguns empresários podem encontrar dificuldades para 

lidar com a carga tributária de sua empresa, pois o conhecimento fica restrito ao 

profissional de contabilidade e desta forma caso o mesmo não apure de forma 

adequada pode custar à empresa tempo e dinheiro, e até a própria sobrevivência do 

negócio. 

 Cabe ao profissional de contabilidade práticas de gerenciamento eficazes 

para preservar a continuidade do empreendimento, apresentar formas lícitas para 

reduzir o pagamento de tributos  e ao mesmo tempo estar atento às mudanças na 

legislação. 
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Esta realidade tributária que faz parte do custo financeiro para as empresas, 

muitas vezes causa dúvidas sobre o correto cumprimento de todas as obrigações 

exigidas. O planejamento tributário se torna um tema de grande relevância e um 

fator de diferenciação importante para assegurar a competitividade no mercado. 

A combinação da contabilidade e da legislação tributária irá facilitar a gestão 

empresarial na apuração das obrigações tributárias de forma a minimizar custos e 

não expor a empresa a sanções legais e fiscais. 
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1.1 OBJETIVOS 

 

 

1.1.1 OBJETIVOS GERAIS 

 

 O objetivo geral do trabalho é avaliar qual a importância do planejamento 

tributário para os profissionais da contabilidade e os proprietários das clínicas de 

fisioterapia.  

 

1.1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Os objetivos específicos como ferramentas essenciais para atingir os 

objetivos gerais são:  

 Avaliar qual o grau de importância do ponto de vista prático, o planejamento 

tributário tem despertado nos profissionais da contabilidade e donos de 

empresas, tendo em vista se tratar de uma ferramenta essencial na 

administração; 

 verificar se os profissionais proprietários de clínicas de fisioterapia 

credenciados à Unimed da cidade de Volta Redonda estão familiarizados com 

as questões do planejamento tributário e da legislação tributária, sobretudo 

nas mudanças do Simples Nacional, anexo VI, que entrarão em vigor no 

próximo ano.  

 

1.2 PROBLEMA DA PESQUISA 

 

Alterações promovidas pela Lei Complementar 147/2014, que aumenta o 

acesso ao Simples Nacional para o setor de serviços, incluindo no regime tributário 

140 novas categorias profissionais. 

As clínicas de fisioterapia estão entre os setores que poderão optar pelo 

Simples Nacional como regime de tributação à partir de 2015 e será objeto de 

estudo deste trabalho. 
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 Tendo como problema: Os representantes das clínicas de fisioterapia 

credenciados à Unimed da cidade de Volta Redonda estão atentos a essa 

mudança? Os profissionais de contabilidade fizeram um planejamento tributário pra 

comprovar a redução de impostos? 

 

1.3 METODOLOGIA 

 

Apresentaremos a metodologia adotada na elaboração do trabalho. Serão 

definidos, portanto, a tipologia e a abordagem da pesquisa. 

 

1.3.1 TIPOS DE PESQUISA 

 

Para a correta efetivação deste trabalho, faz-se necessário definir os 

procedimentos metodológicos que serão adotados, visto este ter o intuito principal 

de fazer uma correlação entre os tópicos delimitados, utilizando-se de opiniões e 

publicações diversas sobre o tema. 

Adiante demonstrar-se-á os aspectos formais e as técnicas que adotadas na 

condução e elaboração deste trabalho monográfico. 

 
 

1.3.2 INSTRUMENTOS DE COLETA DE DADOS 

 

 Conforme anteriormente explicado, a pesquisa será bibliográfica e com coleta 

de dados através de um questinário com perguntas diretas e de múltiplas escolhas 

destinadas aos proprietários das clínicas de fisioterapia credenciados a UNIMED 

Volta Redonda, que permitam a apresentação de resultados objetivos. 

 

1.3.3 ESTUDO DE CASO 

 

Será realizado um estudo de caso comparativo dos regimes de tributação 

simples nacional e lucro presumido para avaliar a carga tributária na atividade de 

fisioterapia.  
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1.4 DELIMITAÇÃO 

 

 Em nossa pesquisa não serão abordados os regimes de tributação pelo Lucro 

Real e Lucro Arbitrado, pois referente à mudança na legislação do Simples Nacional 

(Lei Complementar 147/2014) será necessário apenas um estudo comparativo entre 

Lucro Presumido e Simples Nacional. 

  



16 
 

 
 

2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

 Neste capítulo serão abordados os conteúdos bibliográficos que 

fundamentam este estudo. Sendo descritos e esclarecidos alguns conceitos e 

conteúdos que trarão informações para o entendimento desta pesquisa. 

 

2.1 SISTEMA TRIBUTÁRIO NACIONAL 

  
 O sistema tributário nacional é o conjunto de normas tributárias que o governo 

utiliza para exigir os tributos. É composto dos tributos instituídos no Brasil, dos 

princípios e normas que regulam tais tributos.  

 O sistema tributário nacional é regido pela Emenda Constitucional nº 18, de 1º 

de dezembro de 1965, sendo regulamentado efetivamente pela Lei nº 5.172 de 1966 

e foi denominado Código Tributário Nacional (CTN) pelo art. 7º do ato complementar 

nº 36, de 13 de março de 1967. 

 A Constituição Federal de 1988 trouxe profundas alterações no sistema 

tributário nacional, não só em relação à quantidade e ao campo de incidência dos 

tributos, mas também quanto à própria distribuição do montante arrecadado pelas 

esferas competentes de poder (OLIVEIRA et al., 2009). 

 Com as constantes mudanças na legislação tributária brasileira, é 

extremamente necessário que os profissionais de contabilidade estejam atentos a 

elas, para que assim possam atender ao fisco e também aos empresários, que 

sempre visam à diminuição da carga tributária. 

 

 

2.1.1 TRIBUTOS 

  

 O tributo é uma prestação pecuniária imposta aos contribuintes de um Estado 

de forma compulsória sem distinção, sendo que todos estão sujeitos a esse poder 

de tributar.  

 O art. 3º do CTN define que tributo, “é toda prestação pecuniária compulsória, 

em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato 
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ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente 

vinculada”. 

 Este conceito de tributo dado pelo CTN é visto como complexo, e, para 

facilitar o entendimento, busca-se os dizeres de OLIVEIRA et al (2012, p.5): 

 

 “prestação pecuniária: significa que o tributo deve ser pago em 
unidade de moeda corrente, inexistindo o pagamento in natura ou in 
labore, ou seja, o que é pago em bens ou em trabalho ou prestação 
de serviços; 

 compulsória: obrigação independente da vontade do 
contribuinte; 

 em moeda ou cujo valor se possa exprimir: os tributos são 
expressos em moeda corrente nacional (reais) ou por meio de 
indexadores; 

 que não constitua sanção de ato ilícito: as penalidades 
pecuniárias ou multas não se incluem no conceito de tributo; assim, o 
pagamento de tributo não decorre de infração de determinada norma 
ou descumprimento de lei; 

 instituída em lei: só existe a obrigação de pagar o tributo se 
uma norma jurídica com força de lei estabelecer essa obrigação; 

 cobrada mediante atividade administrativa plenamente 
vinculada: a autoridade não possui liberdade para escolher a melhor 
oportunidade de cobrar o tributo; a lei já estabelece todos os passos 
a serem seguidos”. 
 

  Portanto, podemos dizer que o tributo é uma fonte de custeio da 

atividade estatal e, portanto elemento imprescindível à constituição do Estado.  

 

 

 

 

 

2.1.2 ESPÉCIES TRIBUTÁRIAS 

  

 É de suma importância que o contribuinte conheça as espécies tributárias 

para que possa averiguar se está sofrendo alguma cobrança indevida, 

principalmente para identificar uma tributação ilegal. 

 

 No Art. 145 da Constituição Federal, foram definidas as espécies de tributos 

quais sejam: impostos, taxas e contribuições de melhoria. 
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Art. 145 – A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios 
poderão instituir os seguintes tributos: 
I – impostos; 
II – taxas, em razão do exercício do poder de polícia ou pela 
utilização, efetiva ou potencial, de serviços públicos específicos e 
divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos a sua disposição; 
III – contribuição de melhoria, decorrente de obras públicas. 
 

 Porém, o Art. 149 da CF,  introduziu como nova espécie tributária as 

contribuições especiais, que se subdividem em contribuições sociais, de intervenção 

no domínio econômico, sobre categorias profissionais e econômicas. 

 

2.1.2.1 IMPOSTOS 

 

 Imposto é o tributo cuja obrigação tem por fato gerador uma situação 

independente de qualquer atividade estatal específica, relativa ao contribuinte, tendo 

a finalidade de fomentar receitas ao Estado (art. 16 CTN).  

 Nesse sentido o contribuinte ao pagar imposto não recebe do Estado uma 

contraprestação imediata e específica em troca do seu pagamento, inexistindo 

qualquer atuação estatal como condição para exigência do mesmo. É de 

competência privativa, atribuída pela CF, ou seja, é exclusivamente da União ou dos 

Estados ou dos Municípios ou do Distrito Federal (arts. 153 a 155 da CF). 

 O imposto é o tipo de arrecadação de tributos mais importante para o Estado, 

pois geram recursos à manutenção, funcionamento dos serviços públicos e 

desenvolvimento do país. 

 

2.1.2.2 TAXAS 

 

 “Está definido nos arts. 77 e 78 do CTN e tem como fato gerador o exercício 

regular do poder de polícia ou a utilização efetiva ou potencial de serviço público, 

específico e divisível,  prestado ou colocado a disposição do contribuinte (art. 77)”. 

(FABRETTI, 2012, p.108). 
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 No caso das taxas, sua cobrança é pelo uso efetivo ou potencial de algum 

serviço público ou pelo exercício do poder de polícia pelo Estado, podendo ser 

instituída por qualquer um dos entes federativos (art. 80 do CTN). 

 

2.1.2.3 CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 

 

 É o tributo cuja obrigação tem por fato gerador uma situação que representa 

um benefício especial auferido pelo contribuinte. Seu fim se destina às necessidades 

do serviço ou à atividade estatal, previsto no art. 145, III, da Constituição Federal. 

 

 Segundo FABRETTI E FABRETTI (2011, p.52): 

“Este tributo pode ser cobrado pelo ente federativo que realizar obra 
pública da qual decorra valorização imobiliária. Os sujeitos passivos 
(contribuintes) são os proprietários dos imóveis valorizados pela obra 
pública. O tributo tem como base o custo total da obra, que será 
rateado entre os beneficiários na proporção da sua respectiva 

propriedade, em relação ao total da área objeto da obra pública.”   
 

 Assim, as contribuições de melhoria são cobradas quando do benefício 

trazido aos contribuintes por obras públicas. 

 

 

2.1.2.4 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 

 

 A Contribuição Social é um tributo destinado a custear atividades estatais 

especificas, que não são inerentes ao Estado. Tem como destino a intervenção no 

domínio econômico o interesse das categorias econômicas ou profissionais e o 

custeio do sistema da seguridade social (exemplos: FGTS, contribuições sindicais, 

previdência social). 

 É considerada também uma prestação pecuniária instituída exclusivamente 

pela União para intervenção no domínio econômico e para interesse das categorias 

profissionais ou econômicas, como instrumento de sua atuação nas respectivas 

áreas.  

 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Constitui%C3%A7%C3%A3o_Federal
http://pt.wikipedia.org/wiki/Tributo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Estado
http://pt.wikipedia.org/wiki/Previd%C3%AAncia_Social
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Pecuni%C3%A1ria&action=edit&redlink=1
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 Segundo OLIVEIRA (2009, p.71): 

“Em regra, as contribuições são instituídas pela União. Contudo, os 
Estados, o Distrito Federal e os Municípios também podem cobrar 
essa modalidade de contribuição, mas, exclusivamente, de seus 
servidores para o custeio dos respectivos sistemas previdenciários.” 

 

2.1.3 IMPOSTOS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS 

   

 A Constituição em vigor assim distribui, entre os diversos níveis de governo, a 

competência de estabelecer os tributos: 

 Compete à União estabalecer impostos sobre: 

 importação de produtos estrangeiros; 

 exporatação, para o exterior, de produtos nacionais ou nacionalizados; 

 rendas e proventos de qualquer natureza; 

 produtos industrializados; 

 operações de crédito, câmbio e seguro, ou relativas a títulos ou valores 

imobiliários; 

 propriedade territorial rural; 

 grandes fortunas. 

 

Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre: 

 transmissão causa mortis e doação de quaisquer bens e direitos; 

 operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestação de 

serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda 

que as operações e as prestações se iniciem no exterior; 

 propriedades de veículos automotores. 

 

Compete aos Municípios instituir impostos sobre: 

 propriedade predial e territorial urbana; 

 transmissão inter vivos, por ato oneroso, de bens imóveis e de direitos reais 

cobre imóveis, ressalvadas as exceções legais; 

 serviços de qualquer natureza. 
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2.1.4 PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS TRIBUTÁRIOS 

 

Definidos na Constituição Federal de 1988 os princípios constitucionais regem 

o limite do poder de tributar, esse limite demarca o modo, a forma e a intensidade 

com que atuará o poder de tributar. 

As normas jurídicas somente são válidas se editadas em rigorasa 

consonância com os princípios constitucionais tributários. 

 

2.1.4.1 PRINCÍPIO DA LEGALIDADE 

 

Previsto no art. 150, da constituíção Federal:  

“Art. 150 – Sem prejuizo de outras garantias asseguradas ao 
contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e 
aos Municípios:  
I – exigir ou aumentar tributo sem lei que o estabeleça (Princípio da 
legalidade); 
 

 “É de suma importância atentar para o ato de que o princípio diz claramente: 

lei (fonte principal), e não decreto, portaria, instrução normativa etc. (fontes 

secundárias)”. FABRETTI (2012, p. 117). 

 Portanto, este princípio diz respeito à obediência às leis. Por meio dele, 

ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de 

lei. 

 

 

 

2.1.4.2 PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE SIMPLES E NONAGESIMAL 

 

Previsto no art. 150, da constituíção Federal:  

“Art. 150 – Sem prejuizo de outras garantias asseguradas ao 
contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e 
aos Municípios:  
III – cobrar tributos: 

b) No mesmo exercício financeiro em que aja sido publicada a lei 
que os instituiu ou aumentos (Princípio da anterioridade). 
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c) antes de decorridos noventa dias da data em que haja sido 
publicada a lei que os instituiu ou aumentou, observado o 
disposto na alínea b;” 

 

Segundo PÊGAS (2011, p. 25): 

“Não é permitido que uma Lei aumente ou institua um tributo no 
mesmo ano de sua edição. Assim, um aumento no imposto de renda 
definido em Lei publicada no ano de 2011, somente terá validade a 
partir de 1º de Janeiro de 2012.” 
 

 Segundo OLIVEIRA (2013, p. 77): 

“Tal princípio foi incluído na Constituição Federal pela EC nº42, de 
19.12.2003, a a Administração só poderá exigir um tributo decorridos 
90 dias da publicação da lei que o instituiu ou aumentou o tributo em 
questão. Desta forma, combinando esse princípio com o da 
anterioridade simples, a cobrança de um tributo só produzirá efeito 
90 dias da data da publicação da lei que o houver criado ou 
majorado, bem com se estiver no ano seguinte ao da referida 
publicação.” 
 

 Esse princípio determina que nenhum tributo será cobrado antes de decorrido 

um determinado período de tempo denominado vacatio legis. 

 

2.1.4.3 PRINCÍPIO DA ISONOMIA OU IGUALDADE TRIBUTÁRIA 

 

Previsto no art. 150, da constituíção Federal:  

“Art. 150 – Sem prejuizo de outras garantias asseguradas ao 
contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e 
aos Municípios: 
II – instituir tratamento desigual entre contribuintes que se encontrem 
em situação equivalente, proibida qualquer distinção em razão de 
ocupação profissional ou função por eles exercida, independente da 
denominação jurídica dos rendimentos, títulos ou direitos (Princípio 
da isonomia tributária); 
 

Segundo PÊGAS (2011, p.27): 

“É proibido instituir tratamento desigual entre contribuintes com 
situação equilvalente, sendo proibida qualquer distinção em razão de 
ocupação profissional ou função por eles exercida, 
independentemente da denominação jurídica dos rendimentos, títulos 
ou direitos.” 
 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Vacatio_legis
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 Trata-se de um princípio jurídico disposto nas Constituições de vários países 

que afirma que "todos são iguais perante a lei", independentemente da riqueza ou 

prestígio destes.  

