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INTRODUÇÃO 

         Atualmente, devido à alta carga tributária e o desconhecimento das leis que 

regem nosso país, os sistemas de contabilidade vêm sendo cada vez mais utilizados 

como ferramenta que possibilita o processo de tomada de decisão e redução de 

custos para se obter cada vez mais lucro. 

         Entretanto, os empresários têm buscado cada vez mais profissionais 

habilitados para atuar junto com eles nesse processo de tomada de decisões, pois o 

não conhecimento das responsabilidades fiscais pode levar a empresa à falência 

antes mesmo de recuperar o capital investido. 

         De modo geral, observa-se também uma carência desse profissional no 

mercado de trabalho e por isso este estudo, trata-se do planejamento tributário, de 

como ele deve ser feito para que alcance os objetivos esperados, a classificação do 

planejamento tributário, elisão e evasão fiscal, sonegação, conceito de tributos, 

imposto, contribuições, taxas. 

 A Elisão Fiscal na atividade agrícola possibilita que o produtor rural tenha 

maior lucratividade sem que haja aumento efetivo de suas receitas. 

        Diante dessa situação, o principal objetivo desse artigo é informar a importância 

do planejamento tributário como meio de redução das cargas tributárias da atividade 

rural, utilizando a Elisão Fiscal, também evidenciar que por meio do planejamento 

tributário, as empresas do agronegócio tem a opção de um regime tributário menos 

custoso, por isso, demonstraremos por meio das ferramentas contábeis que o 

patrimônio rural deve ser acompanhado.  
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1. PLANEJAMENTO TRIBUÁRIO 

O Planejamento tributário atualmente tem tido uma enorme repercussão, pois 

o método utilizado serve para obter uma menor carga tributária, por meio das 

próprias leis, evitando a sonegação. 

Esse planejamento pode ser realizado nas empresas de pequeno, médio e 

grande porte antes mesmo de seu inicio, estimando suas receitas e despesas, ou 

durante suas atividades com base nos seus dados reais. 

Com tantas mudanças econômicas que ocorrem no país de um modo geral, é 

preciso sempre repensar e estudar as melhores possibilidades financeiras que 

possibilitem uma maior rentabilidade para que a empresa também possa se manter 

no mercado evitando sua própria falência em virtude da alta carga tributária. 

O contador coordena e coopera com as equipes e diversas operações 

internas da empresa, além de supervisionar este trabalho interno, por isso se torna 

uma peça chave para que o planejamento tributário tenha menos deficiências e 

falhas na sua execução com dados sempre atualizados e confiáveis. 

O planejamento tributário depende muito de uma equipe bem treinada, desde 

o coordenador que muitas vezes é o contador e de todos os seus subordinados, 

principalmente o departamento fiscal que deve se manter sempre atualizado com os 

créditos de impostos recuperáveis, como ICMS, PIS, COFINS, IPI não cumulativos. 

Por isso todo investimento nessa aérea nunca é encarado como despesas e sim 

como atualização de conhecimento. Com essa atitude a empresa pode evitar o 

desperdício de recursos por consequência de escriturações erradas por falta de 

conhecimento. 

A eficiência do planejamento tributário depende muito do conhecimento em 

tributação de seu coordenador e subordinados, de treinamento e motivação entre a 

equipe, para que os dados utilizados não sejam estimados, avulsos, não regulares, 

com avaliações equivocadas e erros. 
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O planejamento tributário tem como principal característica o amparo nas leis 

e por isso foge de fraudes, então induz as empresas seguirem sempre pelo caminho 

mais lícito possível. 

1.1. CLASSIFICAÇÃO DO PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO 

Existem vários tipos de classificação do planejamento tributário. A escolha 

deles depende da percepção do observador. 

