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RESUMO 
 
Este presente trabalho tem como objetivo desenvolver um estudo sobre a 
importância do planejamento tributário com ênfase nas micro e pequenas empresas 
optantes pelo simples nacional, e analisar as formas de tributação das micro e 
pequenas empresas, evidenciando o planejamento tributário nas empresas do 
Simples Nacional. É sabido que o planejamento tributário consiste no estudo da 
tributação de empresa, considerando o regime tributação, compreende em: lucro 
real, lucro presumido, lucro arbitrado e Simples Nacional, detectar a opção mais 
apropriada para a empresa. Através de pesquisa bibliográfica, em artigos, livros e 
site, buscando compreender a importância de um planejamento tributário. 
Sintetizando a problemática na seguinte pergunta: analisando sua eficiência e 
eficácia, qual o regime de tributação é a modalidade mais adequada para as micro e 
pequenas empresas? O resultado encontrado nesse trabalho comprova que é 
importante o planejamento tributário nas micro e pequenas empresas, destacando a 
opção do simples nacional ser a mais adequada. 
Palavras-chaves: Planejamento tributário. Micro e pequenas empresas. Simples 
nacional. 

 ABSTRACT 
 
This work aims to develop a study on the importance of tax planning with emphasis 
on micro and small companies opting for the simple national, and analyze the forms 
of taxation of micro and small companies, evidencing the tax planning in the 
companies of Simples Nacional. It is known that tax planning consists in the study of 
company taxation, considering the taxation regime, comprises in: real profit, 
presumed profit, arbitrated profit and Simple National, detect the most appropriate 
option for the company. Through bibliographic research, articles, books and website, 
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 seeking to understand the importance of a tax planning. Summing up the problem in 

the following question: analyzing its efficiency and effectiveness, which tax regime is 
the most appropriate modality for micro and small enterprises? The result found in 
this work proves that tax planning is important in micro and small companies, 
highlighting the option of the national simple being the most appropriate. 
 
Keywords: Tax planning. Micro and small businesses. Simple national. 

 
1 INTRODUÇÃO 

Com a evolução dos anos a contabilidade tributária vem se modificando 
constantemente na intenção de melhorar os procedimentos contábeis, essas 
modificações vieram para trazer mais eficácia às exigências tributárias e também 
aos contadores. A contabilidade evoluiu junto ao mundo e vem se modernizado no 
que é necessário para o aprimoramento das pequenas e grandes empresas, 
negócios e a economia. Vendo a necessidade de reduzir os encargos tributários se 
torna imprescindível um contador para a realização do planejamento tributário que é 
um método utilizado pelas empresas, sendo assim, esse método é utilizado para 
proteger os contribuintes das cargas tributárias impostas pelo governo. 

As micro e pequenas empresas desenvolvem um papel importante para o 
crescimento do país. De acordo com o SEBRAE (2018), elas representam 99% do 
número de empresas no Brasil. São consideradas micro e pequenas empresas os 
estabelecimentos com até 49 empregados no comércio e serviços e com até 99 
empregados nas indústrias. As microempresas são as mais atrasadas em relação à 
tecnologia, ao contrario das multinacionais que investem pesado nesse fator. Dessa 
forma, percebe-se que elas não conseguem competir com as grandes empresas. 

No entanto, no planejamento tributário, o contribuinte tem que avaliar se os 
trâmites da empresa estão dentre as normas jurídicas e econômicas, de forma 
regular e transparente para não ser penalizado dentro dos impostos fiscais, até 
porque o objetivo é a redução dos tributos e não seu aumento. No Brasil para micro 
e pequenas empresas existem às quatro modalidades para calcular o imposto e 
decidir qual delas escolher. Para estudar a redução da tributação da empresa, é 
preciso que o contador conheça as formas de tributações em que a empresa possa 
se encaixar, dentre estas tributações: Lucro Real, Lucro Presumido, Lucro Arbitrado 
e Simples Nacional. 
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 O foco apresentado neste trabalho é o planejamento tributário nas micro e 

pequenas empresas, enfatizando na tributação do Simples Nacional, considerada 
como a melhor e mais baixa taxa de tributação, opção pela qual, as micro e 
pequenas empresas apontam para conduzir a redução de impostos aplicados 
durante todo o ano. Entretanto é preciso conceituar as modalidades de tributação 
para escolher a melhor. 