 

2.1.4.4 PRINCÍPIO DA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA 

 

 O art. 145 da CF dispõe em seu § 1º: 

“§1º Sempre que possível, os impostos terão caráter pessoal e serão 
graduados segundo a capacidade econômica do contribuinte, 
facultado à administração tributária, especialmente para conferir 
efetividade a esses objetivos, identificar, respeitados os direitos 
individuais e nos termos da lei, o patrimônio, os rendimentos e as 
atividades econômicas do contribuinte.” 
 

 Segundo OLIVEIRA et al. (2009, p.11): 

“É considerada subjetiva quando se refere a condição pessoal do 
contribuinte (capacidade econômica real); é objetiva quando leva em 
conta manifestações objetivas de riqueza do contribuinte (bens 
imóveis, títulos etc. – signos presuntivos de capacidade tributária ou 
riqueza).” 
 

 O princípio da capacidade contributiva é realizado, por exemplo, no imposto 

de renda, onde existem alíquotas diferenciadas e se permitem várias deduções de 

acordo com a situação do contribuinte.  

 

2.1.4.5 PRINCÍPIO DA COMPETÊNCIA 

  

 O princípio da competência determina que os efeitos das transações e outros 

eventos sejam reconhecidos nos períodos a que se referem, independentemente do 

recebimento ou pagamento.  

 Este princípio está ligado ao registro de todas as receitas e despesas de 

acordo com o fato gerador, no período de competência, independente de terem sido 

recebidas as receitas ou pagas as despesas. 

 

Previsto no art. 150, da constituíção Federal:  

“Art. 150 – Sem prejuizo de outras garantias asseguradas ao 
contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e 
aos Municípios: 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Constitui%C3%A7%C3%A3o
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§ 6º - Qualquer subsídio ou isenção, redução de base de cálculo, 
concessão de crédito presumido, anistia ou remissão, relativos a 
impostos, taxas ou contribuições, só poderá ser concedido mediante 
lei específica, federal, estadual ou municipal, que regule 
exclusivamente as matérias acima enumeradas ou o correspondente 
tributo ou contribuição, sem prejuízo do disposto no Art. 155, § 2.º, 
XII, g.” 
 

Previsto no art. 151, da constituíção Federal:  

“Art. 151 - É vedado à União: 
III - instituir isenções de tributos da competência dos Estados, do 
Distrito Federal ou dos Municípios.” 
 

 Segundo OLIVEIRA et al. (2009, p11): 

“Previsto no art. 150, § 6º, e no art. 151, inciso III, da Constituição 
Federal – o exercício da competência tributária é dado à União, ao 
Estado ou o Município, que, por meio de sua Casa Legislativa, 
exercitarão as competências tributárias, não sendo permitida 
qualquer delegação ou prorrogação desta competência para outro 
ente que não seja expressamente previsto na Contituição.”   
 

 

2.1.4.6 PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE TRIBUTÁRIA 

 

Por este princípio ficou vedado à cobrança de tributos em relação a fatos 

geradores ocorridos antes do início da vigência da lei que os houver instituído ou 

aumentados. 

 

Previsto no art. 150, da constituíção Federal:  

“Art. 150 – Sem prejuizo de outras garantias asseguradas ao 
contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e 
aos Municípios: 
III – cobrar tributos: 

a) Em relaçao a fatos geradores ocorridos antes do início 
da vigência da lei que os ouver instituído ou aumentado (Princípio da 
irretroatividade tributária); 

 

“É proibido cobrar tributos em relação a fatos geradores ocorridos antes do 

início da vigência da Lei que os houver instituído ou aumentado” (Pêgas, 2011, p. 

25).  
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Segundo FABRETTI (2012, p. 117): 

“Em resumo, a lei aplica-se aos fatos que ocorrem após sua entrada 
em vigor. Não pode retroagir para alcançar fatos já ocorridos na 
vigência de lei anterior. 
A exceção dessa regra é em matéria penal, conforme disposto no 
inciso XL do art. da CF, que dispõe: 
“A lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu.” 
Desta forma, a lei que prevê pena mais branda retroage para 
beneficiar o réu, nos casos em que a lei anterior previa penas mais 
severas. 

 

2.1.5 ELEMENTOS FUNDAMENTAIS DO TRIBUTO 

 

 Uma obrigação nasce por meio de uma relaçao jurídica quando uma 

determinada pessoa (credor) pode exigir de outra (devedor) uma prestação (objeto), 

em razão de determinação legal ou de manifestação de vontade. 

 

2.1.5.1 OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA 

 

 É toda obrigação que surge quando se consuma um fato previsto na 

legislação tributária. É considerado como um vínculo que une o credor e o devedor 

para o pagamento de alguma dívida. Também pode ser considerada como 

obrigação tributária a própria prestação que o devedor tem que cumprir. Sendo 

assim, ocorrido o fato gerador, sempre decorrente de lei, nasce a obrigação 

tributária. 

“Obrigação tributária é a relação de Direito Público na qual o Estado (sujeito 

ativo) pode exigir do contribuinte (sujeito passivo) uma prestação (objeto) nos termos 

e nas condições descritos na lei (fato gerador).” (OLIVEIRA et al., 2009, p.11).  

A obrigação tributária é composta pelos três elementos básicos: 

a) A lei; 

b) O objeto; 

c) O fato gerador. 

 

 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Fato_gerador
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2.1.5.2 A LEI 

 

 Segundo OLIVEIRA et al. (2009, p.11): 

“A lei é o principal elemento da obrigação, pois cria os tributos e 
determina as condições de sua cobrança (princípio da legalidade). 
Contudo, assume, em um sistema jurídico, formas dierentes de 
expressão, a partir de um texto fundamental (Contituição Federal), as 
regras ordinárias de convivência (leis em sentido restrito).” 

 

2.1.5.3 O OBJETO 

 

 Segundo OLIVEIRA et al. (2009, p.11): 

“O objeto representa as obrigações que o sujeito passivo 
(contribuinte) deve cumprir, segundo as determinações legais. 
Basicamente, as prestações consistem em: pagamento do valor em 
dinheiro reerente ao tributo devido ou à multa imposta por não 
atendendimento à determinação legal (obrigação principal) ou 
cumprimento de formalidades complementares, destinadas a 
comprovar a existência e os limites da operação tributada e a exata 
observância da legislação aplicável (obrigação acessória), como, 
por exemplo, a escrituração de livros fiscais, a apresentação de 
declarações de rendimentos, o preeencimento de formulários, a 
abstenção da prática de certos atos etc.” 

 

2.1.5.4 O FATO GERADOR 

 

 “Fato gerador da obrigação principal é a situação definida em lei como 

necessária e suficiente para sua ocorrência. De forma mais simples, conceitua-se 

como “o fato” que gera a obrigação de pagar o tributo.” (OLIVEIRA et al., 2009, 

p.11). 

 “Denomina-se fato gerador a concretização da hipótese de incidência 

tributária prevista em abstrato na lei, que gera (faz nascer) a obrigação tributária.” 

(FABRETTI E FABRETTI, 2009, p. 75). 

 

 O CTN o define nos arts. 114 e 115: 

“Art. 114. Fato gerador da obrigação principal é a situação definida 
em lei como necessária e suficiente à sua ocorrência. 
Art. 115. Fato gerador da obrigação acessória é qualquer situação 
que, na forma da legislação aplicável, impõe a prática ou a 
abstenção de ato que não configure obrigação principal.” 
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2.1.5.5 CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL 

 

 Contribuinte e responsável são duas modalidades de sujeito passivo da 

obrigação tributária.  

 As partes da obrigação tributária, assim como de qualquer outra obrigação, 

são, de um lado, o sujeito ativo, e de outro lado, o sujeito passivo. O sujeito ativo da 

obrigação tributária é o ente público (União, Estado ou Município), criador do tributo 

(OLIVEIRA et al, 2012). 

 O Código Tributário prevê duas espécies de sujeito passivo: 

 contribuinte: como definido no art. 121, o contribuinte é a pessoa física ou 

jurídica que tenha relação pessoal e direta com a situação que constitua o 

respectivo fato gerador; 

 

 responsável: determina-se responsável a pessoa que a lei escolher para 

responder pela obrigação tributária, em substituição ao contribuinte de fato, 

ou seja, vê a obrigação de pagar o tributo por força de dispositivo legal. 

 

 O sujeito passivo está definido no Art. 121 do CTN: 

Art. 121. Sujeito passivo da obrigação principal é a pessoa obrigada 
ao pagamento de tributo ou penalidade pecuniária. 
Parágrafo único. O sujeito passivo da obrigação principal diz-se: 
I - contribuinte, quando tenha relação pessoal e direta com a situação 
que constitua o respectivo fato gerador; 
II - responsável, quando, sem revestir a condição de contribuinte, sua 
obrigação decorra de disposição expressa de lei. 

 

2.1.5.6 BASE DE CÁLCULO 

 

 É o valor sobre o qual se aplica a alíquota (percentual) com a finalidade de 

apurar o valor do tributo a pagar. 

 A base de cálculo, conforme a Constituição Federal deve ser definida em lei 

complementar e sua alteração está sujeita aos princípios constitucionais da 

legalidade (mudança somente por lei), da anterioridade (a lei deve estar vigente 

antes de iniciada a ocorrência do fato gerador) e da irretrotividade (a norma não 

pode atingir fatos passados). 
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 Assim, a lei complementar deve definir com muita clareza os critérios para 

determinação da base de cálculo. 

 

2.1.5.7 ALÍQUOTA 

 

 É o percentual definido em lei, que aplicado sobre a base de cálculo, 

determina o montante do tributo a ser recolhido. Da mesma maneira que a base de 

cálculo, sua alteração está sujeita aos princípios da legalidade, da anterioridade e da 

irretroatividade. 

 

2.2 IMPOSTO DE RENDA DAS PESSOAS JURÍDICAS 

 

 O imposto sobre a renda ou imposto sobre o rendimento é 

um imposto existente em vários países, em que cada contribuinte, seja ele pessoa 

física ou pessoa jurídica, é obrigado a deduzir uma certa porcentagem de 

sua renda média anual para o governo federal. A dedução é realizada com base nas 

informações financeiras de cada contribuinte, obedecendo a tabela do organismo 

fiscalizador de cada país. O imposto de renda é um tributo direto, de competência da 

União. 

 

 Segundo OLIVEIRA et al. (2009, p.225): 

“De acordo com o Código Tributário Nacional, em seu art. 43, o 
fundamento – ou hipótese – da incidência do Imposto sobre a Renda 
é a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica de renda 
(produto do capital, do trabalho ou da combinação de ambos) e de 
proventos de qualquer natureza (acréscimos patrimoniais).” 
 

 Ainda segundo OLIVEIRA et al. (2009, p.225): 

“Contabilmente falando, em relação às pessoas jurídicas, a 
ocorrência do fator gerador dá-se pela obtenção de resultados 
positivos (lucros) em suas operações industriais, mercantis, 
comerciais e de prestação de serviços, além dos acréscimos 
patrimoniais decorrentes de ganhos de capital e outras receitas não 
operacionais. O imposto será devido à medida que os lucros, 
rendimentos e ganhos forem auferidos.” 
“Renda, para efeitos tributários, deve ser entendida em seu amplo 
sentido, abrangendo a renda propriamente dita e os proventos." 
 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Imposto
http://pt.wikipedia.org/wiki/Pa%C3%ADs
http://pt.wikipedia.org/wiki/Contribuinte
http://pt.wikipedia.org/wiki/Pessoa_f%C3%ADsica
http://pt.wikipedia.org/wiki/Pessoa_f%C3%ADsica
http://pt.wikipedia.org/wiki/Pessoa_jur%C3%ADdica
http://pt.wikipedia.org/wiki/Renda
http://pt.wikipedia.org/wiki/Governo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Federa%C3%A7%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Dedu%C3%A7%C3%A3o
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A alíquota do imposto de renda das pessoas jurídicas varia entre 15% a 25% 

dependendo do lucro apurado pela empresa e conforme o forma de tributação sobre 

o lucro, Real, Presumido e simples Nacional. 

 Conforme exposto na delimitação, a estudo se limitará ao Lucro Presumido e 

ao Simples Nacional que são as formas de tributação nas quais poderão a partir da 

entrada em vigor da Lei Complementar 147/2014 ser enquadrados as clínicas e 

profissionais de fisioterapia. 

  

2.3 LUCRO PRESUMIDO 

 

 Nesse regime de tributação, a apuração do imposto de renda (IR) e da 

contribuição social sobre o lucro líquido (CSLL), o faturamento serve de base para 

fins de cálculo dos respectivos impostos federais. 

 Aplica-se uma alíquota de presunção sobre o faturamento, que varia de 

percentual de acordo com a atividade exercida pela empresa, para que assim possa 

chegar a um valor que será considerado lucro, e através dele serão calculado o IR e 

a CSLL devida, conforme tabela a baixo. 

 

 

Tabela 1 - PERCENTUAIS DE LUCRO PRESUMIDO 

ESPÉCIES DE ATIVIDADES GERADORAS DE RECEITA 

PERCENTUAIS DE LUCRO 

PRESUMIDO APLICÁVEIS 

SOBRE A RECEITA 

Revenda, para consumo, de combustível derivado de 
petróleo, álcool etílico carburante e gás natural 

1,6 % 

Venda de mercadorias ou produtos (exceto revenda 
de combustíveis para consumo) 

8 % 

Transporte de cargas 8 % 

Serviços hospitalares 8 % 

Atividade rural 8 % 

Industrialização com materiais fornecidos pelo 
encomendam-te 

8 % 

Atividades imobiliárias 8 % 

Construção por empreitada, quando houver emprego 
de materiais próprios em qualquer quantidade 

8 % 

Qualquer outra atividade (exceto prestação de 
serviços), para a qual não esteja previsto porcentual 

8 % 
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específico 

Serviços de transportes (exceto de cargas) 16 % 

Serviços ( exceto hospitalares, de transporte e de 
sociedades civis de profissões regulamentadas ) 
prestados com exclusividade por empresas com 
receita bruta anual não superior a R$ 120.000,00 (*) 

16 % 

Instituições financeiras e entidades a elas 
equiparadas  

16 % 

Serviços em geral, para os quais não esteja previsto 
porcentual específico, inclusive os prestados por 
sociedades civis de profissões regulamentadas 

32 % 

Intermediação de negócios 32 % 

Factoring 32 % 

Construção por empreitada, quando houver emprego 
unicamente de mão-de-obra, ou seja, sem o emprego 
de materiais 

32 % 

Fonte: Regulamento do Imposto de Renda – Art. 223 
 
   
 

 O lucro presumido é uma forma simplificada de apuração da base de cálculo 

dos tributos com o Imposto de Renda e a contribuição social, restrita aos 

contribuintes que não estão obrigados ao regime de apuração de tributação com 

base no lucro real. 

 Segundo Oliveira (2012),  as empresas que optam pela apuração pelo lucro 

presumido não estão obrigadas a possuir escrituração contábil detalhada de suas 

receitas e despesas, basta que possua e escriture o livro caixa, o qual irá mostrar, 

entre outras coisas, as receitas efetivamente recebidas. 

 A opção pelo lucro presumido só pode ser exercido por empresas industriais, 

comerciais ou de prestação de serviços, que tenha auferido no ano-calendário 

anterior receita bruta inferior a R$ 78.000.000,00. Caso a empresa tenha iniciado 

suas atividades no decorrer do ano anterior, esse limite é de R$ 4.000.000,00, 

multiplicando pelo número de meses de atividade. 

