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RESUMO

A tributação do PIS e da Cofins foi a base utilizada nessa pesquisa, onde buscou-se trazer de
forma clara suas formas de tributações. Desta forma o trabalho teve como objetivo geral detalhar
as principais diferenças entre os regimes cumulativo e não cumulativo. Para isso este estudo
buscou apurar a carga tributária pelo regime cumulativo e pelo regime não cumulativo da
empresa ABC, assim denominada neste estudo, apontando as principais diferenças entre as
duas formas de tributação. Os objetivos específicos foram: descrever sobre os contribuintes do
PIS e da Cofins, conceituar os regimes cumulativo e não cumulativo, apurar os valores a recolher
pelos dois regimes e por fim apontar as principais diferenças entre as duas formas de tributação.
Comparando as duas tributações notou-se que mesmo permitindo a utilização de créditos pelo
regime não cumulativo ainda sua carga se torna mais alta que a do não cumulativo. Esse estudo
possibilitou um melhor entendimento sobre a formação da base de cálculo, a diferenciação das
alíquotas em seus respectivos regimes, trazendo ao pesquisador maior clareza quanto ao tema
e possibilitando a aplicação dos estudos abordados em sala de aula na pesquisa.

Palavras chave: PIS, COFINS, Contribuintes, Carga tributária

ABSTRACT

The taxation of PIS and Cofins was the basis used in this research, where it was sought to bring
its forms of taxation in a clear way. In this way the work aims to detail the main differences
between cumulative and non-cumulative regimes. For this, this study sought to determine the tax
burden by the cumulative regime and by the non-cumulative regime of the company ABC, so
named in this study, pointing out the main differences between the two forms of taxation. As
specific objectives the study has to describe the PIS and Cofins taxpayers, to define the
cumulative and non-cumulative regimes, to determine the values to be collected by the two
regimes, and finally to point out the main differences between the two forms of taxation.
Comparing the two taxes it was noted that even allowing the use of credits by the non-cumulative
regime yet its burden becomes higher than that of the non-cumulative. This study allowed a better
understanding of the calculation basis, the differentiation of the aliquots in their respective
regimes, bringing to the researcher greater clarity about the subject and making possible the
application of the studies addressed in the classroom in the research.

Keywords: PIS, COFINS, Taxpayers, Tax burd
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1 INTRODUÇÃO
Nos últimos anos têm ocorrido muitas alterações na legislação tributária,
bem como os métodos de cálculo dos tributos no Brasil. Diante de tantas
mudanças o estudo tem como tema a abordagem das modificações na base de
cálculo de dois tributos de âmbitos federais: o PIS e a Cofins, alterações essas
que geraram muitas discussões e também confusão entre os contribuintes.
Diante de tantas alterações é preciso entender melhor as formas de
cálculo para cada empresa de acordo com a sua tributação, verificando assim
em qual regime se enquadra, o que lhe proporciona crédito e o que deve compor
a base de cálculo, ou seja, o que é tributado e o que não precisa tributar.
Com base no exposto o trabalho busca responder a seguinte questão:
Quais as principais diferenças entre o PIS e a COFINS pelo regime cumulativo
e não cumulativo?
Para que seja possível responder ao problema de pesquisa o estudo tem
como objetivo geral: apurar a carga tributária pelo regime cumulativo e pelo
regime não cumulativo da empresa ABC, assim denominada neste estudo,
apontando as principais diferenças entre as duas formas de tributação.
Como objetivos específicos o estudo tem: descrever sobre os
contribuintes do PIS e da Cofins; conceituar os regimes: cumulativo e não
cumulativo; apurar os valores dos tributos a recolher pelos dois regimes; e por
fim apontar as principais diferenças entre as duas formas de tributação.
O estudo dos tributos PIS e COFINS é relevante, pois possibilita as
empresas um melhor planejamento tributário, possibilitando um melhor
desempenho e aumento de lucro. Esta pesquisa me proporciona qualificação e
desenvolvimento pessoal e profissional, ficando o tema dentro do contexto
teórico do meu domínio e também ao meu alcance de pesquisa. Com o estudo
foi possível aplicar os temas abordados em sala de aula, podendo assimilar a
teoria à prática.
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2 ORIGEM DOS TRIBUTOS NO BRASIL
A cobrança de tributos tem origem no período pré-colonial (1500-1530) e
conforme esclarece Ubaldo (2005) o primeiro tributo criado no Brasil foi o Quinto,
sobre o Pau Brasil, criado pelos portugueses pela extração do mesmo,
ressaltando ainda que o Quinto já existia na legislação portuguesa.
Após esse período o medo de perder seu poder nas terras recém
descobertas fez com que os portugueses implantassem um sistema já existente
e bem-sucedido em outras possessões de Portugal, as Capitanias Hereditárias.
Com o passar dos anos as formas de tributos foram variando e se
ajustando as épocas vividas e aos comandos do país, foi criada a constituição
federal em 1891 e foi sendo adaptada até chegar a Constituição de 1988 que
nos rege hoje.
Esses valores de impostos recolhidos, tem como objetivo fornecer ao
governo recursos para manter suas funções, que é proporcionar a população
bem-estar, saúde, educação dentre outras necessidades.
Cada contribuinte tem o dever de pagar ao Estado todos os impostos
exigidos por ele, para que em contrapartida tenha seus benefícios
adquiridos de forma coletiva, onde o Estado arca com as necessidades
básicas da população (CAVALLI, 2014 p. 2).

