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Você já deve ter ouvido em rodas de conversas 

ou lido por aí que a carga tributária no brasil é 

enorme e que aqui se pagam muitos impostos 

por serviços poucos eficientes. Argumentos 

não faltam para expressar a insatisfação do 

brasileiro com a alta carga tributária e estão 

presentes nos discursos mais variados�

INTRODUÇÃO

E, quando se fala em empresas, empreendedores 

e gestores financeiros fazem coro para dizer que 

os impostos são um empecilho não só para a 

sobrevivência das organizações, mas para seu 

crescimento e seu desenvolvimento no mercado.

O fato de muitos profissionais ligados às finanças 

não conhecerem a fundo os regimes tributários que 

vigoram em suas organizações também é prejudicial. 

Pensando nisso, fizemos este guia com um panorama 

sobre impostos e regimes tributários. Boa leitura!

https://gerencianet.com.br/


eNteNda quais sÃo os tipos de impostos 
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antes de falar sobre os tipos de impostos, é 

interessante conhecer as variedades de empresas 

que podem ser constituídas. Assim, fica mais fácil 

entender em qual espectro elas estão incluídas, 

bem como qual se encaixa na sua realidade�

tipos de empresa

MIcROeMpResáRIO INDIvIDUal (MeI)

O MeI é ideal para os profissionais que atuam na 

informalidade e querem se tornar formais. Para isso,  

seu faturamento anual deve ser de, no máximo,  

R$ 81 mil. A razão social da empresa é composta pelo 

nome do proprietário. O MEI responde por todas as 

dívidas contraídas pelo empreendimento. 

eNTeNDa qUaIs sÃO Os 
TIpOs De IMpOsTOs 

https://gerencianet.com.br/
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EntEnda quais são os tipos dE impostos 

sOcIeDaDe lIMITaDa (lTDa.)

A ltda. é caracterizada pela limitação do poder concedido 

aos sócios. O capital por eles investido é o que define sua 

participação no negócio — sua parcela é determinada 

previamente pelo contrato social da empresa.

O empreendimento criado nesse modelo tem seu capital 

protegido em caso de falência, rompimento da sociedade 

ou mesmo dissolução da empresa. Vale lembrar que, para 

esse negócio, não há limite de faturamento.

sOcIeDaDe aNôNIMa (s.a.)

Uma S.A. é uma empresa que tem o capital distribuído 

em ações. Consequentemente, quem compra uma de 

suas ações se torna seu sócio acionista. Assim como na 

Ltda., nesse modelo não há limite de faturamento. Além 

disso, seu capital pode ser aberto (negociado na bolsa de 

valores) ou fechado (não negociado na bolsa).

https://gerencianet.com.br/
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EntEnda quais são os tipos dE impostos 

MIcROeMpResa (Me)

A Me é uma sociedade empresarial 

simples, ou seja, um negócio individual e 

de responsabilidade limitada. No entanto, a 

cada ano-calendário, o empresário deve ter 

receita bruta igual ou inferior a R$ 360 mil 

para se encaixar nesse modelo.

eMpResa De peqUeNO 

pORTe (epp)

Outro modelo é a epp. Trata-se de empresa 

com faturamento bruto anual maior do 

que R$ 30 mil e igual ou menor que R$ 

4,8 milhões. Para quem não pretende ter 

sócios, a EPP é uma opção de modelo para 

empresário individual.

https://gerencianet.com.br/
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EntEnda quais são os tipos dE impostos 

tipos de impostos

Antes de começar uma empresa, é preciso que os sócios 

saibam exatamente quais são os impostos a serem pagos e 

em qual tipo de empreendimento eles se encaixam. Isso vai 

ajudá-lo a se manter em dia com as obrigações financeiras 

perante a Receita Federal do Brasil (RFB). Acompanhe, a 

seguir, uma lista com os principais impostos aos quais é 

preciso ter atenção!

IMpOsTO De ReNDa pessOa JURíDIca (IRpJ)

O IRpJ é recolhido pela RFB e aplicado tanto a pessoas 

jurídicas quanto a empresas individuais. Para calculá-lo, é 

preciso levar em consideração o regime tributário da empresa, 

que pode ser o Simples Nacional, o Lucro Presumido, o Lucro 

Real ou o Lucro Arbitrado. O pagamento do imposto é feito 

por meio do Documento de arrecadação de Receitas Federais 

(DaRF), que pode ser obtido pelo contador diretamente no 

Ministério da Fazenda e na Secretaria da Receita Federal. 

A exceção são as empresas que optam pelo Simples 

Nacional, que devem pagá-lo por meio do Documento de 

arrecadação do simples Nacional (Das). É importante 

saber que esse valor deve ser pago trimestralmente. 