 

 Não podem optar pelo regime de tributação com base no Lucro presumido as 

pessoas jurídicas (art. 14 da Lei 9718/98): 

 

I – cuja receita total, no ano-calendário anterior, seja superior a R$ 
78.000.000,00, ou proporcional ao número de meses do período, 
quando inferior a doze meses; 
II – cujas atividades sejam instituições financeiras ou equiparadas; 
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III – que tiveram lucros, rendimentos ou ganhos de capitais oriundos 
do exterior; 
IV – que, autorizados pela legislação tributária, usufruam de 
benefícios fiscais relativos à isenção ou redução do imposto; 
V – que, no decorrer do ano-calendário, tenham efetuado pagamento 
mensal pelo regime de estimativa, inclusive mediante balanço ou 
balancete de suspensão ou redução do imposto; 
VI – cuja atividade seja “factoring”. 

 

 A opção pelo lucro presumido será manifestada por ocasião do pagamento da 

primeira quota ou quota única do imposto devido no primeiro trimestre do ano-

calendário, vencível no último dia útil de abril. 

 O contribuinte deverá optar pelo método de tributação consciente de que tal 

método é definido para o ano-calendário, ou seja, não pode haver mudanças na 

tributação no decorrer do ano-calendário. 

 

 

2.3.1 PIS/Pasep e COFINS 

 

 Com a intensão de integrar os trabalhadores na vida e no desenvolvimento 

das empresas foram criadas pela Lei Complementar n° 07 de 07 de setembro 

de 1970, as contribuições do PIS – Programa de Integração Social e do PASEP – 

Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público. Estas sofreram 

significativas alterações na Constituíção de 1988 onde passou a ser uma 

contribuição social e deixou de ter seus recursos aplicados em contas individuais 

dos trabalhadores. 

 A Contribuição para Financiamento da Seguridade Social – COFINS  foi 

criada pela Lei Complementar n° 70 de 30 de dezembro de 1991 com o objetivo de 

tributar o a faturamento mensal das empresas. Tem como característica principal ser 

cumulativa sendo cobrada em todas as etapas da produção onerando o preço final 

dos produtos, o conhecido modelo de tributação em cascata. 
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 A tributação relativa ao PIS e a COFINS, no âmbito federal, é administrada 

pela Secretaria da Receita Federal do Brasil e admite o cálculo em dois sistemas, 

sendo estes cumulativos e não cumulativos. Porém, neste trabalho será de 

interesse o estudo apenas do regime cumulativo.  

 O Pis e a Cofins, no sistema cumulativo, aplica-se a pessoas jurídicas 

tributadas pelo lucro presumido ou arbitrado, portanto não se aplica a pessoas 

jurídicas tributadas pelo lucro real, exceto nos casos específicos previsto em lei. As 

alíquotas usadas são de 0,65% para o PIS e de 3% para a COFINS. 

 A partir de 28 de maio de 2009 as outras receitas (consideradas aquelas que 

não fazem parte do conceito de receita bruta, ou seja, as receitas que não estão 

previstas no objeto social) não deverão ser somadas na base de cálculo de 

incidência do PIS e da COFINS no regime cumulativo (Lei 11.941/2009). 

 

2.3.1.1 PIS: NORMAS EM VIGOR PARA AS PESSOAS QUE PODEM 

PERMANECER NO SISTEMA CUMULATIVO (art. 8° da Lei n° 10.637/02) 

 

 Segundo FABRETTI, 2009 p.182: 

“Em face das alterações produzidas no art. 195 da CF, pela Emenda 
Constitucional n° 20/98, e pela Lei n° 9.718/98, as normas que 
vigoram desde 1°-2-99 para o PIS (Sistema Cumulativo) são as 
seguintes: 

 
Contribuintes: 
I – As pessoas jurídicas de direito privado e as que lhe são 
equiparadas pela legislação do Imposto de Renda, inclusive as 
empresas públicas e as sociedades da economia mista e suas 
subsidiárias, com base no faturamento do mês. 
 
II – As entidades sem fins lucrativos definidas como empregadoras 
pela legislação trabalhistas e as fundações, com base na folha de 
salários. 
 
Base de cálculo: o faturamento, entendido este como o total da 
receita bruta, conforme definida, para efeito fiscal, no art. 3° da Lei n° 
9.718/98. 
 
Alíquotas:  
a) geral: 0,65% sobre o faturamento; 
b) sobre a folha de salário, 1%. 
 
Penalidades: à contribuição para o PIS/Pasep aplicam-se as 
penalidades e demais acréscimos previstos na legislação do IR (Lei 
n° 9.715/98, art. 9°). 
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Prazo de pagamento: até o último dia útil da quinzena subsequente 
(Lei n° 9.701/98).” 
 

 

2.3.1.2 CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL – 

COFINS (SISTEMA CUMULATIVO) 

 

 Segundo FABRETTI, 2009 p.178: 

“Analisem-se as principais alterações de maior impacto no aumento 
da carga tributária, comparando-as antes e depois da Emenda 
Constitucional n° 4: 
Contribuinte: antes: apenas o empregador (conceito da CLT); 
depois: empregador, empresa ou entidade a ela equiparada na forma 
da lei. 
Base de cálculo:  
Letra a: antes: folha de salários (conceito da CLT); depois: folha de 
salários e demais rendimentos de trabalho pagos ou creditados a 
pessoas físicas a qualquer título (por exemplo: honorários, pró-
labore, remuneração de autônomos e avulsos etc.). 
Note-se que essa alteração tornou constitucional dois momentos 
alternativos para ser considerado ocorrido o fato gerador: no 
pagamento ou no crédito. 
Letra b: antes: o faturamento; depois: a receita ou o faturamento. 
O faturamento, no conceito técnico e tradicional do termo, é a receita 
obtida pela venda de bens ou pela prestação de serviços. O 
faturamento era a base de cálculo da Cofins. 
A inclusão, no texto constitucional, do termo receita tornou possível 
somar na base de cálculo da Cofins e do PIS/Pasep, além do 
faturamento, em princípio, toda e qualquer outra receita que a lei não 
excepcionar, pouco importando se ela é operacional ou não.” 

 

2.4 CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO DAS PESSOAS JURÍDICAS 

 A contribuição social sobre o lucro líquido (CSLL ou CSSL) foi instituída 

pela Lei 7.689/1988, sendo uma contribuição de competência da União. É uma fonte 

de recursos previstas no art.195 da CF. 

 Aplicam-se à CSLL as mesmas normas de apuração e de pagamento 

estabelecidas para o imposto de renda das pessoas jurídicas, mantidas a base de 

cálculo e as alíquotas previstas na legislação em vigor (Lei  8.981, de 1995, artigo 

57). 

 

 Segundo OLIVEIRA et al., 2012, p.201: 

“A contribuição social sobre o lucro é calculada de acordo com as 
seguintes alíquotas: 

http://www.normaslegais.com.br/legislacao/tributario/lei7689.htm
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a) 9% sobre a base de cálculo das pessoas jurídicas, com exceção 
das entidades mencionadas a seguir; 
b) 15% nas instituições financeiras, compreendendo: bancos 
comerciais, bancos de desenvolvimento, bancos de investimento, 
caixas econômicas, sociedades de crédito imobiliário, sociedades de 
créditos, financiamento e investimento, sociedades corretoras de 
títulos e valores mobiliários, sociedades distribuidoras de títulos e 
valores mobiliários, cooperativas de crédito, empresas de seguros 
privados e de capitalização, agentes autônomos de seguros privados 
e de crédito, sociedades corretoras de seguros, entidades de 
previdência privada, abertas e fechadas e empresas de 
arrendamento mercantil.”  

 

2.5 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA (ISS) 

 

 O ISS, de competência dos municípios e do Distrito Federal, tem como fato 

gerador a prestação de serviços constantes da lista anexa à Lei Complementar 

116/2003, ainda que esses não se constituam como atividade preponderante do 

prestador. A partir de 01.08.2003, o ISS é regido pela Lei Complementar 116/2003.  

 O serviço considera-se prestado e o imposto devido no local do 

estabelecimento prestador ou, na falta do estabelecimento, no local do domicílio do 

prestador, exceto nas hipóteses previstas nos itens I a XXII do artigo 3ºda Lei 

Complementar 116/2003. 

 A Emenda Constitucional 37/2002, em seu artigo 3º, incluiu o artigo 88 ao Ato 

das Disposições Constitucionais Transitórias, fixando a alíquota mínima do ISS em 

2% (dois por cento), a partir da data da publicação da Emenda (13.06.2002).  

 A alíquota mínima pode ser reduzida para os serviços a que se referem os 

itens 32, 33 e 34 da Lista de Serviços anexa ao Decreto-Lei nº 406, de 31 de 

dezembro de 1968. 

 A alíquota máxima de incidência do ISS foi fixada em 5% pelo artigo 8º, 

II, da Lei Complementar 116/2003. 

 

 Segundo OLIVEIRA, 2009 p.164: 

“O ISS é um tributo indireto de competência dos municípios 
incidentes sobre serviços de qualquer natureza. Esse imposto tem 
como fato gerador a prestação, por empresa ou profissional 
autônomo, com ou sem estabelecimento fixo, de serviço constante 
da lista da Lei Complementar n° 116, de 31 de julho de 2003. 
Nesta lista, os serviços incluídos ficam sujeitos apenas ao imposto 
previsto nesse artigo, ainda que sua prestação envolva fornecimento 

http://www.portaltributario.com.br/legislacao/lc116.htm
http://www.portaltributario.com.br/legislacao/lc116.htm
http://www.portaltributario.com.br/legislacao/lc116.htm
http://www.portaltributario.com.br/legislacao/lc116.htm
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de mercadorias. O fornecimento de mercadorias com prestação de 
serviços não especificados na lista de serviços fica sujeito ao 
Imposto sobre Circulação de Mercadorias (ICMS). 
Não são contribuintes do ISS aqueles que prestam serviços em 
relação de emprego, os trabalhadores avulsos, os diretores e 
membros de conselhos consultivos ou fiscais de sociedades. 
Assim, toda pessoa (profissional autônomo ou empresa) que prestar 
atividade denominada serviço será sujeito passivo do imposto; 
excemplificando, o médico (profissional autônomo) é contribuinte do 
ISS da mesma forma que um hotel (empresa), pois ambos prestam 
serviços. 
De acordo com a Lei Complementar n° 116/03, o imposto deverá ser 
recolhido no município onde o prestador do serviço está localizado, 
exceto para aqueles que prestam serviços de construção civil.”  

 

2.6 CONTRIBUIÇÕES SOBRE A FOLHA DE SALÁRIOS 

 

 A Previdência Social que é um seguro social para a pessoa que contribui, 

trata-se de uma instituição pública com o objetivo de reconhecer e conceder direitos 

aos seus segurados. É representada por um conjunto de tributos que constituem os 

chamados encargos sociais. Estes representam uma significativa parcela da carga 

tributária nacional. 

 

 

2.6.1 INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS 

 

 O Instituto Nacional da Seguridade Social é uma autarquia do Governo 

Federal do Brasil vinculada ao Ministério da Previdência Social que recebe 

as contribuições para a manutenção do Regime Geral da Previdência Social, sendo 

responsável pelo pagamento da aposentadoria, pensão por morte, auxílio-doença, 

auxílio-acidente e outros benefícios para aqueles que adquirirem o direito a estes 

benefícios segundo o previsto em lei. O INSS trabalha junto à Dataprev, empresa de 

tecnologia que faz o processamento de todos os dados da Previdência. 

 Além do regime geral, os estados e municípios podem instituir os seus 

regimes próprios financiados por contribuições específicas. 

 

 Segundo FABRETTI, 2009 p.170 e p.171: 

“Do empregador 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Autarquia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Governo_Federal_do_Brasil
http://pt.wikipedia.org/wiki/Governo_Federal_do_Brasil
http://pt.wikipedia.org/wiki/Minist%C3%A9rio_da_Previd%C3%AAncia_Social
http://pt.wikipedia.org/wiki/Contribui%C3%A7%C3%A3o_especial
http://pt.wikipedia.org/wiki/Previd%C3%AAncia_Social
http://pt.wikipedia.org/wiki/Aposentadoria
http://pt.wikipedia.org/wiki/Dataprev
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Na forma da Lei n° 8.212/91, os empregadores contribuem sobre a 
folha de salários na seguinte forma: 
a) para o INSS = 20%; 
b) para o Seguro Acidente de Trabalho (SAT), dependendo do 
grau de risco da atividade: 1% para risco considerado leve, 2% para 
risco médio e 3% para risco grave. 

 
Contribuições para terceiros 
São as contribuições para o Sebrae (0,6%), Senai (1%), Incra (0,2%), 
Salário-Educação (2,5%), Sesi ou Sesc (1,5%), totalizando 5,8% da 
folha de pagamento. 
Essas contribuições para terceiros podem ser  conveniadas com 
esses órgãos, desde que a empresa preste ela própria o serviço que 
seria prestado por eles. 
Do empregado 
O empregador é obrigado a descontar do empregado sua 
contribuição previdenciária sobre o salário recebido. 
A contribuição previdenciária descontada do empregado, se não for 
recolhida pelo empregador ao INSS, configura crime de apropriação 
indébita previdenciária (Lei n° 9.983/2000). 
Esse desconto da contribuição do empregado é ônus deste 
(contribuinte de fato), sendo a empresa a responsável por seu 
recolhimento ao INSS. 
Portanto, o valor do encargo do empregado não faz parte do custo ou 
despesa e é apenas representado no passivo como obrigação da 
empresa, que é depositária desse desconto e responsável pelo 
recolhimento, no prazo, do INSS.” 
 

  

2.7 Lei Complementar nº 123/2006 - SIMPLES NACIONAL 

 

 Assim como em outros países que têm tratamento tributário especial para as 

pequenas empresas a Constituíção Federal definiu tratamento jurídico diferenciado à 

essas empresas principalmente pelo seu elevado custo fixo, esta dierenciação torna-

se necessária para que estas empresas possam competir no  mercado cada vez 

mais globalizado. 

 O Simples Nacional é um regime tributário diferenciado, simplificado e 

favorecido previsto na Lei Complementar nº 123, de 14.12.2006. 

 Esse regime poderá ser utilizado apenas pelas empresas com receita bruta 

anual inferior a R$ 3.600.000,00. O limite será proporcional ao número de meses do 

ano em que tiverem exercido atividade. Integra a receita bruta o produto da venda 

de bens e serviços, excluindo-se as vendas canceladas e os descontos 

incondicionais concedidos. 
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 No Simples, o cálculo do valor devido mensalmente é feito por meio da 

aplicação, sobre a receita bruta mensal, de uma das alíquotas constante das 

diversas tabelas previstas na legislação, aplicáveis de acordo com o tipo de 

atividade. 

 

Segundo OLIVEIRA et al. (2012, p. 378): 

“Simples Nacional é o Regime Especial Unificado de Arrecadação de 
Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas 
de Pequeno Porte, instituído pela Lei Complementar nº 123, de 14 de 
dezembro de 2006, alterada pelas Leis Complementares nº 128, de 
19 de dezembro de 2008 e nº 139, de 10 de novembro de 2011. O 
Sistema corresponde a um regime diferenciado de tributação para 
essas empresas, com pagamento de seis tributos federais por uma 
única alíquota.  
Para efeitos da Lei Complementar nº 139/11, consideram-se 
microempresas – ME ou empresas de pequeno porte – EPP: 

 A sociedade empresária; 

 A sociedade simples; 

 A empresa individual de responsabilidade limitada; e 

 O empresário que de acordo com o art. 966 da Lri nº 10.406, 
de 10 de janeiro de 2002, eerce profissionamente atividade 
econômica organizada para a produção ou a circulação de 
bens e serviços. 