Mediante o estudo das tributações, tem como problemática, responder a 
seguinte pergunta: analisando sua eficiência e eficácia, qual o regime de tributação é 
a modalidade mais adequada para as micro e pequenas empresas? 

O tema foi escolhido pela importância do planejamento para a redução da 
carga tributária e pela escolha da melhor modalidade de tributação nas micro e 
pequenas e empresas. Analisando as formas de minimizar os impostos pagos 
durante o ano com o planejamento, demostrando sua eficácia e eficiência no 
processo fiscal, exercendo a equidade e transparência para com as entidades 
Federais, Estaduais e Municipais. Com um diferencial na concorrência, pois a 
empresa fica desembaraçada em relação aos débitos fiscais. 

Este trabalho tem como objetivo geral analisar as formas de tributação das 
micro e pequenas empresas, evidenciando o planejamento tributário nas empresas 
do Simples Nacional. Tendo com os objetivos específicos: descrever a importância 
do planejamento tributário e avaliar os tipos de tributação de micro e pequenas 
empresas. 
2 REFERENCIAL TEÓRICO 
2.1 CONTABILIDADE TRIBUTÁRIA E PLANEJAMENTO TRIBUTARIO 

A contabilidade tributária é o marco inicial para um planejamento tributário 
eficaz, pois ela estuda e controla as obrigações tributárias das empresas conciliando 
com a legislação tributária possibilitando o empresário de analisar os tributos 
recolhidos pela empresa. 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, 2017, p. 29). 

O objetivo da contabilidade tributária é apurar com precisão o resultado 
econômico do exercício, demonstrando de forma clara e sucinta, atendendo as 
normas fiscais e as exigências das legislações. É importante o contador conhecer os 
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 objetivos da contabilidade tributária para que com isso possa elaborar planos 

visando atingir as metas e objetivos da empresa. A contabilidade tributária também 
conhecida como contabilidade fiscal é responsável por todos os procedimentos 
voltados ao pagamento dos impostos, sendo essencial para todas as empresas, pois 
elas visibilizam a redução dos encargos dentro da legalidade. Devido à elevada 
carga tributária do Brasil, a contabilidade tributária é o ramo da contabilidade mais 
importante, pois, ela controla as obrigações tributárias evitando pagamentos 
desnecessários de multas e juros. 

Com o avanço da contabilidade o contador deixou de ser apenas um 
“registrador de fatos” para ser um consultor, profissional responsável pela gerência 
dos fatos econômicos e tributáveis. No entanto ele deve estar atualizado, ter 
confiabilidade e veracidade nos dados extraídos pela contabilidade, pois será a base 
para desenvolver um planejamento tributário proporcionando a empresa 
assertividade no que diz respeito à redução dos tributos. 

O planejamento tributário por sua vez é uma ferramenta fundamental na 
gestão dos tributos. Tendo como objetivo reduzir a carga tributária, determinando o 
melhor regime de tributação que a empresa se enquadra gerando assim uma 
economia de tributos e maximizando os resultados das empresas. “O planejamento 
tributário é o processo de escolha de ação, não simulada, anterior à ocorrência do 
fato gerador, visando direta ou indiretamente à economia de tributos” (CHAVES, 
2009, p. 5). Sendo essencial para que as micro e pequenas empresas possam 
evoluir e atingir permanência no mercado competitivo, o planejamento tributário é: 

O estudo feito preventivamente, ou seja, antes da realização do fato 
administrativo, pesquisando-se seus efeitos jurídicos e econômicos e as 
alternativas legais menos onerosas, denomina-se Planejamento Tributário, 
que exige antes de tudo, bom senso do planejador (FABRETTI, 2006, p. 
32). 