Assim, seu vencimento ocorre até o último dia dos meses 

de março, junho, setembro e dezembro.

https://gerencianet.com.br/
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EntEnda quais são os tipos dE impostos 

cONTRIbUIÇÃO paRa 

FINaNcIaMeNTO Da 

segURIDaDe sOcIal (cOFINs)

A cOFINs é um tributo social aplicado sobre 

o valor bruto arrecadado para a empresa.

Esse imposto tem por objetivo financiar 

áreas essenciais da seguridade social, como 

a previdência social, a assistência social e 

também a saúde pública.

Sua apuração é definida de acordo com 

o regime e pode ser cumulativo ou não

cumulativo, com alíquotas que variam de 3% a 

7,6%, respectivamente. As micro e as pequenas 

empresas estão isentas da obrigatoriedade do 

pagamento da COFINS.

pROgRaMa De INTegRaÇÃO

sOcIal (pIs)

Assim como a COFINS, o pIs também é uma 

contribuição social. Seu objetivo é arrecadar 

a verba necessária para o pagamento do abono 

salarial, bem como para o seguro-desemprego e 

para a participação na receita de órgãos e entidades.

São as pessoas jurídicas de direito privado 

que contribuem com o PIS, que incide sobre o 

faturamento mensal da empresa. A porcentagem 

da alíquota pode variar entre 0,65% e 1,65%. No 

caso das EPPs e das microempresas que usam 

o regime do Simples Nacional, o pagamento

está embutido no total mensal de impostos e 

contribuições presentes no DAS.

https://gerencianet.com.br/
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EntEnda quais são os tipos dE impostos 

IMpOsTO sObRe OpeRaÇões RelaTIvas à 

cIRcUlaÇÃO De MeRcaDORIas e sObRe 

pResTaÇões De seRvIÇOs De TRaNspORTe 

INTeResTaDUal, INTeRMUNIcIpal 

e De cOMUNIcaÇÃO (IcMs)

O (ICMS) fica a cargo dos estados. Esse tributo incide 

sobre as operações ligadas à circulação de mercadorias 

e sobre alguns tipos de prestação de serviços. 

Por exemplo, se a empresa faz ações comerciais, 

transporte interestadual ou intermunicipal e 

também comunicação, está sujeitas à sua incidência.

O valor a ser pago por ele varia de estado para estado. 

Logo, até a chegada do produto ao consumidor, as 

etapas da circulação mercadológica estão sujeitas à 

sua incidência.

https://gerencianet.com.br/


12

EntEnda quais são os tipos dE impostos 

IMpOsTO sObRe seRvIÇOs De 

qUalqUeR NaTUReza (Iss)

O Iss é um imposto recolhido pelo 

município que incide sobre serviços. 

Ele é cobrado de empresas e 

profissionais autônomos, que prestam 

serviços em qualquer segmento.

Assim como o ICMS, a alíquota varia 

de acordo com o município. No 

entanto, a porcentagem mínima é de 

2% e pode variar até 5%. O valor de 

cada cidade pode ser conferido na 

Secretaria da Fazenda.

https://gerencianet.com.br/


coNheÇa os tipos de reGime tributário
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O processo para escolher o tipo de regime 

tributário de uma empresa deve ser feito 

com bastante cautela� Isso porque é a partir 

dele que o relacionamento da organização 

com a RFb e a secretaria de Estado da 

Fazenda (sefaz), que controla receitas 

e despesas dos estados, é definido.

Além disso, o conjunto de normas e leis que definem a 

tributação das empresas é determinado pelo regime 

tributário. Consequentemente, se o empreendimento 

escolhe o regime errado pode ter arrecadação 

incompatível com os impostos pagos, o que pode não 

só causar problemas na Justiça, mas também interferir  

no orçamento. 

cONheÇa Os TIpOs De 
RegIMe TRIbUTáRIO

https://gerencianet.com.br/
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Conheça os tipos de regime tributário

simples NacioNal

O Simples Nacional é o regime tributário indicado para 

micro e pequenas empresas, bem como para MeIs. A ideia 

é simplificar a burocracia para esses empreendimentos e 

evitar que onerem seus orçamentos com o alto valor de 

tributos. Com ele, reduz-se a carga tributária e unificam-se 

os impostos (municipais, estaduais e federais) em uma única 

guia de pagamento.