Todas essas entidades devem estar registradas no Registro de 
Empresas Mercantis ou Registro Civil de Pessoas Jurídicas, 
conforme o caso e a partir de 1º de janeiro de 2012: 

I. As microempresas – ME, em cada ano-calendário devem 
auferir receita bruta igual ou inferior a R$ 360.000,00 
(trezentos e sessenta mil reais); 

II. As empresas consideradas de pequeno porte – EPP, também 
em cada ano-calendário devem auferir receita bruta superior 
a R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais) e igual ou 
inferior a R$ 3.600.000,00 (trés milhões e seiscentos mil 
reais); 

III. Os microempreendedores individuais (MEI) auferirem receita 
bruta máxima anaul de R$ 60 mil. 

 

 Segundo Oliveira (2009, p. 165): 

“O Simples consiste no pagamento mensal unificado dos seguintes 
impostos e contribuições: 

a) Imposto de Renda das Pessoas Jurídicas (IRPJ); 
b) Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL); 
c) Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social 

(Cofins); 
d) Contribuição para os Programas de Integração Social e de 

Formação do Patrimônio do Servidor Público (PIS/PASEP); 
e) Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI); e 
f) As contribuições previdências a cargo da pessoa jurídica, 

inclusive as devidas por empresas rurais. 
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O Simples poderá incluir o Imposto sobre Circulação de Mercadorias 
e Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal (ICMS) ou o 
Imposto sobre Serviços de qualquer natureza (ISS) devido pela 
Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, desde que a Unidade 
Federada ou o Município em que estejam estabelecidas venha a ele 
aderir mediante convênio”. 

 

 Ainda segundo Oliveira (2009, p. 166): 

“De acordo com o regulamento do Imposto de Renda, em seu Art. 
186, considera-se receita bruta o produto das vendas de bens e 
serviços nas operações de conta própria, o preço dos serviços 
prestados e o resultado nas operações em conta alheia, não 
incluídos as vendas canceladas e os descontos incondicionais 
concedidos, observando que: 

a) É vedado proceder a qualquer outra exclusão na receita 
bruta, em virtude da alíquota incidente ou de tratamento 
tributário diferenciado (substituição tributária, diferimento, 
crédito presumido, redução de base de cálculo, isenção” 
aplicáveis às pessoas jurídicas não-optantes pelo simples; e  

b) A receita bruta auferida poderá ser considerada pelo regime 
de competência ou de caixa.” 

 

2.7.1 QUEM PODE OPTAR PELO SIMPLES NACIONAL 

 

 Podem optar pelo Simples Nacional as ME e EPP que preencham os 

requisitos previstos na lei e se enquadrem nas definições da Lei Complementar nº 

123, desde que não exerçam nenhuma atividade impeditiva de participar do regime. 

 

2.7.2 MICROEMPRESAS (ME) OU AS EMPRESAS DE PEQUENO PORTE (EPP) 

QUE ESTÃO IMPEDIDAS DE OPTAR 

  

Segundo OLIVEIRA (2013, p. 174): 

“Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do 
Simples Nacional a Microempresa ou a Empresa de Pequeno Porte: 

I. Que explore atividade de prestação cumulativa e contínua de 
serviços assessoria creditícia, gestão de crédito, seleção e 
riscos, administração de contas a pagar e a receber, 
gerenciamento de ativos (asset management), compras de 
diretos creditórios resultantes de vendas mercantis a prazo ou 
de prestação de serviços (factoring); 

II. Que tenha sócio domiciliado no exterior; 
III. De cujo capital participe entidade da administração pública, 

direta ou indireta, federal, estadual ou municipal; 
IV. Que realize atividade de locação de imóveis próprios, exceto 

quando se referir à prestação de serviços tributados pelo ISS; 
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V. Que possua débito com o Instituto Nacional de Seguridade 
Social – INSS, ou com as Fazendas Públicas Federal, 
Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja 
suspensa; 

VI. Que preste serviço de transporte intermunicipal e 
interestadual de passageiros; 

VII. Que seja geradora, transmissora, distribuidora ou 
comercializadora de energia elétrica; 

VIII. Que exerça atividade de importação ou fabricação de 
automóveis e motocicletas; 

IX. Que atividade de importação de combustíveis; 
X. Que exerça atividade de produção ou venda no atacado de 

cigarros, cigarrilhas, charutos, filtros para cigarros, armas de 
fogo, munições e pólvoras, explosivos e detonantes, bebidas 
alcoólicas, refrigerantes, inclusive águas saborizadas 
gaseificadas, preparações compostas, não alcoólicas 
(extratos concentrados ou sabores concentrados), para 
elaboração de bebida refrigerante, com a capacidade de 
diluição de até dez partes da bebida para cada parte do 
concentrado e cervejas sem álcool; 

XI. Que por finalidade a prestação de serviços decorrentes do 
exercício da atividade intelectual, de natureza técnica, 
científica, desportiva, artística ou cultura, que constitua 
profissão regulamentada ou não, bem como a que preste 
serviço de instrutor, de corretor, de despachante ou de 
qualquer tipo de intermediação de negócios; 

XII. Que realize cessão ou locação de mão de obra; 
XIII. Que realize atividade de consultoria; 
XIV. Que se dedique ao loteamento e à incorporação de imóveis. 
XV. Com ausência de inscrição ou com irregularidade em 

cadastro fiscal federal, municipal ou estadual, quando 
exigível”. 

  

2.7.3 PESSOAS JURÍDICAS NÃO INCLUÍDAS NO SIMPLES NACIONAL 

 

Segundo OLIVEIRA (2013, p.175): 

“Não poderá se beneficiar do tratamento jurídico diferenciado 
previsto na Lei do Simples Nacional, a empresa jurídica: 

I. Cujo capital participe outra pessoa jurídica; 
II. Que seja filial, sucursal, agência ou representação, no País, 

de pessoa jurídica com sede no exterior; 
III. Cujo capital participe pessoal física que seja inscrita como 

empresário ou seja sócia de outra empresa que receba 
tratamento jurídico diferenciado nos termos desta Lei 
Complementar, desde que a receita bruta global ultrapasse o 
limite de R$ 3.600.000,00 (três milhões e seiscentos mil 
reais); 

IV. Cujo titular ou sócio participe com mais de 10% (dez por 
cento) do capital de outra empresa não beneficiada por esta 
Lei Complementar, desde que a receita bruta global 
ultrapasse o limite de R$ 3.600.000,00 (três milhões e 
seiscentos mil reais); 
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V. Cujo sócio ou titular seja administrador ou equiparado de 
outra pessoa jurídica com fins lucrativos, desde que a receita 
bruta global ultrapasse o limite de R$ 3.600.000,00 (três 
milhões e seiscentos mil reais); 

VI. Constituída sob a forma de cooperativas, salvo as de 
consumo; 

VII. Que participe do capital de outra pessoa jurídica; 
VIII. Que exerça atividade de banco comercial, de investimentos e 

de desenvolvimento, de caixa econômica, de sociedade de 
crédito, financiamento e investimento ou de crédito imobiliário, 
de corretora ou de distribuidora de títulos, valores mobiliários 
e câmbio, de empresa de arrendamento mercantil, de seguros 
privados e de capitalização ou de previdência complementar; 

IX. Resultante ou remanescente de cisão ou qualquer outra 
forma de desmembramento de pessoa jurídica que tenha 
ocorrido em um dos cinco anos-calendário anteriores; 

X. Constituída sob a forma de sociedade por ações”. 

 

2.7.4 RECEITAS ALCANÇADAS PELO SIMPLES NACIONAL 

  

Segundo PÊGAS (2011, p.642): 
“O Simples Nacional (assim como acontecia com o modelo anterior) 
tributa apenas a receita bruta de pessoa jurídica, não alcançando as 
demais receitas eventualmente obtidas. Podem ser excluídas da 
receita bruta: 

a) As devoluções de vendas e as vendas canceladas; 
b) Os descontos incondicionais (comerciais, concedidos na nota 

fiscal); e 
c) IPI e ICMS ST, quando registrados em receita bruta. 

Não são incluídas no Simples Nacional as receitas financeiras. 
Contudo, o imposto de renda retido na fonte sobre estas receitas 
será considerado como tributação definitiva, sendo tratado como 
despesa”. 

 

2.7.5 APURAÇÃO DO VALOR DEVIDO MENSALMENTE PELAS ME E EPP 

COMERCIAIS, OPTANTES PELO SIMPLES NACIONAL 

 

 Segundo OLIVEIRA et al. (2012, p. 385): 

“Para fins do cálculo do Simples Nacional é preciso segregar a 

receita bruta mensal para ins de pagamentos dos tributos, pois para 
cada tipo haverá uma tabela a ser aplicada. Dessa maneira, as ME e 
as EPP optantes pelo Simples Nacional deverão considerar, 
destacadamente, mensalmente e por estabelecimento, conforme o 
caso aplicando a alíquota prevista nos anexos da Lei Complementar: 

 Tabela do Anexo I à Lei Complementar, sobre a receita 
decorrenta de revenda de mercadorias; 

 Tabela do Anexo II, sobre a receita decorrenta da vensa de 
mercadorias por elas industrializada; 
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 Tabela do Aneo III, sobre a receita decorrente da prestação 
de serviço; 

 Tabela do Anexo IV, sobre a receita decorrente da construção 
de imóveis e obras de engenharia em geral; 

 Tabela do Anexo V, sobre receita decorrente da prestação 
dos serviços previstos nos incisos XII a XXI do § 2º do art. 
15”. 

 

2.7.6 RECOLHIMENTO 

 

 Segundo OLIVEIRA et al. (2012, p. 385): 

“O recolhimento dos tributos devidos deve ser feita até o último dia 
útil da primeira quinzena do mês seguinte àquele em que foi auferida 
a receita bruta. 
O recolhimento do Simples Nacional deverá ser feito sempre no 
CNPJ do estabelecimento da matriz, levando-se em consideração as 
isenções ou reduções na base de cálculo do ICMS estabelecidas por 
Estados ou Distrito Federal, bem como as reduções na base de 
cálculo do ISS, estabelecidas por Municípios, desde que previstas 
em legislação posterior a 1º de julho de 2007 e válidas para a ME e 
EPP optante pelo Simples Nacional. 
Os tributos devidos deverão ser pagos por meio de documento único 
de arrecadação, instituído pelo Comitê Gestor até o último dia útil da 
primeira quinzena do mês subsequente àquela a que se referir em 
banco integrante da rede arrecadadora do Simples Nacional”. 

 

2.7.7 SIMPLES NACIONAL LEI COMPLEMENTAR 147/2014 - ANEXO VI 

  

Aprovada pelo Senado Federal a Lei Complementar 147/2014 oficializa a 

inclusão de mais 140 atividades que não estão atualmente contempladas no Simples 

Nacional. A mudança que passa a vigorar a partir de Janeiro de 2015 beneficiará 

cerca de 450 mil empreendimentos segundo estimativa do Governo Federal dentre 

esses as clínicas de serviço de fisioterapia que são objeto do estudo deste trabalho. 

 

Conforme a Lei Complementar 147/2014 – atualizado em 04/09/2014 – 

11/08/2014: 

“SIMPLES NACIONAL: PRINCIPAIS ALTERAÇÕES PROMOVIDAS 
PELA LC 147/2014 
A Lei Complementar nº 147, de 7 de agosto de 2014, alterou a Lei 
Complementar nº 123, de 2006, que institui o Estatuto da Micro e 
Pequena Empresa e dispõe sobre o Simples Nacional. 
As alterações serão objeto de regulamentação pelo Comitê Gestor do 
Simples Nacional (CGSN). As principais modificações estão descritas 
a seguir. 
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 NOVAS ATIVIDADES 
 A LC 147/2014 prevê que a ME ou EPP que exerça as seguintes 
atividades poderão optar pelo Simples Nacional a partir de 01/01/2015: 
a) Tributadas com base nos Anexos I ou II da LC 123/2006: Produção 
e comércio atacadista de refrigerantes 
b) Tributadas com base no Anexo III da LC 123/2006: 
b.1. Fisioterapia 
b.2. Corretagem de seguros 
b.3. Serviço de transporte intermunicipal e interestadual de 
passageiros, na modalidade fluvial, ou quando possuir características 
de transporte urbano ou metropolitano ou realizar-se sob fretamento 
contínuo em área metropolitana para o transporte de estudantes e 
trabaladores (retirando-se o ISS e acrescentando-se o ICMS) 
 c) Tributada com base no Anexo IV da LC 123/2006: Serviços 
Advocatícios 
d) Tributadas com base no (novo) Anexo VI da LC 123/2006: 
d.1. Medicina, inclusive laboratorial e enfermagem 
d.2. Medicina veterinária 
d.3. Odontologia 
d.4. Psicologia, psicanálise, terapia ocupacional, acupuntura, 
podologia, fonoaudiologia e de clínicas de nutrição, de vacinação e 
bancos de leite 
d.5. Serviços de comissária, de despacantes, de tradução e de 
interpretação 
d.6. Arquitetura, engenaria, medição, cartografia, topografia, geologia, 
geodésia, teses, suporte e análises técnicas e tecnológicas, pesquisa, 
design, desenho e agronomia 
d.7. Representação comercial e demias atividades de intermediação 
de negócios e serviços de terceiros  
d.8. Perícia, leilão e avaliação 
d.9. Auditoria, economia, consultoria, gestão, organização, controle e 
administração  
d.10. Jornalismo e publicidade 
d.11. Agenciamento, eceto de mão-de-obra 
d.12. Outras atividades de setor de serviços que tenam por finalidade 
a prestação de serviços decorrentes do exercício de atividade 
intelectual, de naturaza técnica, científica, desportiva, artística ou 
cultural, que constitua profissão regulamentada ou não, desde que não 
sujeitas à tributação na forma dos Anexos III, IV ou V da LC 123/2006. 

 

2.7.8 A COMPLEXIDADE DA CARGA TRIBUTÁRIA 

 

Segundo o site do Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação, desde 05 

de outubro de 1988 (data da promulgação da atual Constituição Federal), até 31 de 

agosto de 2013 (ano de seu 25º aniversário), foram editadas 4.785.194 (quatro 

milhões, setecentos e oitenta e cinco mil, cento e noventa e quatro) normas que 

regem a vida dos cidadãos brasileiros. Isto representa, em média, 524 normas 

editadas todos os dias ou 784 normas editadas por dia útil. 
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Do total de normas editadas no Brasil nestes 25 anos, cerca de 6,5% se 

referem à matéria tributária. São 29.939 normas tributárias federais (9,68% das 

normas tributárias), 93.062 normas tributárias estaduais (30,10% das normas 

tributárias) e 186.146 normas tributárias municipais (60,21% das normas tributárias). 

 Planejamento tributário: no Brasil, a quantidade de tributos é tão grande 

quanto a complexidade para acompanhar, interpretar, aplicar ao ato concreto e fazer 

cumprir a legislação tributária. Dominar essas funções é o ponto de partida para os 

administradores planejarem uma possível redução da carga tributária nas empresas 

onde atuam, ou não expô-las a riscos fiscais (KPMG, 2005 apud Oliveira et al.,2009, 

p. 31). 

 O Brasil registrou a maior carga tributária dentre os países que integram o 

bloco BRICS (sigla referente a Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul) em 2013, 

segundo estudo do Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação (IBPT). O Brasil 

fechou o ano de 2013 com a carga tributária de 36,42%. 

 Os outros países do bloco possuem as seguintes cargas tributárias: Rússia, 

23%; Índia, 13%; China, 20% e África do Sul, 18%. A média desse percentual entre 

os BRICS é de 22%. Se excluído o Brasil, a média cai para 18,5%. Ao analisar 

somente o Brasil, nota-se que o País apresenta quase o dobro da média de carga 

tributária dos demais países que fazem parte do BRICS. 

 Para o estudo, o IBPT levou em consideração a arrecadação de janeiro a 

novembro de 2013 e o PIB do 3º trimestre do mesmo ano. Em relação a 2012, houve 

um leve aumento da carga tributária, quando o percentual foi de 36,37% do PIB 

naquele ano. 

 O estudo mostra ainda o crescimento da carga tributária ao longo dos 

governos nos últimos 27 anos, desde o primeiro ano da gestão de José Sarney, em 

1986, quando o percentual era equivalente a 22% do PIB nacional, até o terceiro ano 

da administração de Dilma Rousseff. 

