


Planejamento Tributário 2

Por que ler este e-book?

Você, empreendedor(a), lida com a difícil e dura missão 
de manter sua empresa com a saúde financeira longe 
da “linha vermelha” e ter uma boa margem de lucro, 
contudo, isso parece ser uma missão impossível, correto?

Além disso, você sabe que o maior responsável por toda 
essa dificuldade tem sido a carga tributária que incide 
sobre o seu negócio. A pergunta que fica é:

O que pode ser feito para reverter essa situação a seu 
favor e tornar seu negócio mais saudável, próspero e, 
principalmente, legal?

Esse é o propósito do e-book que você tem em mãos!

Leia e saiba o que é o planejamento tributário, o que é e 
como é importante para sua empresa.

Boa leitura!
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Introdução

O Brasil conta com uma complexa legislação tributária 
e um direito tributário muito confusos. Isso leva muitos 
empreendedores a pagarem, sem que saibam disso, 
impostos para mais ou para menos.

Nessa perspectiva, muitos negócios ficam prejudicados, 
seja financeiramente, sufocados pela elevada carga 
tributária, ou ainda, arcando com sanções punitivas 
previstas em lei por estarem em falta com o fisco.

Entretanto, isso tudo pode ser evitado quando o(a) 
empresário(a) recorre a um planejamento tributário para 
seu negócio e às medidas legais possíveis para evitar 
esses e outros problemas.

tributários.
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Entendendo o que é o 
planejamento tributário

Se você adquiriu este e-book é pela razão urgente 
de desejar pagar menos tributos, otimizar sua carga 
tributária, tudo isso sem precisar recorrer a manobras 
ilegais e suspeitas.

É nesse contexto que surge o planejamento tributário, 
sendo ele uma ferramenta contábil que ajudará você 
nisso que tanto deseja, mas recorrendo a medidas 
legais.

A importância do planejamento 
tributário para sua empresa!

Planejamento tributário, planejamento fiscal ou, ainda, 
elisão fiscal, são esses alguns dos nomes dessa técnica 
contábil a qual beneficia inúmeros empreendedores 
em um cenário econômico que parece tão averso e 
ameaçador a empresários.

Por isso, ter essa ferramenta ao seu lado pode ser 
benefício em inúmeras questões, porém quero 
abordar especialmente sobre duas, muito comuns 
aqui em nosso escritório.
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O planejamento tributário evita que você 
pague imposto a mais

Cada estado e município do Brasil conta com sua própria 
regra de tributação, e é aqui que habita um grande 
problema: afinal, se a região do país possui sua própria 
legislação tributária, logo, não há um padrão nacional a 
ser seguido.

E sob esse cenário é muito simples que você acabe 
pagando impostos a mais e nem se dê conta.

Diante disso, o planejamento tributário evita que você 
acabe fazendo confusões na hora de prestar contas ao 
governo, impedindo a ocorrência de fatores geradores de 
tributos.

Ademais, dependendo de como é a legislação de seu 
estado e município, é possível conseguir a isenção de 
impostos e a redução dos valores retidos pelo fisco.

É até mesmo possível adiar o pagamento de tributos em 
sua empresa, como, por exemplo, quando não há muito 
capital de giro e não há disponibilidade para investir 
e, assim, você tem uma folga no fluxo de caixa de seu 
negócio.
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3.2. Empresário Individual (EI)

Caso o seu supermercado apure impostos através do 
lucro real, as alíquotas do Pis e da Cofins passarão a 
ser 1,65% e 7,65% respectivamente que, assim como 
no lucro presumido, vão incidir sobre o faturamento e 
serão mais altas, porém, você poderá se creditar dos 
mesmo percentuais na compra de seus insumos.

Aqui você precisa entender que esse é outro ponto 
que gera muitos debate e discussões, pois o conceito 
de insumos pode mudar entre os diferentes tipos de 
empresas.

Com o planejamento tributário sua empresa 
fica legalizada e fora de riscos jurídicos

É claro que o lado financeiro importa para que 
sua empresa cresça, prospere e se desenvolva 
economicamente através de maiores investimentos 
para expansão de suas atividades econômicas.

Contudo, além do lado financeiro e estratégico de um 
crescimento de um negócio, você precisa também 
contar com a legalidade de suas atividades.

É ela que em última instância garantirá que sua 
empresa tenha bons olhos do mercado, evite 
penalidades do governo e tenha mais confiança e 
credibilidade de instituições financeiras.
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Através do planejamento tributário você fica 
em dia, mantém-se a par de prazo e datas para 
cumprimento de suas obrigações e fica por dentro 
das responsabilidades que sua empresa possui diante 
do governo.

E, então, você evita penalidades futuras e sanções 
punitivas, as quais vão desde multas com correção 
monetária e juros até prisões e apreensões de bens e 
patrimônios.