O valor do faturamento para que a empresa se 

enquadre no Simples Nacional é de até R$ 4,8 milhões 

anuais. O interessante desse regime é que ele exclui a 

obrigatoriedade de uma série de declarações exigidas 

em outras modalidades, como as do sistema público de 

escrituração Digital (speD). Além do faturamento anual, 

vale lembrar que, para se encaixar no regime tributário 

Simples Nacional, é necessário verificar se o tipo de 

atividade do empreendimento é permitido. E mais: o sócio 

não pode ter qualquer restrição que impeça sua adesão.

http://www8.receita.fazenda.gov.br/SimplesNacional/Arquivos/manual/PerguntaoSN.pdf
http://sped.rfb.gov.br/projeto/show/269
https://gerencianet.com.br/
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Conheça os tipos de regime tributário

lucro real

O lucro Real é um regime tributário mais tradicional 

e está associado à apuração do IRpJ e da contribuição 

social sobre o lucro líquido (csll). É obrigatório que 

empresas do setor financeiro (bancos, corretoras e outros), 

bem como organizações que tiveram faturamento superior 

a R$ 48 milhões, se enquadrem no Lucro real.

Nesse caso, os tributos não vêm de forma simplificada. As 

alíquotas não têm valores reduzidos e variam de acordo 

com a operação e as guias emitidas. As porcentagens são 

de 15% pra IRpJ (com adicional de 10% quando o lucro 

líquido for superior a R$ 20 mil), 9% de csll, 1,65% de 

pIs e 7,6% de cOFINs.

Além disso, a apuração tributária é feita com base na não-

cumulatividade. Ou seja, a tributação que incide sobre as 

compras pode ser usada como crédito tributário e deduzida 

do total de impostos e contribuições pagos pela empresa.

É muito importante que as empresas que se encaixam 

nesse regime estejam atentas às obrigações acessórias, 

como o Livro de Apuração do Lucro Real (LALUR), 

inventário, a confecção do Demonstrativo de Resultados 

(DRE), a Escrituração Contábil Fiscal (ECF), os 

lançamentos no caixa e outros.

http://saiadolugar.com.br/lucro-real/
https://gerencianet.com.br/blog/como-fazer-dre-entenda/
https://gerencianet.com.br/
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Conheça os tipos de regime tributário

lucro presumido

No caso do Lucro presumido, o regime tributário oferece 

às organizações a possibilidade de fazer uma economia 

tributária quando o faturamento da empresa ultrapassa 

a média nacional, que é o critério para a alíquota de 

presunção do lucro. 

No entanto, existe um limite de R$ 78 milhões e 

um mínimo de R$ 4 milhões para que a empresa se 

enquadre nesse regime.

As instituições financeiras não podem aderir a ele. Para as 

outras empresas, a RFB determina que o lucro aproximado 

corresponda a um valor que varia entre 1,6% e 32%. No 

caso de a empresa optar por esse regime tributário, ela não 

terá descontos da não-cumulatividade, como acontece no 

Lucro real. Logo, a apuração dos tributos é feita de maneira 

integral e não abate os créditos oriundos das compras.

lucro arbitrado

Existe ainda um quarto regime tributário, o Lucro arbitrado. 

O modelo é mais adotado pela RFb do que por iniciativa 

própria das empresas e, por isso, é utilizado quando não 

há possibilidade de determinar o desempenho financeiro da 

empresa por diferentes motivos (de fatalidades até fraudes).

O arbitramento de lucro é uma forma de apurar a base 

de cálculo do imposto de renda por meio da autoridade 

tributária. Ele é aplicado caso a pessoa jurídica não cumpra 

suas obrigações para estipular o lucro real ou presumido. É 

importante lembrar que são aplicados nele o IRPJ, a CSLL, a 

COFINS e o PIS/PASEP.

Existem diferentes hipóteses para o arbitramento, como 

a falta de escrituração, falhas na documentação e opção 

indevida pelo lucro presumido. Por isso, é importante ter 

atenção ao aplicá-lo.

https://endeavor.org.br/financas/lucro-presumido/
https://www.jornalcontabil.com.br/lucro-arbitrado-entenda-o-que-e-e-como-funciona/
https://gerencianet.com.br/


saiba como reduzir os impostos de 
maNeira seGura e deNtro da lei
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apesar de a carga tributária aplicada às 

empresas no brasil ser alta, existem maneiras 

seguras e eficazes de reduzir os impostos. Essas 

opções, que estão dentro da lei, vão ajudar 

você a reduzir os custos para a sua empresa!

saIba cOMO ReDUzIR Os 
IMpOsTOs De MaNeIRa 
segURa e DeNTRO Da leI

teNha um plaNejameNto 
fiNaNceiro tributário

O planejamento financeiro consiste na organização das 

finanças da companhia. Ele permite criar uma proteção de 

suas necessidades e fazer a correta alocação dos recursos 

para o pagamento de tributos.

Para que o documento seja efetivamente confeccionado, 

é preciso ter em mãos a expectativa de receita ou o 

faturamento bruto, as despesas operacionais e com 

pessoal, a margem de lucro e o histórico empresarial de 

recolhimento de impostos.