Sendo assim, o planejamento desempenha o desenvolvimento econômico 
das empresas visando reduzir a quantidade de impostos de forma clara e lícita, não 
busca caminhos obscuros e ilícitos no que diz respeito à elusão ou evasão levando a 
desobrigação tributária, mas sim, a execução de atos lícitos fatos geradores de 
alíquotas ou base de cálculos menores como elisão. Quanto ao conceito de elisão, 
evasão e elusão entendemos o seguinte: 

A elisão fiscal é a conduta consistente na prática de ato ou celebração de 
negócio legalmente enquadrado em hipótese visada pelo sujeito passivo, 
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importando isenção, não incidência, incidência menos onerosa do tributo. A 
elisão é verificada, no mais das vezes, em momento anterior àquele em que 
normalmente se verificaria o fato gerador. Trata-se de planejamento 
tributário, que encontra guarida no ordenamento jurídico, visto que ninguém 
pode ser obrigado a praticar negócio de maneira mais onerosa. 
[...] 
A evasão fiscal é uma conduta ilícita em que o contribuinte, normalmente 
após a ocorrência do fato gerador, prática atos que visam a evitar o 
conhecimento do nascimento da obrigação tributária pela autoridade fiscal. 
Aqui o fato gerador ocorre, mas o contribuinte o esconde do Fisco, na ânsia 
de fugir à tributação. 
[...] 
Por fim, nos casos denominados pela doutrina de elusão fiscal (ou elisão 
ineficaz), o contribuinte simula determinado negócio jurídico com a 
finalidade de dissimular a ocorrência do fato gerador. Trata-se de um ardil 
caracterizado primordialmente pelo que a doutrina denomina de abuso das 
formas, pois o sujeito passivo adota uma forma jurídica atípica, a rigor lícita, 
com escopo de escapar artificiosamente da tributação (ALEXANDRE, 2010, 
p. 287-290). 

Mediante conceitos pode-se afirmar que a elisão no processo do 
planejamento tributário é a forma mais adequada estando em conformidade com os 
sistemas legais de tributação possibilitando a redução de alíquotas ou tributos. 

Ninguém se organiza para pagar mais impostos. No mercado competitivo 
das modernas relações empresariais, o processo de planejamento, como 
um todo, passou a ser necessidade básica. O planejamento tributário 
insere-se em um procedimento amplo e geral que deve preceder a 
qualquer novo negócio ou alteração de rumo no mundo empresarial. Ele 
objetiva o que qualquer outro planejamento visa: a eficiência, em termos 
de dispêndio com tributos significará sempre pagar menos, dentro dos 
limites da lei (CASTRO, 2002, p. 6). 

Focando no planejamento tributário a fim de melhorar e facilitar a rotina 
tributária das empresas o contador deve seguir os pilares do planejamento tributário. 

Figura 1 – Os 3 pilares do planejamento estratégico 

 Fonte: Gimenez Júnior (2019). 
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 Dos muitos benéficos que o planejamento tributário traz para as empresas, 

esta alicerçada por três pilares essenciais para um planejamento assertivo: uma 
Contabilidade bem feita de forma clara dentro da legalidade, um Propósito Negocial 
e Premissas consistentes. Estes fundamentos darão a sustentação e a segurança 
necessária para aplicação de um Planejamento Tributário com a efetividade 
esperada. 

2.2 MICRO E PEQUENAS EMPRESAS 

As micro e pequenas empresas foram criadas com o objetivo de contribuir 
para o desenvolvimento econômico e financeiro do brasil. Tem grande importância 
socioeconômica no Brasil no que diz respeito a distribuição de empregos e renda. 

