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Parabéns!

Você acaba de baixar um material rico, elaborado por 
especialistas, com o objetivo de ajudá-lo a entender melhor 
por que o planejamento tributário é tão essencial para a 
sua empresa.

Leia com atenção cada linha do nosso e-book e busque 
aplicar o conhecimento aqui sintetizado no dia a dia do 
seu negócio.



4

Introdução
Para começar, nós sabemos que ter uma empresa é o sonho de mui-
tos brasileiros e que, no momento em que a abertura ocorre, nem 
sempre são tomados todos os cuidados necessários, além de muitas 
etapas serem passadas despercebidas.

Isso pode acontecer tanto por falta de conhecimento, quanto por re-
ceio de fazer algo errado e acreditar que possa ser resolvido poste-
riormente. No entanto, essa decisão pode acarretar problemas futu-
ros para a sua empresa.

Um dos aspectos que mais geram problemas com o passar do tem-
po são os tributos, e isso acontece porque a carga tributária do nosso 
país é extremamente complexa e alta, o que dificulta o entendimento 
e gera dores de cabeça para muitos empresários.

Mesmo quando a empresa é enquadrada no Simples Nacional - regi-
me tributário comum entre as pequenas empresas -, muitas dúvidas e 
receios costumam surgir na rotina dos empresários na hora de cum-
prir com suas obrigações fiscais. Justamente por isso que o planeja-
mento tributário não pode ser deixado de lado, pois fará diferença no 
dia a dia da sua empresa.

E com este e-book, você vai compreender como esse planejamento é 
feito e vai entender a fundo o porquê de ser tão benéfico para o seu 
negócio.

E então, vamos lá?



5

Para começar, nós sabemos que, mesmo que não exista a intenção de 
sonegar impostos ou de ter uma empresa fora das exigências e cum-
primentos da lei, a falta de cuidado quando o assunto são os tributos 
pode acarretar problemas sérios para o seu negócio, como punições 
e multas.

Por conta disso, é importante ter um planejamento dos tributos e de 
como serão feitos os pagamentos, assegurando que a sua empresa 
está dentro dos conformes para trabalhar ativamente.

O planejamento tributário nada mais é do que a gestão dos paga-
mentos de tributos que a sua empresa precisa fazer. No entanto, ele 
também ajuda na hora de entender quais são as melhores formas de 
reduzir essa carga, dentro de todos os meios legais. Ou seja, ele orga-
niza essa exigência e também otimiza o seu gasto.

O que é planejamento tributário?
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Logo, uma empresa que faz o seu planejamento tributário de forma 
correta, com o auxílio de uma contabilidade que entende do proces-
so, não terá problemas com o pagamento de multas ou penalidades 
com o Fisco e, caso precise analisar como está a sua carga de tributos, 
terá mais facilidade para reduzi-la, se for necessário.

Diante disso, para que esse planejamento seja bem feito e traga resul-
tados, ele deve ser dividido em duas etapas práticas, que vamos expli-
car agora:

Primeiro, pensamos na parte estratégica do planejamento, ou seja, 
a identificação de qual regime tributário é ideal para a sua empre-
sa - esse momento requer o auxílio de uma contabilidade que saiba 
apontar a melhor escolha. Além disso, você vai precisar ter domínio e 
conhecimento sobre outras informações que serão essenciais neste 
momento, como o ramo de atividade, a estrutura de capital, o modelo 
de contratação - caso haja funcionários -, além de outras informações 
que serão solicitadas pelo seu contador.
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Depois disso, chegou o momen-
to de colocar em prática. Aqui, 
entra o operacional, que corres-
ponde aos procedimentos que 
precisam ser aplicados dentro da 
sua empresa para que ela este-
ja dentro dos conformes legais 
para atuar. Isso assegura a cor-
reta escrituração das operações 
e que todos os impostos serão 
pagos dentro dos prazos - no 
entanto, isso só será possível se 
essas exigências estiverem claras 
para quem vai trabalhar com a 
sua contabilidade, seja um con-
tador ou colaborador da sua em-
presa.
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O planejamento é a alma de toda empresa. Graças a ele, é possível 
evitar imprevistos e preparar o seu negócio, bem como seus funcioná-
rios, para o futuro, além de possibilitar evoluções e preparação para 
eventuais mudanças em qualquer departamento da sua empresa.

E quando o assunto é tributação, o planejamento se faz necessário 
principalmente porque sabemos que todo empresário busca meios 
de economizar dinheiro e de otimizar o seu uso, sendo o planejamen-
to um ótimo aliado nessa tarefa, uma vez que ajuda a diminuir as des-
pesas da sua empresa.

Isso é essencial para que empresas tenham uma base segura para 
crescer no mercado, principalmente porque quanto mais otimizado e 
inteligente for o uso dos recursos, menor será o valor praticado com 
seus clientes, possibilitando que conquiste novos públicos e, conse-
quentemente, lucre mais; a organização é a base disso.

Além disso, há algumas formas de aliviar a carga tributária, as quais 
vamos explicar a seguir:

Por que toda empresa precisa de 
planejamento tributário?
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Como aliviar a carga tributária da 
sua empresa?

Bom, agora que você já sabe a importância do planejamento tributário 
para a sua empresa, nós vamos apresentar algumas formas de dimi-
nuir a sua carga tributária:

1- Você sabia que as regras de 
isenção de impostos do seu mu-
nicípio podem ajudar nessa mis-
são? Isso mesmo! Basta procurar 
e entender como elas funcionam 
e, caso consiga se adequar às 
exigências e impedir a ocorrên-
cia do fato que é o verdadeiro 
gerador do produto, você não 
precisará pagar alguns impostos.

2- Outra forma eficiente de fazer 
essa diminuição é realizar uma 
análise detalhada sobre cada re-
gra que rege os impostos que a 
sua empresa precisa arcar. Des-
sa forma, você poderá fazer um 
planejamento em prol de medi-
das que possam ajudar na dimi-
nuição dessas taxas.
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3- Algumas ações podem ajudar a sua empresa a retardar o pa-
gamento de impostos, sem que as temidas multas apareçam. 
Isso é muito importante para o financeiro de empresas que têm 
pouco capital de giro e necessitam de um respiro para melhorar 
a condição do caixa. Para isso, é importante ter um bom conta-
dor, que o aconselhe sobre os melhores meios.

Parecem passos simples, mas para ter a certeza de que tudo esta-
rá sendo feito dentro dos meios legais, é muito importante que você 
conte com uma contabilidade que saiba exatamente como funcionam 
as exigências fiscais e assuma esses processos para evitar problemas 
futuros em sua empresa.
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Nós, da São Pio, possuímos profissionais especializados e preparados 
para tirar as suas dúvidas sobre o assunto e para auxiliar nesse mo-
mento crucial da sua empresa, que é a elaboração do planejamento 
tributário.

A carga tributária paga pelo seu negócio não precisa mais ser um pro-
blema. Com o apoio correto, esse planejamento será realizado e você 
contará com as melhores alternativas.

O futuro do seu negócio depende do seu empenho e das parcerias 
que você vai firmar em prol dele, e um apoio contábil de qualidade 
será essencial para que a sua empresa possa evoluir e conquistar no-
vos lugares no mercado.

Se essa é a parceria que você está buscando, nós vamos ajudá-lo! 
Basta entrar em contato conosco para que possamos mostrar o cami-
nho a fim de elaborar o seu planejamento tributário de forma correta 
e sem problemas.

contato
(61) 3264-8080

diretoriasaopio@gmail.com

Entenda como a São Pio pode 
ajudar nessa etapa.

mailto:diretoriasaopio%40gmail.com?subject=