Planejamento tributário também é 
estratégico

Você já entendeu até aqui como o planejamento 
tributário pode auxiliar na saúde financeira e jurídica 
de seu negócio, mas é possível que o planejamento 
tributário tenha também um lado estratégico para a 
gestão?

A resposta é: sim, é possível!

Como empresário(a), o que você deseja e espera 
é que o negócio cresça a longo prazo, por isso, o 
planejamento tributário pode ajudar na projeção do 
futuro da gestão de sua empresa.

Assim, alguns pontos tomados para isso são:

l Definição do regime tributário ideal;                                                   
l Incentivos fiscais que serão utilizados;                                                                        
l Profissionais contratados e terceirizados os quais 
participarão das decisões financeiras.

Com isso, a sua empresa passa a ficar adequada à 
legislação brasileira durante um prazo de 5 a 10 anos.
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O lado operacional do planejamento tributário 

Com todas essas vantagens, há ainda outro grande 
benefício por trás de contar com o planejamento 
tributário, que é o aspecto operacional, ou seja, o 
cumprimento das obrigações fiscais no dia a dia de seu 
negócio levando em conta o período de 3 a 6 meses.

Assim, nós, da Gomes e Araújo Contábil, ficamos por 
conta da análise do que anteriormente fora estabelecido 
e, então, documentamos e registramos todas as 
responsabilidades.

Em suma, é a organização das datas e valores que você 
precisa se atentar.

E como colocar tudo isso em prática?

Nós, da Gomes e Araújo Contábil, daremos a você algumas 
dicas práticas para essa tarefa:

Encontre o melhor regime tributário:

No Brasil, contamos com Simples Nacional, Lucro Real 
e Lucro Presumido, e em cada um desses regimes há 
impostos determinados a serem pagos e, com isso, as 
taxas e alíquotas que seu negócio deverá pagar.
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Portanto, entenda as respectivas características do porte 
de sua empresa, o número de funcionários e o ganho em 
faturamento anual e verifique qual é o seu regime ideal.

Realize um levantamento de dados:

Nessa etapa, é necessário que você conte, ainda, com 
um estudo de gestão financeira, assim será realizada 
uma análise de todos os setores e os tributos que você 
deve pagar.

Contudo, procure nossa ajuda profissional contábil, da 
Gomes e Araújo Contábil.

Antecipe e preveja qual o seu faturamento:

Se a sua empresa prevê quanto deseja faturar, é muito 
mais simples conseguir planejar o pagamento de seus 
tributos.

A projeção de faturamento poderá auxiliá-lo(a) no 
enquadramento do seu regime tributário e achar aquele 
que oferece menores taxas e condições favoráveis para 
sua empresa.

Em suma, é a organização das datas e valores que você 
precisa se atentar.
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Conclusão

Diante de tudo isso aqui exposto, sua empresa só tem 
a ganhar com um planejamento tributário bem feito.

Como você pôde perceber, os benefícios são:

l Mais saúde financeira para seu 
negócio através da otimização dos custos;                                                                                      
l Sua empresa se mantém em dia com o fisco, 
evitando multas e penalidades mais graves;                                  
l  O planejamento tributário auxilia no 
planejamento estratégico da gestão de seu negócio, 
evitando impostos pagos a mais e auxiliando no 
cumprimento de obrigações acessórias.

Por isso, não deixe de contar com essa importante 
ferramenta contábil em sua empresa!

Você pode contar com todo o nosso apoio e auxílio. 
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Sobre a Gomes e Araújo Contábil

A Gomes e Araújo Contábil é sucessora do escritório RP 
SC Ltda, fundado em outubro de 1993. Estamos desde 
1996 em Alphaville e, mais tarde, graças ao excelente 
desempenho e crescimento que tivemos nesta região, 
fundamos nossa sede central, unificando as nossas 
atividades.

Realizamos trabalhos de assessoria e consultoria em 
diversos setores da economia, tais como metalurgia, 
informática, alimentos, construção civil, conservação de 
limpeza e saúde.

Temos um quadro de 16 funcionários, com profissionais 
treinados e capacitados, todos voltados para a sua 
satisfação.

Todas as informações contábeis, fiscais e trabalhistas 
são geradas por programas informatizados de alto nível 
técnico, ligados por um sistema online, o qual possibilita 
rápido acesso às informações solicitadas de forma 
urgente. 

Além disso, contamos também com acesso à internet, 
sendo assim, temos a possibilidade de realizar trabalhos 
à distância de forma eficiente.
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(11) 4153-5776 / (11) 4153-9524 
(11) 4153-3998 / (11) 4153-5035

faleconosco@gomesearaujo.com.br

Calçada Procion, nº 16, 2º e 3º andares – 
Centro de Apoio II, em Alphaville – Santana 
de Parnaíba.

(11) 98928-5093

mailto:faleconosco%40gomesearaujo.com.br%0D?subject=
https://api.whatsapp.com/send?phone=5511989285093