Segundo o, Art.179. A união, os estados, o Distrito Federal e os Municípios 
dispensarão às microempresas e às empresas de pequeno porte, assim 
definidas em lei, tratamento jurídico diferenciado, visando a incentivá-las 
pela simplificação de suas obrigações administrativas, tributárias, 
previdenciárias e creditícias, ou pela eliminação ou redução destas por meio 
de lei (BRASIL, 1988, art. 179). 

As microempresas são sociedade empresária, sociedade simples, empresa 
individual de responsabilidade limitada e o empresário individual, devidamente 
registrados nos órgãos competentes e sua receita bruta anual dever ser igual ou 
inferior a R$ 360.000,00, podendo empregar até 9 funcionários no comercio e 
serviço ou 19 funcionários na indústria. 

As empresas de pequeno porte não perderam o seu desenquadramento se 
obter adicionais de receitas de exportação, até o limite de R$ 4.800.000,00. Sua 
receita bruta anual deve ser superior a R$ 360.000,00 e igual ou inferior a R$ 
4.800.000,00, podendo empregar de 10 a 49 funcionários no comercio e serviço ou 
de 20 a 99 funcionários na indústria. 

Microempreendedor individual é a pessoa que trabalha por conta própria e 
se legaliza como pequeno empresário optante pelo Simples Nacional. O 
microempreendedor pode possuir um único empregado e não pode ser socio ou 
titular de outra empresa. Sua receita bruta anual deve ser igual ou inferior a R$ 
81.000,00, podendo empregar 1 funcionário no comercio, serviço ou indústria. Com 
a aprovação do PLP (projeto de lei) 108/2021, o microempreendedor poderá 
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 contratar 2 funcionários, e sua receita bruta passa a ser R$ 130.000,00 a partir de 

janeiro de 2022. 
A lei geral das microempresas, também conhecida como Super Simples, 
passa efetivamente a contribuir para a construção de um ambiente 
sustentável para o desenvolvimento e crescimento dos pequenos negócios 
com a garantia efetiva de um tratamento jurídico diferenciado, simplificado e 
favorecido, através da regulamentação do texto constitucional (BOMFIM, 
2007, p. 2).  

A lei geral tem como objetivo contribuir para o desenvolvimento e 
competitividade das micro e pequenas empresas, pois através delas vem a 
distribuição de empregos, geração de rendas, inclusão social, redução de 
informalidade fortalecendo assim a economia. Tendo assim alguns benefícios que 
protegem as micro e pequenas empresas, que são elas: simplificação e redução da 
burocracia, facilidades de acesso ao mercado, obtenção de crédito e estímulos a 
inovação. 

Por meio da lei geral, foi instituído o regime tributário específico para os 
pequenos negócios, com redução da carga tributária simplificando os processos de 
cálculo e recolhimento, que é o Simples Nacional. Deixando uniforme o conceito das 
micro e pequena empresa pelo fato de o enquadramento ser com base na sua 
receita bruta anual. A lei protege os pequenos negócios gerando assim mais 
empregos e rendas. 

Lei Nº 9.317, de 5 de dezembro de 1996, (Lei do Simples), dispõe sobre o 
regime tributário das microempresas e das empresas de pequeno porte, 
institui o Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das 
Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte - SIMPLES e dá outras 
providências (BRASIL, 1996, p. 1). 

O SEBRAE é uma entidade privada que promove a competitividades e o 
desenvolvimento sustentável dos empreendimentos de micro e pequeno porte. Há 
mais de 40 anos, atua com o foco no fortalecimento do empreendedorismo, as 
soluções desenvolvidas pelo SEBRAE atendem desde o empreendedor que 
pretende abrir seu primeiro negócio até pequenas empresas que já estão no 
mercado e buscam um posicionamento no mercado. 
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 2.3 REGIMES DE TRIBUTAÇÃO 