2.1 Segregação de Impostos: Federais – Estaduais – Municipais
O sistema tributário brasileiro conforme Conti (2004), adotou as
competências privativas para entregar às pessoas políticas o poder de criar e
cobrar seus próprios tributos, conforme consta na Constituição federal nos
artigos 145 e 146. Dessa forma existem tributos privativos da União, dos Estados
e Distrito Federal e dos Municípios.
Os impostos ficaram assim divididos por competências entre União,
Estados e Distrito Federal e Municípios, cada ente tem a responsabilidade de
instituir, fiscalizar e recolher os tributos.
Desta

conforme

consta

no

Portal

responsabilidade Federal os seguintes tributos:
 II – Impostos Importação.

da

Educação

ficam

com
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 IOF – Imposto sobre Operações Financeiras.
 ITR – Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural.
 IPI – Imposto sobre Produtos Industrializados.
 PIS/PASEP – Programa de Integração Social/Programa de Formação
do Patrimônio do Servidor Público.
 COFINS – Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social.
 IR – Imposto de Renda.
 CSLL – Contribuição Social sobre o Lucro Líquido.
 INSS – Instituto Nacional do Seguro Social.
 FGTS – Fundo de Garantia do Tempo de Serviço.
Responsabilidade dos Estados e do Distrito Federal:
 ICMS – Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços.
 ITCMD – Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação.
 IPVA – Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores.
De responsabilidade Municipal:
 ITBI – Imposto sobre Transmissão de Bens Inter Vivos.
 ISS – Imposto sobre Serviços.
 IPTU – Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana.

2.2 PIS/PASEP - Programa de Integração Social/Programa de Formação do
Patrimônio do Servidor Público e a Cofins - Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social

O PIS/PASEP foi criado com o objetivo de financiar o pagamento de
seguro desemprego, abonos, serve tanto para trabalhadores de empresas
privadas como públicas conforme o Artigo 239 da Constituição Federal. Por sua
vez a COFINS é destinada a financiar a seguridade social, conforme consta no
artigo 195 da Constituição Federal.
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2.2.1 Dos Contribuintes

O Art. 195 da Constituição Federal regulamenta como sendo contribuintes
toda a sociedade, sendo de forma direta ou Indireta, devendo as empresas
públicas de direito privado realizar o recolhimento através da folha de
pagamento, da receita e do lucro.

2.2.2 Regimes de Tributação
O PIS/PASEP e a COFINS são separados em dois regimes de tributação,
sendo que estes têm relação direta com a forma de recolhimento do Imposto de
Renda. Os regimes vigentes atualmente são o Cumulativo que é regido pela Lei
9.718/1998 e a Lei 11.941/2009 e o Não Cumulativo onde a COFINS segue
regida pela Lei 10.883/2003 e o PIS pela Lei 10.637/2002.