A carga tributária de um país representa a parcela de recursos que o Estado 

retira compulsoriamente dos indivíduos e empresas, como principal meio para 

financiar o conjunto das atividades do governo. O conceito econômico de carga 

tributária é o quociente entre a receita tributária total e o valor do PIB do país, em 

determinado exercício fiscal. 
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 De acordo com o portal do Tribunal de Contas da União, a estimativa de 

cálculo do coeficiente da carga tributária brasileira em 2013 alcançou 35,83% do 

PIB, com discreto crescimento em relação a 2012. 

 Assim, vemos hoje uma situação em que o governo e os empresários estão 

onerados pelo excesso de tributos em vigor. 

 

2.7.9 EFEITOS DA CARGA TRIBUTÁRIA NAS EMPRESAS  

 

Segundo FABRETTI (2009, p. 294): 

“A maioria dos países desenvolvidos adota como base de tributação 
interna a renda, a propriedade e o consumo. 
Entretanto, no Brasil, a partir da Emenda Constitucional nº 18/65, que 
deu origem ao Sistema Tributário Nacional do Código Tributário 
Nacional (CTN), Lei nº 5.172/66, a base da tributação interna é a 
renda, o patrimônio e a produção e circulação de bens e serviços. 
Essa tributação não só mantida pela  CF promulgada em 5-10-88, 
como também agravada com as contribuições sociais sobre o 
faturamento, ou seja, o PIS/Pasep (art. 239) e a Cofins (art. 195.I, b). 
Por essa razão, um negócio jurídico, por exemplo, a venda de 
mercadorias, pode ser fato gerador de até quatro tributos. Tratando-
se de produto industrializado ou importado, sua saída do 
estabelicimento industrial ou importador é fato gerador do IPI; 
entrando na circulação econômica, passa a ser mercadoria, e sua 
saída do estabelecimento passa a ser fato gerador do ICMS; como a 
saída deve ser acompanada de nota fiscal/fatura, ocorre o 
faturamento, que é fato gerador do PIS/Pasep e da Cofins. 
Portanto, é evidente que a produção e a circulação de bens e 
serviços estão excessivamente oneradas.” 

 

2.8 PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO 

 

 Com as constantes alterações na legislação, contudo no que se refere as 

mudanças no Simples Nacional (Lei Complementar 147/2014) é indispensável que 

os empresários conheçam e façam juntamente com seus contadores um 

planejamento tributário. 

 “Planejamento tributário define-se como a atividade preventiva que estuda a 

priori os atos e negócios jurídicos que o agente econômico (empresa, instituição 

financeira, cooperativa, associação etc.) pretende realizar.” (FABRETTI E 

FABRETTI, 2011, p. 143.) 
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 O planejamento tributário tem como objetivo a redução  da carga tributária 

utilizando-se de um estudo prévio de acordo com cada atividade empresarial. 

 A base de um adequado planejamento tributário é a existência de dados 

regulares e confiáveis, e a contabilidade, sendo um sistema de registros 

permanentes das operações, é indispensável para tal planejamento. 

Entende-se que o planejamento tributário visa projetar as atividades 

econômicas da empresa, para conhecer as possíveis alternativas válidas dentro da 

legislação vigente, adotando aquela que melhor se adequa, a fim de reduzir o 

montante dos tributos. 

 “É dever de todo administrador maximizar os lucros e minimizar as perdas. 

Por essa razão, o planejamento tributário é um instrumento tão necessário de gestão 

de negócios quanto qualquer outro planejamento...” (FABRETTI E FABRETTI, 2011, 

p. 144). 

 

 Segundo OLIVEIRA et al. (2012, p. 23): 

“Qualquer que seja a forma de tributação escolhida pela empresa, 
pode-se verificar que a falta de planejamento estratégico tributário 
pode deixar a empresa mal preparada para os investimentos futuros, 
devido a uma possível insuficiência de caixa, gerando um desgaste 
desnecessário de investimentos forçado para cobertura de gastos 
que não estavam previstos. 
Para a correta execução das tarefas inerentes ao planejamento 
tributário, o contador na função de gestor tributário precisa aplicar 
todos os seus conhecimentos sobre a legislação do tributo a ser 
reduzido, para que, a partir desses cenários, possa planejar com 
bastante antecedência a melhor alternativa para a empresa executar 
suas operações comerciais.” 
 

2.8.1 TIPOS DE PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO 
 

O planejamento tributário pode abranger as atividades de quaisquer 

empresas, desde uma lanchonete de pequeno porte - estabelecida em uma pequena 

cidade do interior brasileiro - até uma empresa de grande porte, com 

estabelecimentos em todo o mundo. 

O planejamento tributário aborda qualquer setor ou atividade de uma empresa 

de forma tal a resultar em maior segurança ou, até mesmo, em ganho financeiro. Na 

prática, quanto maior e mais dinâmica for a empresa. mais sofisticado será seu 

planejamento fiscal. 
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 Segundo Oliveira (2009, p. 207 e p. 208): 

“Do ponto de vista empresarial, ou seja, analisando seus efeitos na 
estrutura gerencial e contábil-financeira, o planejamento tributário 
pode ser: 
a) operacional (Planeamento Tributário Operacional) - refere-se aos 
procedimentos formais prescritos pelas normas ou pelo costume, ou 
seja, na forma específica de contabilizar determinadas operações e 
transações, sem alterar suas características básicas; e 
b) estratégico (Planejamento Tributário Estratégico) - implica mudança 
de algumas características estratégicas da empresa, tais como: 
estrutura de capital, localização, tipos de empréstimos, contratação de 
mão de obra, etc. 
Na visão jurídica, em que se consideram exclusivamente os efeitos 
fiscais no tempo, existem três tipos de planejamento tributário: 
a) preventivo - desenvolve-se continuamente por intermédio de 
orientações de procedimentos e reuniões e abrange, sobretudo, as 
atividades de cumprimento da legislação tributária nas obrigações  
principais e acessórias; 
b) corretivo - detecta determinada anormalidade, procede-se ao 
estudo, e alternativas de correção da anomalia são indicadas; 
normamente, não deve existir o tipo corretivo em uma empresa que 
adote o tipo preventivo; 
c) especial - surge em função de determinado fato como, por exemplo, 
abertura de filiais, lançamento de novos produtos, aquisição e ou 
alienação da empresa, processos societários de reestruturação (cisão, 
fusão, incorporação, associação, etc). Consideradas a complexidade e 
a importância de cada caso, demandam dedicação exclusiva e 
conclusões precisas. A operatividade sistêmica de um planejamento 
fiscal "especial" compreende cinco fases: a pesquisa do fato objeto do 
planejamento fiscal; a articulação das questões fiscais  oriundas do 
fato pesquisado; o estudo dos aspectos jurídicos-fiscais relacionados 
com as questões decorrentes do fato pesquisado; a conclusão e a 
formalização do planejamento em um expediente técnico-jurídico." 

 

2.8.2 OBJETIVOS DO PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO 

 

 “Sua finalidade é obter a maior economia fiscal possível, reduzindo a carga 

tributária para o valor realmente devido.” (FABRETTI E FABRETTI, 2011, p. 143). 

  

Segundo OLIVEIRA et al. (2013, p. 201): 

“A redução de custos é a estratégia que mais se ouve ser empregada 
nos dias atuais, em todo o mundo globalizado. Sem dúvida, para 
obter melhor resultado numa economia tão instável como a brasileira, 
um dos mais significativos instrumentos de que se dispõem as 
empresas, para que possam racionalizar seus custos tributários, sem 
afrontar as diversas legislações que regem os mais diversificados 
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tributos, é o planejamento tributário, em todas as fases da cadeia de 
valores do ciclo produtivo e comercial.” 
 

 Ainda segundo OLIVEIRA et al. (2013, p. 32): 

“A finalidade principal de um bom planejamento tributário é, sem 
dúvida, a economia de impostos, sem infringir a legislação. Trata-se 
do conceito de tax saving, bastante praticado pelos norte-
americanos. Para alcançar êxito nessa atividade, o contador precisa, 
com profundidade: 

 Conhecer todas as situações em que é possível o crédito 
tributário, principalmente com relação aos chamados impostos não 
cumulativos – ICMS e IPI; 

 Conhecer todas as situações em que é possível o diferimento 
(postergação) dos recolhimentos dos impostos, permitindo melhor 
gerenciamento do fluxo de caixa; 

 Conhecer todas as despesas e provisões permitidas pelo fisco 
como dedutíveis da receita; 

 Ser oportuno e aproveitar as lacunas deixadas pela legislação, 
para tanto ficando atento às mudanças nas normas e aos impactos 
nos resultados da empresa.” 
 

2.8.3 ELISÃO E EVASÃO FISCAL 

 

2.8.3.1 ELISÃO FISCAL 

 

 Segundo o IBPT, no Brasil, em média, 33% do faturamento empresarial é 

dirigido ao pagamento de tributos. Um bom planejamento fiscal é importante para a 

sobrevivência da empresa no mercado pois visa reduzir ou evitar o pagamento de 

tributos sem sair da legalidade. 

 Dentro da lei, o contribuinte pode agir no seu interesse, buscando a melhor 

maneira para a redução dos encargos tributários. Planejar tributos é um direito 

essencial para a sobrevivência da empresa e a maneira legal do contribuinte reduzir 

seus tributos chama-se elisão fiscal. 

 A elisão fiscal se equivale a economia lícita de tributos, no ato do 

cumprimento da obrigação tributária.  

 

 Segundo FABRETTI (2005, p. 153): 

“A economia tributária resultante da adoção da alternativa legal 
menos onerosa ou lacuna da lei denomina-se Elisão Fiscal. A elisão 
fiscal é legítima e lícita, pois é alcançada por escolha feita de acordo 
com o ordenamento jurídico, adotando-se a alternativa legal menos 
onerosa ou utilizando-se de lacunas da lei.” 
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 Elisão é o ato de aproveitar as chamadas brechas da lei, que por 

desconhecimento ou outro motivo ali foram colocadas pelos legisladores, de forma 

que os contribuintes possam se aproveitar da situação e com isso reduzirem os 

valores a serem recolhidos aos cofres públicos. 

 

2.8.3.2 EVASÃO FISCAL 

 

 A dificuldade em entender a imensa legislação tributária e sua alta carga 

contribui para o aumento da sonegação. A gerência dos tributos por meio de um 

planejamento tributário (elisão fiscal) não é uma tarefa fácil, o que acaba levando o 

contribuinte a praticar a evasão fiscal. 

 A evasão fiscal, ao contrário de elisão, consiste em prática que infringe as 

normas vigentes. Corresponde à sonegação ou fraude por parte do contribuinte, é 

um ato que busca economia de maneira ilícita na carga tributária. Na evasão fiscal a 

ilegitimidade se dá no ato do fato gerador e também após sua ocorrência, 

objetivando reduzir ou até mesmo ocultar a obrigação tributária. 

 A evasão fiscal é o uso de meios ilícitos para evitar o pagamento 

de taxas, impostos e outros tributos. Entre os métodos usados para evadir tributos 

estão a omissão de informações, as falsas declarações e a produção de 

documentos que contenham informações falsas ou distorcidas, como a contratação 

de notas fiscais, faturas, duplicatas etc. 

 

Segundo OLIVEIRA (2013, p. 191): 

“O contribuinte é obrigado a entregar aos cofres públicos 
determinada soma em dinheiro. Diante dessa premissa, é 
caracteristica do ser humano tentar amenizar o montante de dinheiro 
que deve entregar ao governo na forma de tributos.” 
 

 Caracteriza-se a evasão, quando o contribuinte deixa de transferir ou pagar 

integralmente ao Fisco uma parcela do tributo devida, através de atitudes que sabe 

não serem lícitas. 

 A evasão fiscal pode ser culposa, que ocorre da ausência do conhecimento  

em pagar o tributo, ou dolosa, que é sempre ilícita e configura-se crime (fraude,  

sonegação, conluio). 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Taxa
http://pt.wikipedia.org/wiki/Imposto
http://pt.wikipedia.org/wiki/Tributos
http://pt.wikipedia.org/wiki/Notas_fiscais
http://pt.wikipedia.org/wiki/Fatura
http://pt.wikipedia.org/wiki/Duplicata
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2.8.4 A IMPORTÂNCIA DA CONTABILIDADE TRIBUTÁRIA NO PLANEJAMENTO 

TRIBUTÁRIO 

 

“A contabilidade tributária é o ramo da contabilidade que tem por objetivo 

aplicar na prática conceitos, princípios e normas básicas da contabilidade e da 

legislação tributária, de forma simultânea e adequada.” (FABRETTI, 2012, p.5). 

O que deixa claro que a responsabilidade dos contadores tornou-se ainda 

maior com as constantes mudanças nas normas tributárias, já que além dos sólidos 

conhecimentos de contabilidade, se faz necessária uma ampla noção de legislação 

tributária. 

 

Segundo FABRETTI (2012, p. 5): 

“Como ramo da contabilidade, deve demonstrar a situação de 
patrimônio e o resultado do exercício, de forma clara e precisa, 
rigorosamente de acordo com os conceitos, princípios, pressupostos 
e normas básicas de contabilidade. O resultado apurado deve ser 
economicamente exato. 
Entretanto, a legislação tributária frequentemente atropela os 
resultados econômicos para, por imposição legal, adaptá-los a sua 
exigências e dar-lhes outro valor (resultado fiscal), que nada tem a 
ver com o resultado contábil.” 
 

Um adequado planejamento tributário necessita da existência de dados 

regulares e confiáveis. A contabilidade sendo um sistema de registros permanentes 

das operações, é a base deste planejamento. 

 

Segundo FABRETTI (2012, p. 8): 

“O objeto da contabilidade tributária é apurar com exatidão o 
resultado econômico do exercício social, demonstrando-o de forma 
clara e sintética, para, em seguida, atender de forma extracontábil às 
exigências das legislações do IRPJ e da Contribuição Social sobre o 
Lucro, determinando a base de cálculo fiscal para formação das 
provisões destinadas ao pagamento desses tributos, as quais serão 
abatidas do resultado econômico (contábil), para determinação do 
lucro líquido à disposição dos acioninstas, sócios ou titular de firma 
individual.” 
 

Para o desenvolvimento do planejamento tributário a empresa deve estar 

devidamente organizada contábil e fiscalmente. Sua escrituração deve fornecer 
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dados os elementos necessários à análise de suas atividades, com lançamentos em 

contas próprias e constituíção dos créditos tributários a que tem direito.  

 

Segundo FABRETTI E FABRETTI (2009, p. 143): 

“Planejamento tributário define-se como a atividade preventiva que 
estuda a priori os atos e negócios jurídicos que o agente econômico 
(empresa, instituição financeira, cooperativa, associação etc) 
pretente realizar. 
Sua finalildade é obter a maior economia fiscal possível, reduzindo a 
carga tributária para o valor realmente devido por lei. 
Para tanto, devemos pesqiusar, antes de cada operação, suas 
consequências econômicas e jurídicas, porque, uma vez 
concretizada, considera-se ocorrido o fato gerador e existentes seus 
efeitos (art. 116 do CTN), surgindo a obrigação tributária.” 
 

O planejamento tributário exigirá um estudo prévio das atividades com o 

objetivo de reduzir a carga tributária dentro da legalidade.  

 

Segundo OLIVEIRA et al. (2009, p.5): 

“No exercício de suas funções, claro, está que o contador deve 
obedecer, além das normas e dos princípios fundamentais de 
contabilidade, também a legislação tributária concernente a correta 
apuração, registro, divulgação e arrecadação dos diversos tributos 
que incidem nas diversas fases de atividade das empresas e, 
principalmente, sobre a obtenção de renda e lucro em determinado 
período. 
Justifica-se, portanto, a imperiosas necessidade de os contadores 
conhecerem determinados aspectos da legislação tributária, devido à 
grande influência nas rotinas das organizações.” 
 