No Brasil existem quatro tipos de regime de tributação mais utilizados pelas 
empresas: Lucro Arbitrado, Lucro Presumido, Lucro Real e Simples Nacional, cada 
empresa se enquadra de acordo com a atividade lucrativa desenvolvida pela 
empresa e seu faturamento. Para muitas empresas é difícil escolher a forma de 
tributação e conhecer cada um, no entanto não existe um modelo ideal para cada 
empresa por isso deve ser respeitada a particularidade de cada uma optando pelo 
regime mais adequado e viável. O conhecimento da legislação e das formas de 
tributação é essencial, pois, através desta escolha é definida a incidência e a base 
de calculo dos impostos federais, municipais e estaduais. A importância desta 
escolha pode reduzir a carga tributária e gerar oportunidades as micro e pequenas 
empresas dando possibilidades de crescimento e expansão de se negócio. 

2.3.1 Lucro Arbitrado 

O Lucro Arbitrado é o regime de tributação menos conhecido, pois ele só é 
utilizado quando a empresa deixa de cumprir suas obrigações acessórias como por 
exemplo: a não apresentação dos documentos ficais ou ate mesmo a fraude fiscal. 
“O lucro arbitrado é uma prerrogativa do Fisco. Este poderá arbitrar o lucro, na forma 
de lei, nas hipóteses em que a escrituração contábil e fiscal do contribuinte for 
desclassificada” (FABRETTI, 2003, p. 272). 

Portanto é de extrema importância que as empresas mantenham suas 
obrigações acessórias em dia e em perfeita ordem, dentro das normas contábeis e 
da legislação, fazer a arrecadação dos impostos corretamente para não levantar 
indícios de fraude fiscal. 

2.3.2 Lucro Presumido 

O Lucro Presumido é o regime de tributação que a empresa apura de forma 
simplificada o Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ) e da Contribuição Social 
sobre o Lucro Líquido (CSLL). Como o próprio nome já diz no Lucro Presumido a 
Receita Federal presume que uma porcentagem do faturamento é o lucro. De acordo 
com o percentual de presunção a empresa não precisa comprovar para o físico se 
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 houve lucro ou prejuízo no período de recolhimento do imposto. Podendo ser 

considerado um regime lucrativo para as empresas que o lucro é superior ao 
percentual de presunção. 

A maioria das empresas pode utilizar a tributação do Lucro Presumido o 
único requisito é faturar até R$ 78 milhões anuais, e que não seja banco ou empresa 
publica. O regime consente o recolhimento de impostos através de cinco tributos. 
São ele: Pis, Cofins, IRPJ, CSLL e ISS (Imposto Sobre Serviço de qualquer 
natureza) ou ICMS (Imposto sobre operação de Circulação de Mercadoria). Cada 
imposto possui uma alíquota que é utilizada para a base de cálculo do mesmo. 
Tabela 1 – Tributos Lucro Presumido 

Tributos Federais Alíquota Tributos Estaduais Alíquota 
PIS 0,65% ICMS Varia de acordo com 

cada estado 
COFINS 3% Tributo Municipal  
CSLL 9% ISS Varia de acordo com 

cada município 
IRPJ 15%   
Fonte: Elaboração própria 2021. 

Além dos impostos incidentes no faturamento, no regime de tributação Lucro 
Presumido a empresa paga 20% de INSS sobre a folha de pagamento. Esse 20% é 
chamado de INSS patronal e ele é uma obrigatoriedade para quem optar por esse 
regime. 

2.3.3 Lucro Real 

O Lucro Real é considerado o regime mais complexo, pois possui regras 
rígidas, ele calcula o IRPJ e o CSLL e esse cálculo é realizado na base do lucro real 
da empresa. Para se enquadrar nesse regime de tributação a empresa deve possuir 
um faturamento superior a R$ 78 milhões. 

A empresa optante pelo regime de tributação Lucro Real é desobrigada do 
pagamento dos tributos sobre o lucro quando a empresa apresenta prejuízo fiscal. 
Por ser o regime mais complexo, as empresas do lucro real têm a obrigatoriedade de 
alguns documentos ficais: Livro Diário, Livro Razão, Livro de Inventario, Livro de 
Apuração do Lucro Real, Livro para Registro de entradas e Livro de Registros 
Contábeis. A ausência destes livros pode fazer com que a empresa sofra 
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 penalidades fiscais, caso seja multada a empresa pode pagar com ate 6% do seu 

lucro e em casos mais graves é exigido à paralisação total da atividade. 