2.2.2.1 Regime Cumulativo

Conforme o Portal Tributário ficam enquadradas no regime cumulativo as
pessoas jurídicas do direito privado, que sejam tributadas pelo Lucro Presumido
ou arbitrado. O regime cumulativo incide sobre o faturamento, sem direito a
deduções de quaisquer créditos.

2.2.2.1.1 Base de Cálculo

A Lei 9.718 determinava que o imposto deve ser calculado com base no
faturamento total da empresa sendo irrelevante a atividade e classificação dela.
Após muita discussão quanto a esse chamado alargamento de base, o STF o
determinou inconstitucional, e revogou através da Lei 11.941/2009, alterando a
base de cálculo da Cofins para a Receita Bruta, conforme seu art. 3°.
O faturamento a que se refere o art. 2º compreende a receita bruta de
que trata o art. 12 do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de
1977.
§ 1º Entende-se por receita bruta a totalidade das receitas auferidas
pela pessoa jurídica, sendo irrelevantes o tipo de atividade por ela
exercida e a classificação contábil adotada para as receitas. (LEI
9.718/1998).
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A base de cálculo para o regime cumulativo é correspondente a soma das
receitas precedentes as vendas e serviços prestados pela empresa, devendo ser
sua receita bruta. “O conceito de receita bruta, tanto para a Lei das Sociedades
por Ações (art.187, I, da Lei nº 6.404/76) quanto para a legislação tributária, é “a
receita das vendas ou serviços” (FABRETTI, 2015, p. 189).
O regime cumulativo não permite crédito de imposto de qualquer
natureza, apenas excluem-se da base de cálculo o que determina o § 2º da Lei
9.718 e o IPI e o ICMS ST.
§ 2º Para fins de determinação da base de cálculo das contribuições a
que se refere o art. 2º, excluem-se da receita bruta:
I - as vendas canceladas e os descontos incondicionais concedidos;
II - as reversões de provisões e recuperações de créditos baixados
como perda, que não representem ingresso de novas receitas, o
resultado positivo da avaliação de investimento pelo valor do
patrimônio líquido e os lucros e dividendos derivados de participações
societárias, que tenham sido computados como receita bruta;
IV - as receitas de que trata o inciso IV do caput do art. 187 da Lei no
6.404, de 15 de dezembro de 1976, decorrentes da venda de bens do
ativo não circulante, classificado como investimento, imobilizado ou
intangível (Lei 9.718/1998).

2.2.2.1.2 Alíquotas

As alíquotas do PIS e da Cofins são diferenciadas. A alíquota aplicada
sobre o faturamento da Cofins é de 3%. “ Art. 8° Fica elevada para três por cento
a alíquota da COFINS (Lei 9.718/1998). “
Já a alíquota do PIS sobre o faturamento é de 0,65%. “Alíquotas: a) geral:
0,65% sobre o faturamento; b) sobre a folha de salário, 1% (FABRETTI, 2015, p.
192). “

2.2.2.1.3 Recolhimento

A apuração dos tributos (PIS e COFINS) é mensal devendo serem
recolhidos através de documento de arrecadação – DARF específico. Para o PIS
o Darf deve ser gerada através do código 8109 e para a Cofins deve ser pelo
código 2172. Os Darfs são gerados através do programa SICALC que pode ser
baixado pelo site da Receita Federal.
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2.2.2.2 Regime não cumulativo

Foi instituído o regime não cumulativo para os impostos PIS e Cofins
através das Leis 10.637/02 e 10.833/03 respectivamente, porém somente
empresas tributadas pelo Lucro Real, seja trimestral ou anual, estão sujeitas a
incidência não cumulativa. “Na verdade, ambos se tornaram apenas
parcialmente não cumulativo, pois permitem a inúmeras pessoas jurídicas
permanecerem no sistema anterior, cumulativo (FABRETTI, 2015, p. 316). “