Deve-se observar os seguntes critérios, segundo Campos (1985, p.19): 

a. Administrativo – por intervenções diretas no sujeito ativo, por 
exemplo: a consulta fiscal;  

b. Judicial – pelo pleito de tutela jurisdicional, como em ação 
declaratória de inexistência de débito fiscal; e  

c. Interno – os atos realizados dentro da própria empresa, como o 
Comitê de Planejamento Tributário. 

d. Anulatório – empregando-se estruturas e formas jurídicas a fim 
de impedir a concretização da hipótese de incidência da norma; 

e. Omissivo ou invasão imprópria – a simples abstinência de 
realização da hipótese de incidência; por exemplo: importação 
proibitiva de mercadorias com altas alíquotas, como carros 
importados;  

f. Induzindo – quando a própria lei favorece, por razões extrafiscais, a 
escolha de uma forma de tributação, por intermédio de incentivos e 
isenções; por exemplo: a compra de mercadorias importadas por 
meio da Zona Franca de Manaus; 

g. Optativa – elegendo-se a melhor formula elisiva entre as 
opções dadas pelo legislador; por exemplo: opção entre a 
tributação do IR pelo lucro real ou presumido; 

h. Interpretativo ou lacunar – em que o agente se utiliza das 
lacunas e imprevisões de legislador; por exemplo: não incidência 
do ISS sobre transportes intermunicipais; e 

i. Metamórfico ou transformativo – forma atípica que se utiliza de 
transformação ou mudança dos caracteres do negócio jurídico, a 
fim de alterar o tributo incidente ou aproveitar-se de um beneficio 
legal; por exemplo, a transformação da sociedade comercial em 
cooperativa (menor ônus tributário no regime jurídico pratico).  

 

1.2. ELISÃO E EVASÃO FISCAL 

Um bom planejamento tributário privilegia a empresa no sentido de se 

esquivar, licitamente, dos pagamentos de impostos. Porém, no meio jurídico esse 

assunto desperta algumas dúvidas do que realmente é legal ou ilegal. Esse estudo 

tem como principal objetivo sanar essas dúvidas e orientar sobre a melhor forma de 

elaboração do planejamento tributário. 



 
– Planejamento Tributário em Empresas do Agronegócio – 

 

4 
 

Para a identificação se um ato é legal ou ilegal, são usados dois termos, a 

ELISÃO E EVASÃO fiscal, respectivamente. 

A Elisão fiscal é o meio onde os atos são amparados na lei, permitindo 

benefícios como a economia de impostos e redução da carga tributária. A maior 

característica da Elisão é o incentivo fiscal, pois claramente a lei mostra o melhor 

caminho a seguir se tratando de fugir dos impostos, ou utilizando elementos e 

aproveitando as lacunas deixadas pela lei os contribuintes conseguem evitar o fato 

gerador sem agir de forma ilegal. 

Já a Evasão fiscal é considerada a vilã, pois também oferece a possibilidade 

de pagar menos impostos, o correto seria dizer “sonegar impostos”. Qualquer ato 

que apresente fraude ou omissão é considerado Evasão fiscal, ou seja, o 

contribuinte tenta burlar as leis para deixar de cumprir com sua obrigação fiscal. 

 

1.3. SONEGAÇÃO 

 

Sonegação consiste em violação das leis ou utilização de procedimentos 

ilegais, visando benefícios próprios, mediante omissão, falsificação, adulteração ou 

ocultação de informações e notas fiscais. O contribuinte age intencionalmente e 

conscientemente de maneira irregular, tentando reduzir a carga tributária 

ilegalmente. 

A sonegação ou fraude fiscal é considerada crime, além de multas previstas 

nas legislações. 

Quem pratica o ato de sonegar, acredita que seu comportamento não será 

detectado. Atualmente, as diversas formas de fiscalizações estão se modernizando, 

no entanto, o cruzamento de informações é o ponto chave para a visualização da 

fraude ou sonegação.  

O contribuinte precisa conhecer adequadamente a legislação, tendo em vista 

a exclusão da conduta considerada ilegal, podendo recorrer ao planejamento 

tributário para auxiliar na redução de custos, agindo de forma lícita. 
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1.4. TRIBUTO 

Tributo é toda prestação pecuniária compulsória, em moeda ou cujo valor nela 

se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada 

mediante atividade administrativa plenamente vinculada. (CTN, art. 3º), ou seja, 

obrigações financeiras fixadas pela administração pública a partir da legislação 

específica. 