2.3.4 Simples Nacional 

O Simples Nacional é o regime de tributação unificado, pois ele permite a 
arrecadação dos impostos em uma única guia, com alíquotas diferenciadas. O 
regime surgiu com o objetivo de reduzir a burocracia e os custos de pequenos 
empresários, sendo assim o Simples Nacional é um sistema unificado de 
recolhimento de tributos, simplificando declarações, entre outras facilidades. 
Aplicável às micro empresa e pequenas empresas previsto na Lei Complementar 
n°123, de 14 de dezembro de 2006. 

Art. 1o Esta Lei Complementar estabelece normas gerais relativas ao 
tratamento diferenciado e favorecido a ser dispensado às microempresas e 
empresas de pequeno porte no âmbito dos Poderes da União, dos Estados, 
do Distrito Federal e dos Municípios, especialmente no que se refere: 
I - à apuração e recolhimento dos impostos e contribuições da União, dos 
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, mediante regime único de 
arrecadação, inclusive obrigações acessórias; 
II - ao cumprimento de obrigações trabalhistas e previdenciárias, inclusive 
obrigações acessórias; 
III - ao acesso a crédito e ao mercado, inclusive quanto à preferência nas 
aquisições de bens e serviços pelos Poderes Públicos, à tecnologia, ao 
associativismo e às regras de inclusão (BRASIL, 2006, art. 1). 

Por meio do Regime Simples Nacional todos os tributos - IRPJ, CSLL, 
PIS/Pasep, Cofins, IPI, ICMS, ISS e a Contribuição Patronal para a Seguridade 
Social destinada à Previdência Social (CPP) são declarados no PGDAS-D e pagos 
numa mesma guia de recolhimentos, o DAS - Documento de Arrecadação do 
Simples. Para cada atividade há uma tabela de alíquotas para ser usada como base 
de cálculo do imposto mensal, devido à complexidade do sistema tributário brasileiro 
foi criada diversos anexos de enquadramentos e alíquotas diferentes para cada tipo 
de atividade lucrativa das empresas. 
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 Figura 2 – Comércio Participantes: empresas de comércio (lojas em geral) 

 Fonte: Torres (2021). 
Figura 3 – Indústria Participantes: fábricas/indústrias e empresas industriais 

 Fonte: Torres (2021). 
Figura 4 – Serviço Participantes: empresas que oferecem serviço de instalação, de 

reparos e de manutenção 

 Fonte: Torres (2021). 
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 Figura 5 – Prestadores de Serviço Participantes: empresas que fornecem serviço de limpeza, vigilância, obras, construção de imóveis, serviços advocatícios 

 Fonte: Torres (2021). 
Figura 6 – Prestadores de Serviço Participantes: empresas que fornecem serviço de auditoria, jornalismo, tecnologia, publicidade, engenharia, entre outros 

 Fonte: Torres (2021). 
O cálculo do Simples Nacional propriamente dito, é preciso considerar o 

faturamento dos últimos 12 meses e consulta as tabelas de anexos para verificar a 
alíquota que será utilizada. O valor de contribuição vai se modificado de acordo com 
o faturamento, aumentando proporcionalmente. 

2.4 PLANEJAMENTO TRIBUTARIO NAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO 
SIMPLES NACIONAL 

Torna-se imprescindível o planejamento tributário nas micro e pequenas 
empresa optantes pelo regime de tributação simples nacional, o gerenciamento dos 
tributos de forma adequada efetuada por profissionais contábeis dentro da 
legalidade gerando resultados positivos para empresa. Pois a maior preocupação 
dos empresários são as elevadas cargas tributárias, e para alcançar os resultados 
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 esperados em relação à redução dos tributos se faz necessário um planejamento 

tributário. 
O planejamento da carga tributária deve fazer parte da rotina de qualquer 
empreendimento, na medida da imposição legal ao administrador do dever 
de empregar todos os recursos que estiverem ao seu alcance, no sentido de 
lograr os fins e no interesse da empresa (MALKOWSKI, 2000, p. 19). 