2.2.2.2.1 Base de cálculo

A base de cálculo é o valor total da receita bruta e todas as receitas
auferidas pela pessoa jurídica, conforme consta na Lei 12.973/2014.
Art. 1º A Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social Cofins, com a incidência não cumulativa, incide sobre o total das
receitas auferidas no mês pela pessoa jurídica, independentemente de
sua denominação ou classificação contábil.
§ 1o Para efeito do disposto neste artigo, o total das receitas
compreende a receita bruta de que trata o art. 12 do Decreto-Lei no
1.598, de 26 de dezembro de 1977, e todas as demais receitas
auferidas pela pessoa jurídica com os seus respectivos valores
decorrentes do ajuste a valor presente.
§ 2o A base de cálculo da Cofins é o total das receitas auferidas pela
pessoa jurídica, conforme definido no caput e no § 1o. (BRASIL, Lei
12.973, 2014)

Da base de cálculo se exclui as vendas canceladas, descontos
incondicionais concedidos, o valor correspondente ao IPI e o ICMS ST, créditos
baixados como perda, agências de propaganda, resultado positivo na
equivalência patrimonial, lucros e dividendos recebidos.
Do valor apurado no regime não cumulativo a empresa pode descontar
créditos conforme determinação da Lei 10.883/03. Os Crédito que a empresa
pode apropriar-se são:
Art. 3º Do valor apurado na forma do art. 2º a pessoa jurídica poderá
descontar créditos calculados em relação a:
a) no inciso III do § 3° do art. 1º desta Lei; e
b) nos §§ 1º e 1º-A do art. 2º desta Lei;
II - bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços
e na produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda,
inclusive combustíveis e lubrificantes, exceto em relação ao
pagamento de que trata o art. 2º da Lei no 10.485, de 3 de julho de
2002, devido pelo fabricante ou importador, ao concessionário, pela

9
intermediação ou entrega dos veículos classificados nas posições
87.03 e 87.04 da Tipi;
III - energia elétrica e energia térmica, inclusive sob a forma de vapor,
consumidas nos estabelecimentos da pessoa jurídica;
IV - aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos, pagos a pessoa
jurídica, utilizados nas atividades da empresa;
V - valor das contraprestações de operações de arrendamento
mercantil de pessoa jurídica, exceto de optante pelo Sistema Integrado
de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das
Empresas de Pequeno Porte - SIMPLES;
VI - máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo
imobilizado, adquiridos ou fabricados para locação a terceiros, ou para
utilização na produção de bens destinados à venda ou na prestação de
serviços;
VII - edificações e benfeitorias em imóveis próprios ou de terceiros,
utilizados nas atividades da empresa;
VIII - bens recebidos em devolução cuja receita de venda tenha
integrado faturamento do mês ou de mês anterior, e tributada conforme
o disposto nesta Lei;
IX - armazenagem de mercadoria e frete na operação de venda, nos
casos dos incisos I e II, quando o ônus for suportado pelo vendedor.
X - vale-transporte, vale-refeição ou vale-alimentação, fardamento ou
uniforme fornecidos aos empregados por pessoa jurídica que explore
as atividades de prestação de serviços de limpeza, conservação e
manutenção.
XI - bens incorporados ao ativo intangível, adquiridos para utilização
na produção de bens destinados a venda ou na prestação de serviços
(BRASIL, Lei 10.883, 2003).