 

1.5. IMPOSTO  

 

É exigido dos contribuintes com o objetivo de fornecer aos Estados recursos, 

onde o mesmo possa atender as necessidades da sociedade de forma genérica, não 

havendo qualquer vínculo com arrecadação e utilização de recursos específicos, ou 

seja, os recursos são usados conforme é necessário. 

 

1.6. CONTRIBUIÇÕES 

 

 Arrecadação privada por uma vantagem obtida por conta da realização de 

uma obra pública. 

A contribuição de melhoria cobrada pela União, pelos Estados, pelo 
Distrito Federal ou pelos Municípios, no âmbito de suas respectivas 
atribuições, é instituída para fazer face ao custo de obras públicas de 
que decorra valorização imobiliária, tendo como limite total a despesa 
realizada e como limite individual o acréscimo de valor que da obra 
resultar para cada imóvel beneficiado. (CTN, art. 81, Lei 5172/1966) 

 

1.7. TAXAS 

 

Cobrança do governo tanto para uma pessoa física quanto para jurídica. 

Geralmente essas taxas são arrecadadas para que o contribuinte possa usufruir 

determinado serviço prestado ou oferecido pelo ente público. O pagamento da 

mesma é indispensável, do contrário o serviço não é realizado. 

 

2. O AGRONEGÓCIO E O PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO 

O Agronegócio é um dos mercados mais relevantes para o país, sua 

economia destaca- se, estando entre as dez maiores do mundo. O Brasil é um 
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dos países com a maior carga tributária, e mesmo assim não consegue oferecer 

compensações ou retornos aos contribuintes, com isso a conta acaba ficando 

ainda mais custosa, principalmente no agronegócio.  

Qualquer empresa, que exerça atividade agroindustrial ou agropecuária, 

está sujeita ao recolhimento dos tributos indiretos ou diretos. Indiretos são IPI 

(Imposto sobre Produtos Industrializados), somente para produtos sujeitos aos 

processos de industrialização, caso contrário não é tributado. De competência 

estadual, tem-se o ICMS (Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de 

Mercadorias e sobre Prestações de Serviços), que no setor agrícola, sua carga é 

amenizada, pelo diferimento, de acordo com o art. 350 e seguintes do RICMS, 

permitindo que alguns produtos possam circular entre os estados sem a 

incidência do imposto. Já no caso da soja, o ICMS na regra geral é tributado pela 

alíquota de 18% em operações internas, já em operações interestaduais podem 

ser 7% ou 12%, dependendo da região.  Ainda relacionada ao agronegócio, tem – 

se a incidência das contribuições sociais sobre as remunerações aos empregados 

e colaboradores. O INSS que antes era previsto sobre a folha de salários, hoje em 

dia incide sobre a receita bruta, diminuindo a carga tributária sobre as 

contratações no setor.  

Na parte de tributos diretos têm-se os de esfera Federal, que atingem os 

lucros e riquezas que as empresas produzem, de acordo com a capacidade 

contributiva de cada uma, tais como IRPJ e CSLL prevendo as formas de 

apuração (Lucro Real, Presumido ou Arbitrado).  

As empresas não têm alternativa que não seja o planejamento tributário, 

para tentar reduzir os custos. Segundo Fabretti (2005, p. 32) “o planejamento 

tributário existe antes de qualquer coisa, um bom senso do planejador”. 

 

2.1. ALÍQUOTAS 

Produtor Rural pessoa jurídica  
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Tributos 

 

Alíquotas 

       Presumido Real Simples             

Nacional 

IRPJ 1,2% 15,00% 

Imposto 

Único (3) 

CSLL 1,08% 9,00% 

PIS 0,65% 1,65% 

COFINS 3,00% 7,60% 

FUNRURAL (1)     2,85% a 2,70%    2,85% a 2,70% 

ICMS (2) - - 

 

(1) Receita Bruta 2,85% e sobre remuneração é 2,70%. 

(2) ICMS depende se a operação for de natureza interna ou externa, e da 

finalidade da venda. Conforme regulamento ICMS. 