Tendo como objetivo conter os tributos e diminuir seu montante gerando 
vantagens competitivas no mercado. A importância do Planejamento Tributário está 
em seu caráter preventivo, com a consolidação dos fatos. As micro e pequenas 
empresas têm um papel fundamental para o crescimento do País, os pequenos 
negócios são de grande importância para o desenvolvimento contribuindo com o 
avanço do país, criando novos empregos e aumentado a renda. A contribuição das 
micro e pequenas empresas na economia são reconhecidas, pela geração de 
emprego e renda. As micro e pequenas empresas também são capazes de 
dinamizar a economia dos municípios e bairros das cidades médias e grandes.  

Analisando a apuração fiscal de uma forma positiva e comparando o regime 
de tributação que possa ser mais adequado, de modo que o pagamento dos tributos 
não interfira nos resultados negativos da empresa, gerando riscos para o 
funcionamento, pois o tributo alto é um dos fatores que influenciam no fechamento 
das micro e pequenas empresas. Mediante todas as informações iremos verificar 
qual regime de tributação é o mais adequado para as micro e pequenas empresas.  

Uma empresa que fatura R$ 50.000,00 mensais, com 10 funcionários 
admitidos gerando uma media salarial de R$ 12.510,00 mensais, sendo calculada 
abaixo pelo regime de tributação Lucro Presumido e Simples Nacional. 

Tabela 7 – Apuração Fiscal Lucro Presumido 
Lucro presumido Competência – Setembro 2021  
PIS 0,65% R$ 325,00 
COFINS 3% R$ 1.500,00 
ICMS 18% R$ 9.000,00 
IRPJ 15% R$ 22.500,00 
CSLL 9% R$ 13.500,00 
TOTAL R$ 46.825,00 
INSS PATRONAL R$ 2.502,00 
Fonte: Elaboração própria 2021. 



14 
 Tabela 8 – Apuração Fiscal Simples Nacional 

 
Fonte: Elaboração própria 2021. 

Mediante analise das apurações fiscais dos dois regimes de tributação, fica 
perceptível que o regime de tributação simples nacional é o mais adequado para as 
micro e pequenas empresas.  

É de extrema importância fazer o planejamento tributário para analisar e 
entender como funciona os regimes de tributação, visando sempre à economia da 
empresa. Sendo assim se faz necessário que o profissional contábil esteja 
atualizado no que diz respeito à legislação tributaria para elaborar um bom 
planejamento, visando à elisão fiscal.  

 
3 METODOLOGIA 
3.1 NATUREZA DA PESQUISA 

Esta pesquisa tem natureza pura, pois busca compreender os aspectos 
relacionados ao planejamento tributário enfatizando as micro e pequenas empresas 
optantes pelo simples nacional, para explorar e conhecer tal fenômeno, com o intuito 
de fazer com que o leitor e pesquisador estejam satisfazendo uma necessidade de 
conhecimento.  

As pesquisas puras permitem o desenvolvimento da metodologia, na 
obtenção de diagnósticos e estudos cada vez mais aprimorados dos 
problemas ou fenômenos, portanto, visam melhorar o conhecimento 
(MARCONI; LAKATOS, 2017, p. 297). 
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 3.2 ABORDAGEM DA PESQUISA 

Esta pesquisa tem caráter qualitativo, pois tem dados descritivos sobre o 
planejamento tributário nas micro e pequenas empresas, partindo da pesquisa 
documental em artigos, vídeos et al. Buscando entender a importância do tema para 
as pequenas empresas, identificando as melhorias e impactos positivos das práticas 
estudadas. 
3.3 PESQUISA DESCRITIVA E EXPLICATIVA 

Para a realização deste artigo, foi utilizado como propósito, uma pesquisa 
descritiva e explicativa, pois tenta descrever as características e conectar o leitor às 
ideias e fatores expostos ao longo da pesquisa. 