Essas informações são essenciais para permitir que 

a empresa exerça suas atividades de maneira mais 

segura. Elas também ajudam a descobrir qual é o regime 

tributário ideal a ser adotado.

https://gerencianet.com.br/blog/importancia-da-gestao-financeira-em-pmes/
https://gerencianet.com.br/
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Saiba como reduzir oS impoStoS de maneira Segura e dentro da lei

coNheÇa os 
iNceNtivos fiscais

Os incentivos fiscais são benefícios ligados 

à carga tributária concedidos pelos órgãos 

governamentais às empresas. O objetivo é 

estimular um setor ou atividade. Eles vêm em 

forma de descontos, isenções e compensações 

que aliviam a carga tributária empresarial.

Para obtê-los a empresa precisa apoiar atividades 

que contribuam para o desenvolvimento regional 

ou programas de responsabilidade social. Uma 

boa ideia é, por exemplo, destinar parte dos 

recursos para incentivar projetos culturais para, 

assim, obter abatimento no IRPJ.

fique ateNto à 
recuperaÇÃo fiNaNceira

Basicamente, a recuperação tributária  

consiste em reaver impostos e taxas pagos 

de forma indevida ao governo. Para isso, é 

necessário levantar todos os tributos pagos e 

corrigi-los monetariamente.

Depois, é possível encaminhar  

um procedimento administrativo  

para recuperar os valores. logo, é 

essencial estar atento ao pagamento 

dos impostos de acordo com o regime 

tributário escolhido.

https://gerencianet.com.br/
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Saiba como reduzir oS impoStoS de maneira Segura e dentro da lei

evite atrasos

atrasos no pagamento de impostos 

oneram o orçamento das empresas, 

configuram sonegação fiscal e podem levar 

ao risco de problemas com a RFB. Para 

evitar que essa situação ocorra, esteja 

atento à quitação dos valores.

Lembre-se de que, além dos juros altos, 

será preciso arcar com custos processuais, 

bem como com a penhora de bens. A 

melhor forma de evitar esse problema é 

detalhar e organizar as finanças, a fim de 

impedir o atraso no pagamento de tributos.

https://gerencianet.com.br/blog/controle-financeiro-empresarial/
https://gerencianet.com.br/


coNclusÃo



O conhecimento sobre impostos é imprescindível 

para as empresas� para aprofundá-lo, 

primeiramente, é preciso entender o regime 

tributário a que a organização está sujeita� 

cONclUsÃO

Existem, atualmente, quatro modelos vigentes. O regime 

é determinante na hora da tributação: ela pode tanto 

ser paga em uma única via (no caso do Simples Nacional) 

quanto em vários documentos, nos Lucros real, 

presumido e arbitrado. Apesar de tantos impostos, é 

possível reduzi-los com e iciência. Para isso, a organização 

das inanças é a chave. 

Receba conteúdos exclusivos da Gerencianet.

https://materiais.gerencianet.com.br/assinatura-newsletter


A Gerencianet é uma Instituição de Pagamentos que oferece uma 

Conta Digital focada em negócios, com uma plataforma para emissão de 

boletos, carnês e links de pagamento e para a gestão de clientes. O 

sistema oferece diversas formas de movimentação de saldo, como 

transferência bancária ou por meio do cartão pré-pago sem anuidade. 

O sistema também oferece uma API completa, além de ferramentas 

eficientes e intuitivas de gestão das transações. As tarifas e prazos são 

flexíveis para que se encaixem no perfil e necessidade do usuário.

Além de ter uma equipe que se importa com você, a um clique de 

distância, a Gerencianet ajuda na diminuição da inadimplência e elimina 

os problemas com burocracia e os risco de receber em mãos, já que o 

serviço é completamente online.

Seus diferenciais estão na redução de custos, pois oferece preços mais 

baixos em relação aos bancos, e na otimização de processos, já 

que auxilia na automatização dos procedimentos do financeiro, 

fazendo com que o setor ganhe tempo e agilidade.

https://www.facebook.com/Gerencianet/
https://twitter.com/Gerencianet/
http://blog.unifoa.edu.br/
https://plus.google.com/+GerencianetBr
https://br.linkedin.com/company/ger-ncianet-pagamentos-do-brasil
https://www.youtube.com/channel/UC4MAxjM78Yg3eK8v0V2yLHw
https://gerencianet.com.br/
https://www.linkedin.com/company/gerencianet/
https://www.instagram.com/gerencianet/
https://twitter.com/gerencianet
https://www.facebook.com/Gerencianet
https://www.youtube.com/gerencianetbr
https://gerencianet.com.br/
https://www.linkedin.com/company/gerencianet/
https://www.instagram.com/gerencianet/
https://twitter.com/gerencianet
https://www.facebook.com/Gerencianet
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