(3) a alíquota do simples é de acordo com seu faturamento acumulados 

dos doze últimos meses. 

 

2.2. FERRAMENTAS E ANÁLISES COMPARATIVAS   

Exemplo 1: Soja; faturamento/mês: R$200.000,00 (R$2.400.000,00/ ano); 

Despesas/mês: R$50.000,00 (R$600.000,00/ ano). 

Lucro Presumido/ Pessoa Jurídica 

IRPJ R$28.800,00 

CSLL R$25.920,00 

PIS R$15.600,00 

COFINS R$72.000,00 

FUNRURAL (1) R$68.400,00 

  

TOTAL/ ANO R$210.720,00 

 

(1) Para o exemplo, foi utilizada a alíquota de 2,85%. 
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Lucro Real/ Pessoa Jurídica 

 

 

 

 

 

  

 

Simples Nacional 

Imposto Único (1) R$257.520,00 

  

TOTAL/ ano R$257.520,00 

 

(1) Utilizado para calculo alíquota de 10,73% - anexo II Indústria (Receita 

Bruta R$2.340.000,00 a R$2.520.000,00) 

 

2.3. BENEFÍCIOS FISCAIS  

Convênios utilizados pelos estados permite a possibilidade de isenções e 

reduções da base de cálculo em alguns produtos agropecuários. 

A isenção contribui para o crescimento da produção de soja no Brasil, além 

da demanda internacional. Glauber Silveira, presidente da Associação Brasileira 

dos Produtores de Soja (Aprosoja Brasil), acredita que o apoio fiscal mostrou uma 

imagem ruim do setor. “Mesmo não pagando impostos, a soja movimenta a 

economia de diversos estados e contribui diretamente para o superávit na balança 

comercial”. A isenção fiscal atende a casos específicos, mediante lei ordinária. 

IRPJ R$270.000,00 

ADICIONAL 10% R$156.000,00 

CSLL R$162.000,00 

PIS R$39.600,00 

COFINS R$182.400,00 

FUNRURAL R$68.400,00 

  

TOTAL/ ano R$878.400,00 
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Já a imunidade difere da isenção, pois a mesma é disciplinada pela 

Constituição Federal, podendo somente ser alterada ou revogada por emenda 

constitucional. 

Suspenção da contribuição PIS/PASEP: Não há incidência da contribuição 

para o PIS/PASEP e da COFINS, quando a venda for destinada para pessoas 

jurídicas tributadas com base no Lucro Real. Essa suspenção não se enquadra no 

caso de vendas para empresas com atividades de padronizar, beneficiar, preparar 

e misturar produtos. 

2.4. BENEFICIOS FISCAIS AGRONEGÓCIO ESTADO DE GOIÁS 

As empresas do agronegócio, no setor da soja, no estado de Goiás, têm 

benefícios fiscais que podem reduzir a carga tributária de forma licita. O Código 

Tributário Estadual, instituído pelo decreto 4.852/1997, regulamenta o Código 

Tributário Estadual pela Lei 11.651/1991, apresenta caracterizam de duas formas: 

benefício fiscal e incentivo fiscal. Benefício fiscal é auxílio concedido pelo Estado 

na forma de renúncia em futuras operações ou prestações nas atividades 

estimuladas. O Estado de Goiás procura aumentar a concorrência das empresas 

goianas no cenário nacional. 

Segundo o artigo 83 do RCTE e artigo 41 do CTE. São benefícios fiscais: 

isenção; redução da base de cálculo; crédito outorgado; manutenção de crédito; 

devolução total ou parcial do imposto. 

 

2.5. LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA 

Os preceitos tributários não permitem alteração ou qualquer modificação 

após a ocorrência do fato gerador, mas o contribuinte pode adiantar-se o fato 

gerador para melhor projetá-lo, com o objetivo de reduzir a carga tributária. As 

empresas, com o planejamento estratégico consegue preparar métodos 

preventivos, deixando transparentes a todos os envolvidos o ônus tributário e as 

benfeitorias que podem alcançar por meio de projetos. 
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