2.2.2.2.2 Alíquotas
No regime não cumulativo as alíquotas de PIS e Cofins também possuem
diferenciação.
Ficam determinadas as alíquotas de 1,65% para o PIS e 7,60% para a
Cofins.
“Art. 2º Para determinação do valor da COFINS aplicar-se-á, sobre a base
de cálculo apurada conforme o disposto no art. 1º, a alíquota de 7,6% (sete
inteiros e seis décimos por cento) (Lei 10.883/2003)”.
“Art. 2º Para determinação do valor da contribuição para o PIS/Pasep
aplicar-se-á, sobre a base de cálculo apurada conforme o disposto no art. 1º, a
alíquota de 1,65% (um inteiro e sessenta e cinco centésimos por cento) (Lei
10.637/2002)”.
“Essas alíquotas correspondem à regra geral. Existem setores aos quais
se aplica outro regime de alíquotas, bem como de apuração da base de cálculo
[...] (FABRETTI, 2015, p. 319)”.
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2.2.2.2.3 Receitas Financeiras
A partir do Decreto 8.426/2015, ficou estabelecido a cobrança do PIS e da
Cofins sobre as Receitas financeiras para as pessoas jurídicas submetidas ao
regime não cumulativo.
Art. 1º Ficam restabelecidas para 0,65% (sessenta e cinco centésimos
por cento) e 4% (quatro por cento), respectivamente, as alíquotas da
Contribuição para os Programas de Integração Social e de Formação
do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP e da Contribuição para
o Financiamento da Seguridade Social - COFINS incidentes sobre
receitas financeiras, inclusive decorrentes de operações realizadas
para fins de hedge, auferidas pelas pessoas jurídicas sujeitas ao
regime de apuração não-cumulativa das referidas contribuições.
§ 1º Aplica-se o disposto no caput inclusive às pessoas jurídicas que
tenham apenas parte de suas receitas submetidas ao regime de
apuração não-cumulativa da Contribuição para o PIS/PASEP e da
COFINS.
§ 3º Ficam mantidas em zero as alíquotas das contribuições de que
trata o caput incidentes sobre receitas financeiras decorrentes de
variações monetárias, em função da taxa de câmbio, de:
I - operações de exportação de bens e serviços para o exterior; e
II - obrigações contraídas pela pessoa jurídica, inclusive empréstimos
e financiamentos (BRASIL, Decreto 8.426, 2015).

Sendo assim, nas operações com receitas financeiras, exceto as
mantidas a alíquotas zero, é necessário calcular os valores recebidos e aplicar
a alíquota de 0,65% para o PIS e 4% para a Cofins.

2.2.2.2.4 Recolhimento
A apuração do imposto é mensal, e devem ser recolhidos através de Darfs
específicos, nos códigos 6912 para PIS e 5856 para a Cofins. Os Darfs são
gerados através do programa SICALC que pode ser baixado através do site da
Receita Federal, ou pode ser gerado no próprio site on line.

2.2.2.2.5 Emissão de DARF
A

emissão

do

DARFs

de

recolhimento

conforme

mencionado

anteriormente deve ser feita através do programa SICALC que pode ser baixado
no Site da Receita Federal. Após baixar o programa é preciso selecionar o código
do munícipio tributário, munícipio da empresa contribuinte, neste caso foi

11

utilizado como exemplo a cidade de Porto Alegre, conforme apresentado na
figura 1.

Figura 1: Escolha do domicílio tributário

Fonte: (Sicalc – Sistema de cálculo, Versão 5.29.66 abril de 2018)

Os Darfs de PIS e Cofins devem ser emitidos separadamente pois
possuem códigos de arrecadação diferentes. Nesse exemplo foi utilizado o
código de arrecadação de PIS Cumulativo, conforme apresentado na figura 2. A
segunda etapa é colocar o mês e o ano da apuração, o dia do vencimento é
gerado automaticamente. O valor deve ser preenchido conforme o apurado no
mês.
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Figura 2: Preenchimento dos dados de apuração

Fonte: (Sicalc – Sistema de cálculo, Versão 5.29.66 Abril de 2018)

A figura 3 abaixo, apresenta um resumo com os dados do DARF a ser
gerado no mês. Caso o recolhimento seja feito após o vencimento os valores de
multa e/ou juros serão calculados pelo programa e levados para os campos
específicos, quando da geração do DARF.
Figura 3: Totalização da DARF emitida

Fonte: (Sicalc – Sistema de cálculo, Versão 5.29.66 Abril de 2018)

Após o preenchimento dos dados acima, clicando no Campo DARF, gerase então uma tela para preenchimento dos demais dados do documento de
arrecadação, onde deve ser colocado o nome, telefone e o CNPJ da empresa.
Após o preenchimento destes dados basta realizar a impressão do DARF,
conforme apresentado na figura 4, e o pagamento dentro do prazo de
vencimento.
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Figura 4: Dados da Empresa e Impressão da DARF