 

 

3 ESTUDO DE CASO 

 

Com o objetivo de sabermos se os representantes das clínicas de fisioterapia 

credenciados à Unimed da cidade de Volta Redonda estão atentos a mudança 

referente a Lei Complementar 147/2014 e se os profissionais de contabilidade 

fizeram um planejamento tributário pra comprovar a redução de impostos, 

elaboramos uma pesquisa composta de 10 questões diretas que foi aplicada aos 

donos das clínicas de fisioterapia credenciadas a Unimed Volta Redonda. No total 

das 11 (onze) clínicas as quais foi aplicado o questionário somente 4 (quatro) 

responderam as questões, 6 (seis) não souberam ou não quiseram responder.  
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3.1 RESULTADOS OBTIDOS A PARTIR DO QUESTIONÁRIO 

   

Qual o regime de tributação adotado pela empresa? 

 
Gráfico Resposta Pesquisa  1 

Observação: Dos proprietários das clínicas que responderam a pesquisa 4 (quatro) 
informaram que o regime de tributação de suas clínicas é o lucro presumido. 
 
 
  
Há quanto tempo sua empresa atua no mercado? 

 

Gráfico Resposta Pesquisa  2 

Observação: Dos proprietários das clínicas que responderam a pesquisa 4 (quatro) 
informaram que a empresa atua no mercado a mais de 10 anos. 
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Atualmente você possui quantos funcionários? 

 

Gráfico Resposta Pesquisa  3 

Observação: Dos proprietários das clínicas que responderam a pesquisa 4 (quatro) 
informaram que a empresa possui 5 (cinco) empregados em seus quadros. 
 
 
 

Qual (is) a (s) pessoa (s) que lhe auxilia (m) na tomada de decisões? 

 
Gráfico Resposta Pesquisa  4 

Observação: Dos proprietários das clínicas que responderam a pesquisa, 4 (quatro) 
informaram que o que a pessoa que auxilia a empresa na tomada de decisões é o 
contador. 
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Você considera alta a carga tributária sobre sua empresa? 

 

Gráfico Resposta Pesquisa  5 

Observação: Dos proprietários das clínicas que responderam a pesquisa 4 (quatro) 
informaram considerar alta a carga tributária sobre suas empresas. 
 
 

Você ou sua empresa possui conhecimento sobre mudanças na legislação do 
Simples Nacional? 

 

Gráfico Resposta Pesquisa  6 

Observação: Dos proprietários das clínicas que responderam a pesquisa 4 (quatro) 
informaram ter conhecimento sobre as mudanças na legislação do Simples 
Nacional. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0

1

2

3

4

Sim Não

4 

0 

0

1

2

3

4

Sim Não

4  

0  



54 
 

 
 

Qual foi a fonte de informação sobre essas mudanças? 

 
Gráfico Resposta Pesquisa  7 

Observação: Dos proprietários das clínicas que responderam a pesquisa 3 (três) 
informaram que tomaram conhecimento das mudança na legislação do Simples 
Nacional através de telejornais e somente 1 (um) informou ter tomado conhecimento 
através de seu contador. 
 
 

A empresa já elaborou o planejamento tributário verificando a viabilidade da 
mudança? 

 

Gráfico Resposta Pesquisa  8 

Observação: Dos proprietários das clínicas que responderam a pesquisa 2 (dois) 
informaram que já elaboraram um planejamento tributário verificando a viabilidade 
da mudança para o Simples Nacional e 2 (dois) informaram não ter eleborado 
nenhum planejamento. 
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Por quem foi elaborado o planejamento tributário? 

 
Gráfico Resposta Pesquisa  9 

Observação: Dos proprietários das clínicas que responderam a pesquisa 2 (dois) 
informaram que quem elaborou o planejamento tributário verificando a viabilidade da 
mundaça para o Simples Nacional foram seus contadores. 
 
 
Seu contador lhe informou sobre os tipos de benefícios que essa mudança 
pode trazer para sua empresa? 

 
Gráfico Resposta Pesquisa  10 

Observação: Dos proprietários das clínicas que responderam a pesquisa 3 (três) 
declararam que seus contadores informaram sobre os benefícios que a mudança 
para o Simples Nacional poderá trazer para a empresa e 1 (um) contador informou a 
1 (um) dos proprietários que a mudança não traria benefícios. 
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3.2 COMPARATIVO TRIBUTÁRIO: SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA 

 

 A partir da Lei Complementar 147/2014 que  altera a Lei Complementar 

123/2006 incluindo  diversas atividades no Simples  Nacional, sendo uma delas a 

atividade de Fisioterapia, realiza-se um estudo para analisar as vantagens ou 

desvantagens para as empresas de Fisioterapia ao optarem pelo Simples Nacional. 

 A metodologia aplicada foi por meio de uma pesquisa bibliográfica nas 

legislações constitutivas do regime do simples nacional, no que se refere a um 

comparativo tributário do Simples Nacional x Lucro Presumido para análise dos 

impactos tributários. 

 Para demonstrar a diferença entre as formas de tributação, foi desenvolvida a 

Empresa Exemplo,  com base no faturamento médio informado pelas clinicas de 

fisioterapia. 

  

Tabela 2 - LUCRO PRESUMIDO 

Mês Receitas Folha 
PIS            

(0,65 %) 
COFINS  

(3%) 
IRPJ        
(15%) 

CSLL           
(9%) 

ISS                
(5%) 

INSS     
(26,8%) 

Jan R$ 30.100,00 R$ 6.000,00 R$ 195,65 R$ 903,00 -   R$ 1.505,00 R$ 1.608,00 

Fev R$ 31.500,00 R$ 6.000,00 R$ 204,75 R$ 945,00 -   R$ 1.575,00 R$ 1.608,00 

Mar R$ 31.900,00 R$ 6.000,00 R$ 207,35 R$ 957,00 -   R$ 1.595,00 R$ 1.608,00 

1°Trim R$ 93.500,00 R$ 18.000,00 R$ 607,75 R$ 2.805,00 R$ 4.488,00 R$ 2.692,80 R$ 4.675,00 R$ 4.824,00 

Abr R$ 32.150,00 R$ 6.000,00 R$ 208,98 R$ 964,50 - - R$ 1.607,50 R$ 1.608,00 

Mai R$ 33.155,00 R$ 6.000,00 R$ 215,51 R$ 994,65 - - R$ 1.657,75 R$ 1.608,00 

Jun R$ 34.550,00 R$ 6.000,00 R$ 224,58 R$ 1.036,50 - - R$ 1.727,50 R$ 1.608,00 

2°Trim R$ 99.855,00 R$ 18.000,00 R$ 649,06 R$ 2.995,65 R$ 4.793,04 R$ 2.875,82 R$ 4.992,75 R$ 4.824,00 

Jul R$ 33.450,00 R$ 6.000,00 R$ 217,43 R$ 1.003,50 - - R$ 1.672,50 R$ 1.608,00 

Ago R$ 32.000,00 R$ 6.000,00 R$ 208,00 R$ 960,00 - - R$ 1.600,00 R$ 1.608,00 

Set R$ 33.900,00 R$ 6.000,00 R$ 220,35 R$ 1.017,00 - - R$ 1.695,00 R$ 1.608,00 

3°Trim R$ 99.350,00 R$ 18.000,00 R$ 645,78 R$ 2.980,50 R$ 4.768,80 R$ 2.861,28 R$ 4.967,50 R$ 4.824,00 

Out R$ 33.000,00 R$ 6.000,00 R$ 214,50 R$ 990,00 - - R$ 1.650,00 R$ 1.608,00 

Nov R$ 34.200,00 R$ 9.000,00 R$ 222,30 R$ 1.026,00 - - R$ 1.710,00 R$ 2.412,00 

Dez R$ 35.000,00 R$ 10.500,00 R$ 227,50 R$ 1.050,00 - - R$ 1.750,00 R$ 2.814,00 

4°Trim R$ 102.200,00 R$ 25.500,00 R$ 664,30 R$ 3.066,00 R$ 4.905,60 R$ 2.943,36 R$ 5.110,00 R$ 6.834,00 

Total R$ 394.905,00 R$ 79.500,00 R$ 2.566,88 R$ 11.847,15 R$ 18.955,44 R$ 11.373,26 R$ 19.745,25 R$ 21.306,00 

Total de tributos arrecados no ano R$ 85.793,99 

Carga tributária 21,73% 

Base de cálculo do IRPJ e da COFINS é de 32% sobre a receita trimestral. Demais impostos (PIS, COFINS e ISS) a base de 
cálculo é a receita total apurada no mês. 
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Tabela 3 - SIMPLES NACIONAL 

Período Receitas 
ALÍQUOTA  

10,26% 

Janeiro R$ 30.100,00 R$ 3.088,26 

Fevereiro R$ 31.500,00 R$ 3.231,90 

Março R$ 31.900,00 R$ 3.272,94 

Abril R$ 32.150,00 R$ 3.298,59 

Maio R$ 33.155,00 R$ 3.401,70 

Junho R$ 34.550,00 R$ 3.544,83 

Julho R$ 33.450,00 R$ 3.431,97 

Agosto R$ 32.000,00 R$ 3.283,20 

Setembro R$ 33.900,00 R$ 3.478,14 

Outubro R$ 33.000,00 R$ 3.385,80 

Novembro R$ 34.200,00 R$ 3.508,92 

Dezembro R$ 35.000,00 R$ 3.591,00 

TOTAL R$ 394.905,00 R$ 40.517,25 

 

Receita Bruta em 12 meses (em R$)  Alíquota  IRPJ  CSLL  Cofins  PIS/Pasep  CPP  ISS  

De 360.000,01 a 540.000,00  10,26%  0,48%  0,43%  1,43%  0,35%  4,07%  3,50%  

Dados extraídos do ANEXO III DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006  (vigência: 01/01/2012) 

 

 

 Gráfico Carga Tributária 1 
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4 ANÁLISE DOS RESULTADOS 
 

 Nesse estudo buscou-se compreender, à luz do problema de pesquisa 

levantado, o nível de conhecimento dos proprietários das clínicas de fisioterapia 

credenciados à Unimed da cidade de Volta Redonda, sobre a alteração na Lei 

Complementar 147/2014, que torna possível a adesão ao Simples Nacional em 

2015, e a atuação do contador a partir da elaboração de um planejamento tributário 

para auxiliá-los nessa tomada de decisão.  

 Verificou-se que todas as clínicas que responderam a pesquisa são tributadas 

pelo Lucro Presumido, atuam no mercado há mais de dez anos, possuem cinco 

funcionários e tem o profissional contábil como auxiliador na tomada de decisões. 

Em relação as atuais mudanças na legislação do Simples Nacional, todas possuem 

conhecimento, porém apenas uma delas obteve essa informação através do 

contador, as demais tomaram conhecimento pelos telejornais. 

 Ao questionarmos sobre a elaboração de uma planejamento tributário para 

verificação da viabilidade da mudança de regime de tributação, apenas duas das 

quatro clínicas tiveram um planejamento tributário elaborado por seus contadores, 

as demais ainda não o fizeram. Três das quatro clínicas alegaram que seus 

contadores afirmaram que a mudança no regime de tributação do Lucro Presumido 

para o Simples Nacional poderá gerar benefícios para a empresa porém numa delas 

o contador ponderou que essa mudança não trará benefícios a empresa. 

 Com base nos resultados apresentados, pode-se considerar que as clínicas 

de fisioterapia credenciadas à Unimed da cidade de Volta Redonda ainda não 

receberam de seus contadores um planejamento tributário bem elaborado referente 

às mudanças originadas com a implementação da Lei Complementar 147/2014 e 

que os profissionais de contabilidade precisam estar atentos e aptos no auxílio a 

seus clientes quanto as mudanças correntes na legislação tributária. 

 Ao compararmos o Simples Nacional que possui uma de alíquota de 10,26% 

sobre o faturamento com o regime de tributação do Lucro Presumido que possui 

uma alíquota de 21,73% sobre o faturamento, podemos notar de imediato que no 

que tange a carga tributária, o lucro presumido é mais vantajoso para a Empresa 

Exemplo, com uma redução de aproximadamente 47,23% de encargos ao decorrer 

de um ano, o que equivale a R$ 45.276,73 de economia para a empresa. 
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5 CONCLUSÃO 

 

 A importância do planejamento tributário ainda não conquistou um lugar de 

destaque na relação contador – contribuinte. Embora cientes das mudanças na 

legislação os proprietários das clínicas de fisioterapia credenciadas a Unimed Volta 

Redonda não estão recebendo de seus contadores o serviço de planejamento 

tributário de forma incisiva. Até a data da pesquisa os profissionais contadores que 

atuam junto a estas clínicas não apresentaram uma assessoria eficaz em termos de 

planejamento tributário, se antecipando as mudanças da legislação e oferecendo um 

estudo elaborado dos benefícios possíveis com as mundanças da Lei Complementar 

147/2014, que inclui diversas atividades no Simples Nacional.   

 Observa-se que o planejamento tributário adequado impõe ao contador estar 

cada vez mais munido de recursos atualizados e atuando com uma maior interação 

com o contribuinte para desenvolver um planejamento adequado as suas 

necessidades.  

 As organizações analisam, em geral, as possibilidades para uma economia 

tributária e a escolha da forma de tributação é uma delas. Portanto, fizemos um 

comparativo tributário do Lucro Presumido x Simples Nacional para analizarmos 

possíveis vantagens em mudar de regime tributação e concluimos que a opção de 

mudança para o Simples Nacional pelas empresas de serviços de fisioterapia 

resultaria numa importante economia de tributos para a empresa.   

Diante do volume atribuído a carga tributária, a economia de tributos torna-se 

uma questão de sobrevivência das empresas no mercado. Empresas que não 

buscam um planejamento tributário adequado estarão em desvantagem. Podemos 

afirmar com os dados levantados que os donos das clínicas de fisioterapia 

credenciados a Unimed Volta Redonda precisam de um serviço especializado de 

planejamento tributário que deve ser oferecido pelos profissionais contadores como 

complemento de seus serviços já prestados.  
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ANEXOS 

 

ANEXO I DA LEI COMPLEMENTAR Nº123, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006 

(VIGÊNCIA: 01/01/2012)  

(Redação dada pela Lei Complementar nº 139, de 10 de novembro de 2011) 

Alíquotas e Partilha do Simples Nacional - Comércio  

Receita Bruta em 12 meses (em R$)  Alíquota  IRPJ  CSLL  Cofins  PIS/Pasep  CPP  ICMS  

Até 180.000,00  4,00%  0,00%  0,00%  0,00%  0,00%  2,75%  1,25%  

De 180.000,01 a 360.000,00  5,47%  0,00%  0,00%  0,86%  0,00%  2,75%  1,86%  

De 360.000,01 a 540.000,00  6,84%  0,27%  0,31%  0,95%  0,23%  2,75%  2,33%  

De 540.000,01 a 720.000,00  7,54%  0,35%  0,35%  1,04%  0,25%  2,99%  2,56%  

De 720.000,01 a 900.000,00  7,60%  0,35%  0,35%  1,05%  0,25%  3,02%  2,58%  

De 900.000,01 a 1.080.000,00  8,28%  0,38%  0,38%  1,15%  0,27%  3,28%  2,82%  

De 1.080.000,01 a 1.260.000,00  8,36%  0,39%  0,39%  1,16%  0,28%  3,30%  2,84%  

De 1.260.000,01 a 1.440.000,00  8,45%  0,39%  0,39%  1,17%  0,28%  3,35%  2,87%  

De 1.440.000,01 a 1.620.000,00  9,03%  0,42%  0,42%  1,25%  0,30%  3,57%  3,07%  

De 1.620.000,01 a 1.800.000,00  9,12%  0,43%  0,43%  1,26%  0,30%  3,60%  3,10%  

De 1.800.000,01 a 1.980.000,00  9,95%  0,46%  0,46%  1,38%  0,33%  3,94%  3,38%  

De 1.980.000,01 a 2.160.000,00  10,04%  0,46%  0,46%  1,39%  0,33%  3,99%  3,41%  

De 2.160.000,01 a 2.340.000,00  10,13%  0,47%  0,47%  1,40%  0,33%  4,01%  3,45%  

De 2.340.000,01 a 2.520.000,00  10,23%  0,47%  0,47%  1,42%  0,34%  4,05%  3,48%  

De 2.520.000,01 a 2.700.000,00  10,32%  0,48%  0,48%  1,43%  0,34%  4,08%  3,51%  

De 2.700.000,01 a 2.880.000,00  11,23 %  0,52%  0,52%  1,56%  0,37%  4,44%  3,82%  

