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1. Resumo 

O presente trabalho destaca a utilização da substituição tributária no ramo de 

distribuição. Substituição tributária é o tributo, que no caso a distribuidora recolhe 

quando se compra mercadoria junto a indústria, todavia o distribuidor dilui este valor 

recolhido no seu produto de venda, consequentemente, sendo repassada ao 

consumidor final. Assim objetivou-se estudar o processo de substituição tributária e 

verificar o impacto deste tribute no planejamento tributaria. Com estudo de caso 

realizado em uma distribuidora de complementos alimentícios lactantes para crianças 

e adultos, situada em Fernandópolis – SP, sendo a amostra composta por 10 

vendedores, 3 administrativos que responderam o questionário quantitativo e um 

gerente administrativo será entrevistado por um formulário qualitativo. Cujos 

resultados parciais apontam que a substituição tributária possui alta relevância no 

planejamento tributária das empresas, sendo para os vendedores uma grande 

influenciadora nas negociações dos produtos. Já para os funcionários administrativos, 

encontram dificuldades suporte em relação as dúvidas correspondentes a tributação 

e o gerente administrativo ainda não respondeu a entrevista. 

 

2. Introdução 

De acordo com Fabretti (2005), contabilidade tributária pode ser entendida 

como 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.  

Assim, o planejamento tributário é essencial para as empresas, que procuram 

de forma legal, enxugar seu pagamento de tributos, e um destes caminhos é o ICMS, 

que nada mais é do que o Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de 

Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual, 

Intermunicipal e de Comunicação. Conforme descreve Brasil, a respeito da Lei 

Complementar Nº 87, de 13 setembro de 1996.Art. 2°.(BRASIL,1996) 

Na operação de ICMS, tanto o fabricante quanto o lojista devem recolher este 

tributo para que chegue ao consumidor final. Já no ICMS Substituição Tributária o 

fabricante deve recolher todo o imposto, que será repassado para o lojista incluso no 

preço do produto. A sistemática do tributo acontece da seguinte maneira: 
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O substituto, normalmente o fabricante ou o importador, no momento 
de efetuar a venda da mercadoria para um revendedor irá providenciar 
retenção do imposto. A base de cálculo para o imposto retido e o preço 
varejo, o preço final da mercadoria, pelo qual chegará ao consumidor 
(ROSA, 2009, p.58) 

 

A Substituição tributária recolhida antes do fato gerador facilita o controle do 

governo, pois este deve se ater a apenas uma movimentação, além de antecipar a 

arrecadação dos Estados e do Distrito Federal que é responsável pela cobrança deste 

tributo.  

§ 7º A lei poderá atribuir a sujeito passivo de obrigação tributária 
a condição de responsável pelo pagamento de imposto ou 
contribuição, cujo fato gerador deva ocorrer posteriormente, 
assegurada a imediata e preferencial restituição da quantia 
paga, caso não se realize o fato gerador presumido. (BRASIL, 
1996, p. 52) 

 

3. Objetivos 

 Estudar o processo da substituição tributária e verificar o impacto deste tributo 

no planejamento tributário. 

 

4. Metodologia 

O artigo é constituído por um estudo de caso, assim, Yin (2001) afirma que o 

estudo de caso demonstra uma pesquisa empírica que envolve um método 

abrangente, com logica do planejamento, da captura e da interpretação dos dados.  

Abordagem quantitativa, para Minayo (2001), trabalha com inúmeros 

significados, motivos, aspirações, crenças, valores e atitudes, que condizem a cenário 

mais profundo.  

Assim a amostra será composta por 10 vendedores e 4 funcionários internos 

administrativos que responderam questionários de pergunta direta. Já com o gerente 

administrativo a abordagem será qualitativa. Segundo Marconi e Lakatos (2005, 

p.197) “a entrevista é o encontro entre duas pessoas, afim de que uma delas obtenha 

informações a respeito de determinado assunto, mediante uma conversão de natureza 

profissional. ”  
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5. Desenvolvimento 

Foram escolhidos os vendedores para responder os questionários, pois estes 

são os mais interessados perante a alteração dos preços dos produtos decorrentes a 

mutação da tributação. Consequentemente, os funcionários administrativos, porque 

estes necessitam se adequar ao modelo tributário adotado.  

Dois questionários, um com cinco questões fechadas para os 10 vendedores 

foram enviados por e-mail, e retornados devidamente respondidos, outro com cinco 

questões de múltipla escolha para os quatro funcionários administrativos internos que 

foram respondidos presencialmente. Já a entrevista com o gerente administrativo 

ainda não foi realizada. 

 

6. Resultados Preliminares 

Os dados coletados dos questionários de perguntas fechadas estão sendo 

tabulados e serão traduzidos em gráficos em forma de Pizza, e a entrevista em uma 

tabela onde irá demonstrar as vantagens e desvantagens da substituição tributária, 

cujos dados serão expostos no capitulo de resultados e discussões, que os mesmos 

irão dar alto destaque ao artigo apresentado, porém não foram concluídos 
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