Fonte: (Sicalc – Sistema de cálculo, Versão 5.29.66 Abril de 2018)

2.2.3 Aplicação prática
Para que seja possível apurar as diferenças entre o regime cumulativo e
não cumulativo serão apresentados exemplos práticos tomando como base uma
empresa industrial denominada neste estudo como ABC.
2.2.3.1 Regime Cumulativo x Não Cumulativo
Nesta seção serão apresentados os cálculos do PIS e da COFINS pelos
regimes cumulativos e não cumulativos. Através deste comparativo será possível
analisar melhor as teorias estudadas e apontar as diferenças entre os dois
regimes na prática.
O quadro 1 apresentado os dados, de uma empresa fictícia, utilizados no
comparativo referente ao mês de agosto.
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Quadro 1: Dados apresentados ao final de agosto/XX por uma empresa
Dados
Agosto/XX
Compras de matéria-prima

150.000,00

Compra de energia elétrica

1.000,00

Devoluções de Venda

2.500,00

IPI sobre devoluções de Venda

250,00

Vendas de produtos

450.000,00

Prestação de serviço

80.000,00

IPI sobre Vendas

2.300,00

Receitas Financeiras
2.500,00
Fonte: Elaborado pela autora (2018)

Abaixo, no quadro 2, segue o cálculo realizado com base na legislação do
regime cumulativo, utilizando-se no cálculo somente as receitas relativas a
venda de produtos e prestação de serviços, e descontando da base de cálculo
somente os valores de devoluções de vendas e de IPI incidentes sobre as
vendas, foi também acrescido na base o valor do IPI da devolução de venda,
pois o mesmo está dentro do valor total das devoluções e já foi descontado no
IPI sobre vendas. Desta forma, tem-se o valor relativo a base de cálculo, e sobre
este valor são aplicadas as alíquotas de PIS e Cofins, sendo respectivamente de
0,65% e 3,00%, chegando no valor final do imposto a ser recolhido.
Quadro 2: Apuração do Imposto pelo Regime Cumulativo
Regime Cumulativo
Cálculo PIS/Cofins

Agosto/XX

(+) Vendas de produtos

450.000,00

(+) Prestação de serviço

80.000,00

(-) IPI sobre Vendas

-

2.300,00

(-) Devoluções de Venda

-

2.500,00

(+) IPI sobre devoluções de Venda
(=) Base de cálculo
PIS 0,65%

250,00
525.450,00
3.415,43

COFINS 3,00%
15.763,50
Fonte: Elaborado pela autora (2018)

O quadro 3 traz o cálculo realizado com base na legislação do regime não
cumulativo, onde se apura o valor relativo a base de débito, considerando para
tal, as receitas de venda e prestação de serviço. Deste valor são excluídos os
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valores relativos ao IPI sobre as vendas. Após se apura o valor relativo a base
de crédito, nesse valor entram as compras de matéria-prima, o valor de energia
elétrica, as devoluções de venda, destes valores são diminuídos os valores
relativos ao IPI das devoluções de venda, que conforme já explicado no cálculo
anterior, já é descontado no IPI sobre as vendas. Desta forma, a base de cálculo
do PIS e da Cofins é gerada, realizando a diferença entre a base de débito e de
crédito. Sobre a base de cálculo aplica-se as alíquotas do PIS e da Cofins, sendo
1,65% e 7,60%, respectivamente. Conforme visto no referencial teórico deste
estudo, no regime não cumulativo as receitas financeiras são tributadas, porem
com alíquotas diferenciadas, sendo de 0,65% para o PIS e de 4,00% para o
COFINS. Por fim, se somam os dois valores de PIS e de Cofins apurados e se
tem os valores dos tributos devidos.
Quadro 3: Apuração do Imposto pelo Regime Não Cumulativo
Regime Não Cumulativo
Cálculo PIS/Cofins