De 2.880.000,01 a 3.060.000,00  11,32 %  0,52%  0,52%  1,57%  0,37%  4,49%  3,85%  

De 3.060.000,01 a 3.240.000,00  11,42 %  0,53%  0,53%  1,58%  0,38%  4,52%  3,88%  

De 3.240.000,01 a 3.420.000,00  11,51 %  0,53%  0,53%  1,60%  0,38%  4,56%  3,91%  

De 3.420.000,01 a 3.600.000,00  11,61 %  0,54%  0,54%  1,60%  0,38%  4,60%  3,95%  
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ANEXO II DA LEI COMPLEMENTAR Nº123, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006 

(VIGÊNCIA: 01/01/2012)  

(Redação dada pela Lei Complementar nº 139, de 10 de novembro de 2011) 

Alíquotas e Partilha do Simples Nacional - Indústria  

Receita Bruta em 12 meses (em 
R$)  Alíquota  IRPJ  CSLL  Cofins  PIS/Pasep  CPP  ICMS  IPI  

Até 180.000,00  4,50%  0,00%  0,00%  0,00%  0,00%  2,75%  1,25%  0,50%  

De 180.000,01 a 360.000,00  5,97%  0,00%  0,00%  0,86%  0,00%  2,75%  1,86%  0,50%  

De 360.000,01 a 540.000,00  7,34%  0,27%  0,31%  0,95%  0,23%  2,75%  2,33%  0,50%  

De 540.000,01 a 720.000,00  8,04%  0,35%  0,35%  1,04%  0,25%  2,99%  2,56%  0,50%  

De 720.000,01 a 900.000,00  8,10%  0,35%  0,35%  1,05%  0,25%  3,02%  2,58%  0,50%  

De 900.000,01 a 1.080.000,00  8,78%  0,38%  0,38%  1,15%  0,27%  3,28%  2,82%  0,50%  

De 1.080.000,01 a 1.260.000,00  8,86%  0,39%  0,39%  1,16%  0,28%  3,30%  2,84%  0,50%  

De 1.260.000,01 a 1.440.000,00  8,95%  0,39%  0,39%  1,17%  0,28%  3,35%  2,87%  0,50%  

De 1.440.000,01 a 1.620.000,00  9,53%  0,42%  0,42%  1,25%  0,30%  3,57%  3,07%  0,50%  

De 1.620.000,01 a 1.800.000,00  9,62%  0,42%  0,42%  1,26%  0,30%  3,62%  3,10%  0,50%  

De 1.800.000,01 a 1.980.000,00  10,45%  0,46%  0,46%  1,38%  0,33%  3,94%  3,38%  0,50%  

De 1.980.000,01 a 2.160.000,00  10,54%  0,46%  0,46%  1,39%  0,33%  3,99%  3,41%  0,50%  

De 2.160.000,01 a 2.340.000,00  10,63%  0,47%  0,47%  1,40%  0,33%  4,01%  3,45%  0,50%  

De 2.340.000,01 a 2.520.000,00  10,73%  0,47%  0,47%  1,42%  0,34%  4,05%  3,48%  0,50%  

De 2.520.000,01 a 2.700.000,00  10,82%  0,48%  0,48%  1,43%  0,34%  4,08%  3,51%  0,50%  

De 2.700.000,01 a 2.880.000,00  11,73%  0,52%  0,52%  1,56%  0,37%  4,44%  3,82%  0,50%  

De 2.880.000,01 a 3.060.000,00  11,82%  0,52%  0,52%  1,57%  0,37%  4,49%  3,85%  0,50%  

De 3.060.000,01 a 3.240.000,00  11,92%  0,53%  0,53%  1,58%  0,38%  4,52%  3,88%  0,50%  

De 3.240.000,01 a 3.420.000,00  12,01%  0,53%  0,53%  1,60%  0,38%  4,56%  3,91%  0,50%  

De 3.420.000,01 a 3.600.000,00  12,11%  0,54%  0,54%  1,60%  0,38%  4,60%  3,95%  0,50%  
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ANEXO III DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006  

(VIGÊNCIA: 01/01/2012)  

(Redação dada pela Lei Complementar nº 139, de 10 de novembro de 2011) 

Alíquotas e Partilha do Simples Nacional - Receitas de Locação de Bens Móveis e 

de Prestação de Serviços não relacionados nos §§ 5º-C e 5º-D do art. 18 desta Lei 

Complementar.  

Receita Bruta em 12 meses (em 
R$)  Alíquota  IRPJ  CSLL  Cofins  PIS/Pasep  CPP  ISS  

Até 180.000,00  6,00%  0,00%  0,00%  0,00%  0,00%  4,00%  2,00%  

De 180.000,01 a 360.000,00  8,21%  0,00%  0,00%  1,42%  0,00%  4,00%  2,79%  

De 360.000,01 a 540.000,00  10,26%  0,48%  0,43%  1,43%  0,35%  4,07%  3,50%  

De 540.000,01 a 720.000,00  11,31%  0,53%  0,53%  1,56%  0,38%  4,47%  3,84%  

De 720.000,01 a 900.000,00  11,40%  0,53%  0,52%  1,58%  0,38%  4,52%  3,87%  

De 900.000,01 a 1.080.000,00  12,42%  0,57%  0,57%  1,73%  0,40%  4,92%  4,23%  

De 1.080.000,01 a 1.260.000,00  12,54%  0,59%  0,56%  1,74%  0,42%  4,97%  4,26%  

De 1.260.000,01 a 1.440.000,00  12,68%  0,59%  0,57%  1,76%  0,42%  5,03%  4,31%  

De 1.440.000,01 a 1.620.000,00  13,55%  0,63%  0,61%  1,88%  0,45%  5,37%  4,61%  

De 1.620.000,01 a 1.800.000,00  13,68%  0,63%  0,64%  1,89%  0,45%  5,42%  4,65%  

De 1.800.000,01 a 1.980.000,00  14,93%  0,69%  0,69%  2,07%  0,50%  5,98%  5,00%  

De 1.980.000,01 a 2.160.000,00  15,06%  0,69%  0,69%  2,09%  0,50%  6,09%  5,00%  

De 2.160.000,01 a 2.340.000,00  15,20%  0,71%  0,70%  2,10%  0,50%  6,19%  5,00%  

De 2.340.000,01 a 2.520.000,00  15,35%  0,71%  0,70%  2,13%  0,51%  6,30%  5,00%  

De 2.520.000,01 a 2.700.000,00  15,48%  0,72%  0,70%  2,15%  0,51%  6,40%  5,00%  

De 2.700.000,01 a 2.880.000,00  16,85%  0,78%  0,76%  2,34%  0,56%  7,41%  5,00%  

De 2.880.000,01 a 3.060.000,00  16,98%  0,78%  0,78%  2,36%  0,56%  7,50%  5,00%  

De 3.060.000,01 a 3.240.000,00  17,13%  0,80%  0,79%  2,37%  0,57%  7,60%  5,00%  

De 3.240.000,01 a 3.420.000,00  17,27%  0,80%  0,79%  2,40%  0,57%  7,71%  5,00%  

De 3.420.000,01 a 3.600.000,00  17,42%  0,81%  0,79%  2,42%  0,57%  7,83%  5,00%  
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ANEXO IV – PARTILHA DO SIMPLES NACIONAL – SERVIÇOS  

(Anexo IV alterado pela Resolução CGSN nº 31 de 17 de março 2008) 

Seção I - Receitas decorrentes da prestação dos serviços previstos nos incisos XIII e 

XV a XVIII do § 3º do art. 12 da Resolução CGSN nº 4, de 30 de maio de 2007, sem 

retenção ou substituição tributária, com ISS devido a outro Município (Alterada pela 

Resolução CGSN nº 31 de 17 de março 2008)  

Tabela 1 – Sem retenção ou substituição tributária, com ISS devido a outro 

Município 

 Receita Bruta Total em 12 meses (em 

R$) Alíquota IRPJ CSLL COFINS Pis/Pasep ISS 

Até 120.000,00 4,50% 0,00% 1,22% 1,28% 0,00% 2,00% 

De 120.000,01 a 240.000,00 6,54% 0,00% 1,84% 1,91% 0,00% 2,79% 

De 240.000,01 a 360.000,00 7,70% 0,16% 1,85% 1,95% 0,24% 3,50% 

De 360.000,01 a 480.000,00 8,49% 0,52% 1,87% 1,99% 0,27% 3,84% 

De 480.000,01 a 600.000,00 8,97% 0,89% 1,89% 2,03% 0,29% 3,87% 

De 600.000,01 a 720.000,00 9,78% 1,25% 1,91% 2,07% 0,32% 4,23% 

De 720.000,01 a 840.000,00 10,26% 1,62% 1,93% 2,11% 0,34% 4,26% 

De 840.000,01 a 960.000,00 10,76% 2,00% 1,95% 2,15% 0,35% 4,31% 

De 960.000,01 a 1.080.000,00 11,51% 2,37% 1,97% 2,19% 0,37% 4,61% 

De 1.080.000,01 a 1.200.000,00 12,00% 2,74% 2,00% 2,23% 0,38% 4,65% 

De 1.200.000,01 a 1.320.000,00 12,80% 3,12% 2,01% 2,27% 0,40% 5,00% 

De 1.320.000,01 a 1.440.000,00 13,25% 3,49% 2,03% 2,31% 0,42% 5,00% 

De 1.440.000,01 a 1.560.000,00 13,70% 3,86% 2,05% 2,35% 0,44% 5,00% 

De 1.560.000,01 a 1.680.000,00 14,15% 4,23% 2,07% 2,39% 0,46% 5,00% 

De 1.680.000,01 a 1.800.000,00 14,60% 4,60% 2,10% 2,43% 0,47% 5,00% 

De 1.800.000,01 a 1.920.000,00 15,05% 4,90% 2,19% 2,47% 0,49% 5,00% 

De 1.920.000,01 a 2.040.000,00 15,50% 5,21% 2,27% 2,51% 0,51% 5,00% 

De 2.040.000,01 a 2.160.000,00 15,95% 5,51% 2,36% 2,55% 0,53% 5,00% 

De 2.160.000,01 a 2.280.000,00 16,40% 5,81% 2,45% 2,59% 0,55% 5,00% 

De 2.280.000,01 a 2.400.000,00 16,85% 6,12% 2,53% 2,63% 0,57% 5,00% 
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ANEXO IV – PARTILHA DO SIMPLES NACIONAL – SERVIÇOS  

(Anexo IV alterado pela Resolução CGSN nº 31 de 17 de março 2008) 

Seção II - Receitas decorrentes da prestação dos serviços previstos nos incisos XIII 

e XV a XVIII do § 3º do art. 12 da Resolução CGSN nº 4, de 30 de maio de 2007, 

sem retenção ou substituição tributária, com ISS devido ao próprio Município 

(Alterada pela Resolução CGSN nº 31 de 17 de março 2008) 

Tabela 1 – Sem retenção ou substituição tributária, com ISS devido ao próprio 

Município 

 Receita Bruta Total em 12 meses (em 

R$) Alíquota IRPJ CSLL COFINS Pis/Pasep ISS 

Até 120.000,00 4,50% 0,00% 1,22% 1,28% 0,00% 2,00% 

De 120.000,01 a 240.000,00 6,54% 0,00% 1,84% 1,91% 0,00% 2,79% 

De 240.000,01 a 360.000,00 7,70% 0,16% 1,85% 1,95% 0,24% 3,50% 

De 360.000,01 a 480.000,00 8,49% 0,52% 1,87% 1,99% 0,27% 3,84% 

De 480.000,01 a 600.000,00 8,97% 0,89% 1,89% 2,03% 0,29% 3,87% 

De 600.000,01 a 720.000,00 9,78% 1,25% 1,91% 2,07% 0,32% 4,23% 

De 720.000,01 a 840.000,00 10,26% 1,62% 1,93% 2,11% 0,34% 4,26% 

De 840.000,01 a 960.000,00 10,76% 2,00% 1,95% 2,15% 0,35% 4,31% 

De 960.000,01 a 1.080.000,00 11,51% 2,37% 1,97% 2,19% 0,37% 4,61% 

De 1.080.000,01 a 1.200.000,00 12,00% 2,74% 2,00% 2,23% 0,38% 4,65% 

De 1.200.000,01 a 1.320.000,00 12,80% 3,12% 2,01% 2,27% 0,40% 5,00% 

De 1.320.000,01 a 1.440.000,00 13,25% 3,49% 2,03% 2,31% 0,42% 5,00% 

De 1.440.000,01 a 1.560.000,00 13,70% 3,86% 2,05% 2,35% 0,44% 5,00% 

De 1.560.000,01 a 1.680.000,00 14,15% 4,23% 2,07% 2,39% 0,46% 5,00% 

De 1.680.000,01 a 1.800.000,00 14,60% 4,60% 2,10% 2,43% 0,47% 5,00% 

De 1.800.000,01 a 1.920.000,00 15,05% 4,90% 2,19% 2,47% 0,49% 5,00% 

De 1.920.000,01 a 2.040.000,00 15,50% 5,21% 2,27% 2,51% 0,51% 5,00% 

De 2.040.000,01 a 2.160.000,00 15,95% 5,51% 2,36% 2,55% 0,53% 5,00% 

De 2.160.000,01 a 2.280.000,00 16,40% 5,81% 2,45% 2,59% 0,55% 5,00% 

De 2.280.000,01 a 2.400.000,00 16,85% 6,12% 2,53% 2,63% 0,57% 5,00% 
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ANEXO IV – PARTILHA DO SIMPLES NACIONAL – SERVIÇOS  

(Anexo IV alterado pela Resolução CGSN nº 31 de 17 de março 2008) 

Seção III - Receitas decorrentes da prestação dos serviços previstos nos incisos XIII 

e XV a XVIII do § 3º do art. 12 da Resolução CGSN nº 4, de 30 de maio de 2007, 

com retenção ou com substituição tributária do ISS (Alterada pela Resolução CGSN 

nº 31 de 17 de março 2008) 

Tabela 1 – Com retenção ou substituição tributária do ISS 

 Receita Bruta Total em 12 meses (em 

R$) Alíquota IRPJ CSLL COFINS Pis/Pasep ISS 

Até 120.000,00 2,50% 0,00% 1,22% 1,28% 0,00% 0% 

De 120.000,01 a 240.000,00 3,75% 0,00% 1,84% 1,91% 0,00% 0% 

De 240.000,01 a 360.000,00 4,20% 0,16% 1,85% 1,95% 0,24% 0% 

De 360.000,01 a 480.000,00 4,65% 0,52% 1,87% 1,99% 0,27% 0% 

De 480.000,01 a 600.000,00 5,10% 0,89% 1,89% 2,03% 0,29% 0% 

De 600.000,01 a 720.000,00 5,55% 1,25% 1,91% 2,07% 0,32% 0% 

De 720.000,01 a 840.000,00 6,00% 1,62% 1,93% 2,11% 0,34% 0% 

De 840.000,01 a 960.000,00 6,45% 2,00% 1,95% 2,15% 0,35% 0% 

De 960.000,01 a 1.080.000,00 6,90% 2,37% 1,97% 2,19% 0,37% 0% 

De 1.080.000,01 a 1.200.000,00 7,35% 2,74% 2,00% 2,23% 0,38% 0% 

De 1.200.000,01 a 1.320.000,00 7,80% 3,12% 2,01% 2,27% 0,40% 0% 

De 1.320.000,01 a 1.440.000,00 8,25% 3,49% 2,03% 2,31% 0,42% 0% 

De 1.440.000,01 a 1.560.000,00 8,70% 3,86% 2,05% 2,35% 0,44% 0% 

De 1.560.000,01 a 1.680.000,00 9,15% 4,23% 2,07% 2,39% 0,46% 0% 

De 1.680.000,01 a 1.800.000,00 9,60% 4,60% 2,10% 2,43% 0,47% 0% 

De 1.800.000,01 a 1.920.000,00 10,05% 4,90% 2,19% 2,47% 0,49% 0% 

De 1.920.000,01 a 2.040.000,00 10,50% 5,21% 2,27% 2,51% 0,51% 0% 

De 2.040.000,01 a 2.160.000,00 10,95% 5,51% 2,36% 2,55% 0,53% 0% 

De 2.160.000,01 a 2.280.000,00 11,40% 5,81% 2,45% 2,59% 0,55% 0% 

De 2.280.000,01 a 2.400.000,00 11,85% 6,12% 2,53% 2,63% 0,57% 0% 
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ANEXO V DA LEI COMPLEMENTAR NO 123, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006. 