De acordo com Significados (2018, p. 1) a pesquisa descritiva é: “uma das 
classificações da pesquisa científica, na qual seu objetivo é descrever as 
características de uma população, um fenômeno ou experiência para o estudo 
realizado”. 

De acordo com Significados (2018, p. 1) A pesquisa explicativa: “realiza um 
estudo com coleta e análise de dados, porém ela possui uma tendência a relacionar 
teoria e prática no processo da pesquisa científica”. 
3.4 PESQUISA BIBLIOGRAFICA 

A pesquisa bibliográfica é muito importante, a partir dela pode-se melhor 
interpretar e escolher o tema. Feito através da revisão de livros, artigos e sites, com 
a finalidade de facilitar a compreensão da abordagem do tema. 

“A pesquisa bibliográfica tanto pode ser um trabalho independente como 
constituir-se no passo inicial de outra pesquisa. Já que todo trabalho científico 
pressupões uma pesquisa bibliográfica preliminar” (ANDRADE, 2017, p. 158). 

Portanto, essa metodologia propõe muito mais abrangência no trabalho do 
pesquisador, desde que se tenha confiabilidade das fontes. 
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 4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O objetivo deste artigo foi de compreender a importância do planejamento 
tributário com ênfase nas micro e pequenas empresas optantes pelo simples 
nacional. Para isso, foi buscado responder a seguinte questão: analisando sua 
eficiência e eficácia, qual o regime de tributação é a modalidade mais adequada 
para as micro e pequenas empresas? 

No referencial teórico foi possível ter o entendimento sobre a contabilidade 
tributaria e planejamento tributário, conhecer os regimes de tributação, a importância 
das micro e pequenas empresas para o desenvolvimento do país no que diz respeito 
à geração de emprego e renda, e analisar qual o regime de tributação adequado 
para as micro e pequenas empresas. 

Mediante de um país como o Brasil, onde há uma cobrança muito alta na 
carga tributaria, e o mercado é bastante competitivo para as empresas, é 
indispensável o Planejamento Tributário adequado, sendo executado de forma clara 
e licita, focando em obter redução de tributos e consequentemente maior 
lucratividade para a empresa. Diante desse cenário o contador desenvolve um papel 
importante diante da empresa e do governo, possuindo a responsabilidade de 
analisar, planejar e orientar o seu cliente de forma clara sobre os regimes de 
tributação existente, e qual deles é o melhor para empresa. 

Considera-se que o simples nacional vem mostrando ser uma das melhores 
alternativas na hora de apurar os seus impostos, gerando a estabilidade da empresa 
no mercado competitivo, mais lucro e economia tributária. É essencial que o 
contador esteja atualizado quanto às mudanças na legislação, para que sua 
avaliação e planejamento estejam corretos, gerando assim, redução de tributos e 
custos diante a realidade da empresa. 

Em suma, considera-se que para uma empresa ter uma segurança e 
transparência no mercado é necessário o planejamento Tributário vinculado a 
responsabilidade de um contador confiável e responsável, isso dentro de uma visão 
da realidade tributável. Logo, o empresário ficará mais seguro no mercado, tendo a 
opção de tributação mais viável, de menor custo e uma lucratividade para as micro e 
pequenas empresas. Fazer um Planejamento Tributário para as empresas optantes 
pelo Simples Nacional é indispensável, exercendo uma legislação vigente de forma 
tranquila e com confiabilidade. Pois, as micro e pequenas empresas são 
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 responsáveis por grande parte do mercado brasileiro, onde contribuem efetivamente 

para o desenvolvimento da economia. 
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