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Resumo: Este trabalho tem como objetivo principal fortalecer a necessidade 

e importância da escolha do Regime Tributário dentro das empresas, evitando 

pagamentos de impostos indevidos e adversidades com Órgãos Fiscais, agindo 

sempre de acordo com a Lei em vigor. O desenvolvimento deste foi baseado em 

pesquisas em livros, artigos, internet e legislações, onde será apresentado os tipos 

de Regime: Simples Nacional, Lucro Real e Lucro Presumido. Realizar a escolha do 

Regime para a Empresa, não é uma tarefa fácil. É preciso ter um planejamento 

baseados em resultados reais da empresa, apresentando o ramo de atividade que a 

mesma exerce, mostrando os valores da receita anual, o da folha de pagamento e 

principalmente sua margem de lucro, assim, após analise de todos esses fatores, 

conclui-se qual o regime tributário mais adequado e vantajoso para a empresa. 

Caso não seja feita essa analise corretamente, pode-se dizer que qualquer opção 

errada pode aumentar desnecessariamente os custos e gerar processos fiscais que 

poderiam ser evitados. Portanto a escolha deve ser muito bem estudada, visto que 

uma vez definida só pode ser alterada no próximo exercício. 

 

INTRODUÇÃO 

Com o crescimento e desenvolvimento de indústrias e empresas de todos 

os portes, e pelo mundo todo, hoje podemos dizer que 

os responsáveis que antigamente eram capazes de administrar os seus 

próprios negócios, muitas vezes com escassez de conhecimento 

tributário, acabaram por perceberem que o conhecimento nos regimes de 

tributação é essencial para o sucesso de uma empresa, fazendo-se necessária a 

contratação deum profissional da área. 

 Não é difícil verificar que a carga tributária no Brasil dificulta a saúde 

financeira de uma empresa pequena, e o principal fator é que os impostos do país 

estão entre os mais altos do mundo. Os empresários muito das vezes, não sabem 

lidar com os problemas de finanças e gestões, e acabam por pagar impostos sem o 

entendimento do processo e dos números, trazendo assim uma administração 

inadequada, atrapalhando o lucro da empresa e consequentemente trazendo 

prejuízos. A falta de conhecimento é um dos principais problemas que as empresas 

enfrentam. 

 Para o sucesso de uma empresa a escolha do regime de tributação mais 

apropriado se torna o principal fator. A opção correta pode ser crucial na diminuição 



de impostos, no aumento da competitividade, a manter a saúde financeira e ter a 

permanência da empresa no mercado. Como proprietário, administrador ou gestor é 

importante estar bem informado sobre as três opções, sendo elas: 

 

• Simples Nacional; 

• Lucro Presumido; 

• Lucro Real. 

 

Independente dos regimes que admitirem as atividades de uma empresa, 

todos devem ser considerados possibilidades e avaliados. 

 

A IMPORTÂNCIA DA ESCOLHA DO TIPO DE REGIME TRIBUTÁRIO 

 

A importância da escolha do tipo de regime tributário é a base para a 

empresa ser bem sucedida no mercado, tendo em vista que com sua escolha e 

planejamento os resultados finais serão satisfatórios. 

A escolha não deve ser apenas baseada em alíquotas, pois em muitos 

casos o empreendedor escolhe pela menor porcentagem, porém, outros fatores 

fazem com que determinado regime seja melhor para a empresa, como créditos 

utilizáveis, obrigações acessórias e  atividades empresariais. 

Os regimes tributários possuem cada um sua legislação própria, que define 

o procedimento a ser feito.  A mudança de regime tributário de acordo com a lei, só 

pode ser mudada ao começo de um novo exercício portanto essa decisão é 

essencial para a empresa. 

O planejamento tributário é feito para embasar a decisão tomada do regime 

tributário, visando a diminuição dos tributos, evitar a incidência de tributo e ter mais 

prazo para pagamento dos tributos. Ao fazer esse estudo de regime tributário o 

responsável deve conhecer a parte contábil da empresa e ter auxílio para entender 

a parte operacional. 

Se a empresa estiver realizando atos que gerem aumento em seus tributos, 

a funções dos funcionários responsáveis é analisar e estudar embasado em lei, 

alternativas que abonem esse aumento.  

 
 