(VIGÊNCIA: 01/01/2012)  

(Redação dada pela Lei Complementar nº 139, de 10 de novembro de 2011) 

Alíquotas e Partilha do Simples Nacional - Receitas decorrentes da prestação de 

serviços relacionados no § 5o-D do art. 18 desta Lei Complementar.  

1) Será apurada a relação (r) conforme abaixo: 

(r) = Folha de Salários incluídos encargos (em 12 meses) 

Receita Bruta (em 12 meses) 

2) Nas hipóteses em que (r) corresponda aos intervalos centesimais da Tabela V-A, 

onde “<” significa menor que, “>” significa maior que, “≤” significa igual ou menor 

que e “≥” significa maior ou igual que, as alíquotas do Simples Nacional relativas 

ao IRPJ, PIS/Pasep, CSLL, Cofins e CPP corresponderão ao seguinte:  

TABELA V-A  

Receita Bruta em 12 meses (em 

R$) 
(r)<0,10 

0,10≤ 

(r) 

e 

(r) < 

0,15 

0,15≤ 

(r) 

e 

(r) < 

0,20 

0,20≤ 

(r) 

e 

(r) < 

0,25 

0,25≤ 

(r) 

e 

(r) < 

0,30 

0,30≤ 

(r) 

e 

(r) < 

0,35 

0,35≤ 

(r) 

e 

(r) < 

0,40 

(r) ≥ 

0,40 

Até 180.000,00 17,50% 15,70% 13,70% 11,82% 10,47% 9,97% 8,80% 8,00% 

De 180.000,01 a 360.000,00 17,52% 15,75% 13,90% 12,60% 12,33% 10,72% 9,10% 8,48% 

De 360.000,01 a 540.000,00 17,55% 15,95% 14,20% 12,90% 12,64% 11,11% 9,58% 9,03% 

De 540.000,01 a 720.000,00 17,95% 16,70% 15,00% 13,70% 13,45% 12,00% 10,56% 9,34% 

De 720.000,01 a 900.000,00 18,15% 16,95% 15,30% 14,03% 13,53% 12,40% 11,04% 10,06% 

De 900.000,01 a 1.080.000,00 18,45% 17,20% 15,40% 14,10% 13,60% 12,60% 11,60% 10,60% 

De 1.080.000,01 a 1.260.000,00 18,55% 17,30% 15,50% 14,11% 13,68% 12,68% 11,68% 10,68% 

De 1.260.000,01 a 1.440.000,00 18,62% 17,32% 15,60% 14,12% 13,69% 12,69% 11,69% 10,69% 

De 1.440.000,01 a 1.620.000,00 18,72% 17,42% 15,70% 14,13% 14,08% 13,08% 12,08% 11,08% 

De 1.620.000,01 a 1.800.000,00 18,86% 17,56% 15,80% 14,14% 14,09% 13,09% 12,09% 11,09% 

De 1.800.000,01 a 1.980.000,00 18,96% 17,66% 15,90% 14,49% 14,45% 13,61% 12,78% 11,87% 

De 1.980.000,01 a 2.160.000,00 19,06% 17,76% 16,00% 14,67% 14,64% 13,89% 13,15% 12,28% 

De 2.160.000,01 a 2.340.000,00 19,26% 17,96% 16,20% 14,86% 14,82% 14,17% 13,51% 12,68% 

De 2.340.000,01 a 2.520.000,00 19,56% 18,30% 16,50% 15,46% 15,18% 14,61% 14,04% 13,26% 

De 2.520.000,01 a 2.700.000,00 20,70% 19,30% 17,45% 16,24% 16,00% 15,52% 15,03% 14,29% 

De 2.700.000,01 a 2.880.000,00 21,20% 20,00% 18,20% 16,91% 16,72% 16,32% 15,93% 15,23% 

De 2.880.000,01 a 3.060.000,00 21,70% 20,50% 18,70% 17,40% 17,13% 16,82% 16,38% 16,17% 

De 3.060.000,01 a 3.240.000,00 22,20% 20,90% 19,10% 17,80% 17,55% 17,22% 16,82% 16,51% 

De 3.240.000,01 a 3.420.000,00 22,50% 21,30% 19,50% 18,20% 17,97% 17,44% 17,21% 16,94% 

De 3.420.000,01 a 3.600.000,00 22,90% 21,80% 20,00% 18,60% 18,40% 17,85% 17,60% 17,18% 

3) Somar-se-á a alíquota do Simples Nacional relativa ao IRPJ, PIS/Pasep, 

CSLL, Cofins e CPP apurada na forma acima a parcela correspondente ao ISS 

prevista no Anexo IV. 
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4) A partilha das receitas relativas ao IRPJ, PIS/Pasep, CSLL, Cofins e CPP 

arrecadadas na forma deste Anexo será realizada com base nos parâmetros 

definidos na Tabela V-B, onde: 

(I) = pontos percentuais da partilha destinada à CPP; 

(J) = pontos percentuais da partilha destinada ao IRPJ, calculados após o 

resultado do fator (I); 

(K) = pontos percentuais da partilha destinada à CSLL, calculados após o 

resultado dos fatores (I) e (J); 

(L) = pontos percentuais da partilha destinada à Cofins, calculados após o 

resultado dos fatores (I), (J) e (K); 

(M) = pontos percentuais da partilha destinada à contribuição para o PIS/Pasep, 

calculados após os resultados dos fatores (I), (J), (K) e (L); 

(I) + (J) + (K) + (L) + (M) = 100 

(N) = relação (r) dividida por 0,004, limitando-se o resultado a 100; 

(P) = 0,1 dividido pela relação (r), limitando-se o resultado a 1.  

 

TABELA V-B  

Receita Bruta em 12 meses 

(em R$) 
CPP IRPJ CSLL COFINS PIS/Pasep 

  I J K L M 

Até 180.000,00 
N x 

0,9 

0,75 X 

(100 - I) 

X P 

0,25 X 

(100 - I) 

X P 

0,75 X 

(100 - I - J - K) 
100 - I - J - K - L 

De 180.000,01 a 360.000,00 
N x 

0,875 

0,75 X 

(100 - I) 

X P 

0,25 X 

(100 - I) 

X P 

0,75 X 

(100 - I - J - K) 
100 - I - J - K - L 

De 360.000,01 a 540.000,00 
N x 

0,85 

0,75 X 

(100 - I) 

X P 

0,25 X 

(100 - I) 

X P 

0,75 X 

(100 - I - J - K) 
100 - I - J - K - L 

De 540.000,01 a 720.000,00 
N x 

0,825 

0,75 X 

(100 - I) 

X P 

0,25 X 

(100 - I) 

X P 

0,75 X 

(100 - I - J - K) 
100 - I - J - K - L 

De 720.000,01 a 900.000,00 
N x 

0,8 

0,75 X 

(100 - I) 

X P 

0,25 X 

(100 - I) 

X P 

0,75 X 

(100 - I - J - K) 
100 - I - J - K - L 

De 900.000,01 a 1.080.000,00 
N x 

0,775 

0,75 X 

(100 - I) 

X P 

0,25 X 

(100 - I) 

X P 

0,75 X 

(100 - I - J - K) 
100 - I - J - K - L 

De 1.080.000,01 a 

1.260.000,00 

N x 

0,75 

0,75 X 

(100 - I) 

X P 

0,25 X 

(100 - I) 

X P 

0,75 X 

(100 - I - J - K) 
100 - I - J - K - L 

De 1.260.000,01 a 

1.440.000,00 

N x 

0,725 

0,75 X 

(100 - I) 

0,25 X 

(100 - I) 

0,75 X 

(100 - I - J - K) 
100 - I - J - K - L 
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X P X P 

De 1.440.000,01 a 

1.620.000,00 

N x 

0,7 

0,75 X 

(100 - I) 

X P 

0,25 X 

(100 - I) 

X P 

0,75 X 

(100 - I - J - K) 
100 - I - J - K - L 

De 1.620.000,01 a 

1.800.000,00 

N x 

0,675 

0,75 X 

(100 - I) 

X P 

0,25 X 

(100 - I) 

X P 

0,75 X 

(100 - I - J - K) 
100 - I - J - K - L 

De 1.800.000,01 a 

1.980.000,00 

N x 

0,65 

0,75 X 

(100 - I) 

X P 

0,25 X 

(100 - I) 

X P 

0,75 X 

(100 - I - J - K) 
100 - I - J - K - L 

De 1.980.000,01 a 

2.160.000,00 

N x 

0,625 

0,75 X 

(100 - I) 

X P 

0,25 X 

(100 - I) 

X P 

0,75 X 

(100 - I - J - K) 
100 - I - J - K - L 

De 2.160.000,01 a 

2.340.000,00 

N x 

0,6 

0,75 X 

(100 - I) 

X P 

0,25 X 

(100 - I) 

X P 

0,75 X 

(100 - I - J - K) 
100 - I - J - K - L 

De 2.340.000,01 a 

2.520.000,00 

N x 

0,575 

0,75 X 

(100 - I) 

X P 

0,25 X 

(100 - I) 

X P 

0,75 X 

(100 - I - J - K) 
100 - I - J - K - L 

De 2.520.000,01 a 

2.700.000,00 

N x 

0,55 

0,75 X 

(100 - I) 

X P 

0,25 X 

(100 - I) 

X P 

0,75 X 

(100 - I - J - K) 
100 - I - J - K - L 

De 2.700.000,01 a 

2.880.000,00 

N x 

0,525 

0,75 X 

(100 - I) 

X P 

0,25 X 

(100 - I) 

X P 

0,75 X 

(100 - I - J - K) 
100 - I - J - K - L 

De 2.880.000,01 a 

3.060.000,00 

N x 

0,5 

0,75 X 

(100 - I) 

X P 

0,25 X 

(100 - I) 

X P 

0,75 X 

(100 - I - J - K) 
100 - I - J - K - L 

De 3.060.000,01 a 

3.240.000,00 

N x 

0,475 

0,75 X 

(100 - I) 

X P 

0,25 X 

(100 - I) 

X P 

0,75 X 

(100 - I - J - K) 
100 - I - J - K - L 

De 3.240.000,01 a 

3.420.000,00 

N x 

0,45 

0,75 X 

(100 - I) 

X P 

0,25 X 

(100 - I) 

X P 

0,75 X 

(100 - I - J - K) 
100 - I - J - K - L 

De 3.420.000,01 a 

3.600.000,00 

N x 

0,425 

0,75 X 

(100 - I) 

X P 

0,25 X 

(100 - I) 

X P 

0,75 X 

(100 - I - J - K) 
100 - I - J - K - L 

 

ANEXO VI DA LEI COMPLEMENTAR NO 147, DE 04 DE SETEMBRO DE 2006. 

(VIGÊNCIA: 01/01/2015)  

 

Abaixo, segue a tabela, até então aprovada e sugerida pelos relatores. 

Receita Bruta em 12 meses (em R$) Alíquota IRPJ, PIS/Pasep, CSLL,Cofins e CPP ISS 

De R$ 0,00 a R$ 180.000,00 16,93% 14,93% 2,00% 

De R$ 180.000,01 a R$ 360.000,00 17,72% 14,93% 2,79% 

De R$ 360.000,01 a R$ 540.000,00 18,43% 14,93% 3,50% 

http://www.contabeis.com.br/termos-contabeis/csll
http://www.contabeis.com.br/termos-contabeis/csll
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De R$ 540.000,01 a R$ 720.000,00 18,77% 14,93% 3,84% 

De R$ 720.000,01 a R$ 900.000,00 19,04% 15,17% 3,87% 

De R$ 900.000,01 a R$ 1.080.000,00 19,94% 15,71% 4,23% 

De R$ 1.080.000,01 a R$ 1.260.000,00 20,34% 16,08% 4,26% 

De R$ 1.260.000,01 a R$ 1.440.000,00 20,66% 16,35% 4,31% 

De R$ 1.440.000,01 a R$ 1.620.000,00 21,17% 16,56% 4,61% 

De R$ 1.620.000,01 a R$ 1.800.000,00 21,38% 16,73% 4,65% 

De R$ 1.800.000,01 a R$ 1.980.000,00 21,86% 16,86% 5,00% 

De R$ 1.980.000,01 a R$ 2.160.000,00 21,97% 16,97% 5,00% 

De R$ 2.160.000,01 a R$ 2.340.000,00 22,06% 17,06% 5,00% 

De R$ 2.340.000,01 a R$ 2.520.000,00 22,14% 17,14% 5,00% 

De R$ 2.520.000,01 a R$ 2.700.000,00 22,21% 17,21% 5,00% 

De R$ 2.700.000,01 a R$ 2.880.000,00 22,21% 17,21% 5,00% 

De R$ 2.880.000,01 a R$ 3.060.000,00 22,32% 17,32% 5,00% 

De R$ 3.060.000,01 a R$ 3.240.000,00 22,37% 17,37% 5,00% 

De R$ 3.240.000,01 a R$ 3.420.000,00 22,41% 17,41% 5,00% 

De R$ 3.420.000,01 a R$ 3.600.000,00 22,45% 17,45% 5,00% 
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Universidade Federal Fluminense 

Pólo Universitário de Volta Redonda 

Instituto de Ciências Humanas e Sociais de Volta Redonda 

Departamento de Ciências Contábeis 
 
 

Pesquisa sobre Gestão e Planejamento de Tributos 
 

Questionário destinado aos proprietários das Clínicas de Fisioterapia 
credenciadas a UNIMED de Volta Redonda como parte do trabalho de conclusão do 
curso de Ciências Contábeis da Universidade Federal Fluminense – UFF Volta 
Redonda. 
 
 
INSTRUÇÕES GERAIS 
 
Marcar com "X" na(s) opção(ões) mais apropriadas para a sua empresa e preencha 
o espaço em branco indicado no quesito para as questões abertas. 
 
 

QUESTIONÁRIO 

 
1. Qual o regime de tributação adotado pela empresa? 
 (  ) Lucro Presumido    (  ) Lucro Arbitrado    (  ) Lucro Real  
 
2. Há quanto tempo sua empresa atua no mercado? 
(  ) De 1 a 5 anos   (  ) De 5 a 10 anos  (  ) Mais de 10 anos 
 
3. Atualmente você possui quantos empregados? 
___________________________________________________________________ 
 
4. Qual (is) a (s) pessoa (s) que lhe auxilia (m) na tomada de decisões? 
(  ) Parentes   (  ) Contador  (  ) Amigos  (  ) Não auxiliam   (  ) Outros 
 
5. Você considera alta a carga tributária sobre sua empresa? 
(  ) Sim  (  ) Não      
 
6. Você ou sua empresa possui conhecimento sobre mudanças na legislação 
do Simples Nacional? 
(  ) Sim  (  ) Não      
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7. Qual foi a fonte de informação sobre essas mudanças? 
(  ) Contador    (  ) Jornais e revistas     (  ) Televisão       (  ) Internet 
 
8. A empresa já elaborou o planejamento tributário verificando a viabilidade da 
mudança? 
(  ) Sim  (  ) Não 
 
9. Por quem foi elaborado o planejamento tributário? 
(  ) Contador  (  ) Proprietário da empresa  (  ) Consultor    (  ) Outros      
 
10. Seu contador lhe informou sobre os tipos de benefícios que essa mudança 

pode trazer para sua empresa? 

(  ) Sim   (  ) Não 

 