Agosto/XX

(+) Vendas de mercadorias

450.000,00

(+) Prestação de serviço
(-) IPI sobre Vendas

80.000,00
-

2.300,00

(=) Base de Débito

527.700,00

(+) Compras de Mercadorias

150.000,00

(+) Compra de energia elétrica

1.000,00

(+) Devoluções de Venda

2.500,00

(-) IPI sobre devoluções de Venda

-

250,00

(=) Base de Crédito

153.250,00

(=) Base de Cálculo

374.450,00

PIS 1,65%
COFINS 7,60%
Receitas Financeiras
PIS 0,65%
COFINS 4,00%
PIS TOTAL

6.178,43
28.458,20
2.500,00
16,25
100,00
6.194,68

COFINS TOTAL
28.558,20
Fonte: Elaborado pela autora (2018)
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Realizado os cálculos referente aos dois regimes de tributação vigentes é
possível verificar que o regime não cumulativo, mesmo permitindo o
aproveitamento de crédito, se torna mais oneroso as empresas.
No momento de apuração dos impostos de uma empresa é necessário
observar atentamente a legislação existente para a tributação especifica daquela
empresa, cada regime tem suas particularidades e regras a serem observadas,
onde um erro no cálculo pode ocasionar a empresa alguma punição ou multa.
Quando realizado um estudo de tributação de uma empresa é preciso que
se tenha um bom conhecimento da legislação vigente para que não ocorra erros
nos valores apresentados, podendo ocasionar um prejuízo a empresa, tornando
sua tributação mais onerosa ou até mesmo fazendo com que a empresa acabe
sendo autuada pela fiscalização por uso de alguma prática irregular na sua
apuração.
Quadro 4: Diferenças entre Regime Cumulativo e Não cumulativo

Base de débitos

Cumulativo
Lucro Presumido
0,65%
1,65%
Faturamento de vendas e
serviços.

Base de Créditos

Não permite créditos

Tributação IRPJ
Alíquota do PIS
Alíquota da COFINS

Receitas Financeiras

Não cumulativo
Lucro Real
3%
7,60%
Faturamento de venda e serviços, e
outras receitas.

Permite o aproveitamento de créditos.
Tributa através das alíquotas de PIS
Não tributa.
0,65% e 4% para a Cofins
Fonte: Elaborado pela autora (2018)
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3 CONCLUSÃO

Este estudo baseou-se nos seguintes objetivos específicos para análise:
Descrever os contribuintes do PIS e da Cofins, conceituar os regimes Cumulativo
e não cumulativo, apurar os valores a recolher pelos dois regimes de modo a
analisar a carga tributária dos dois, e por fim apontar as principais diferenças
entra as duas formas de tributação.
Verificou-se que contribuintes são toda a sociedade, devendo as
empresas jurídicas de direito privado efetuar o recolhimento, através de sua folha
e seu faturamento. Os regimes de tributação vigentes são o cumulativo e o não
cumulativo, onde, as empresas enquadradas no Lucro presumido correspondem
ao regime cumulativo e o as empresas de lucro real se enquadram no regime
não cumulativo. Analisando os valores apurados a recolher em cada um dos
regimes viu-se que os valores devidos pelo regime não cumulativo são maiores.
Isso se explica pelo fato das alíquotas serem maiores, mesmo podendo se
aproveitar dos créditos, não chega a ser vantagem em relação ao regime
cumulativo, que não é permitido a utilização destes créditos. Outro fator que
contribui para que seja maior a arrecadação pelo não cumulativo é a tributação
das receitas financeiras, o que no regime cumulativo não é tributa.
Foi possível verificar neste estudo que é necessário que se tenha um bom
planejamento tributário na empresa, evitando maiores custos com tributos e
aumentando assim sua margem de lucro. Para que um planejamento tributário
seja eficaz é preciso que seja realizado por profissionais capacitados e
conhecimento da legislação vigente para que não ocorram erros nos valores
apresentados, o que pode ocasionar grandes perdas a empresa, tornando sua
tributação ainda mais onerosa ou até mesmo que ocorra alguma punição ou
multa a empresa.
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