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RESUMO
A partir de janeiro de 2018, ocorreram alterações nas normas pertinentes nas atividades permitidas para o
enquadramento, as tabelas para apurações, alíquotas e fórmula de cálculo. Destacando-se ainda a possibilidade
de algumas empresas que sejam prestadoras de serviço, tenham a opção pelo enquadramento do anexo V para o
anexo III, desde que tenham uma determinada porcentagem de participação da folha de pagamento em relação
ao faturamento obtido pela mesma. Esse levantamento de opção entre os anexos se dará pelo fator “R”, que será
determinado pela folha salarial e encargos, pela relação da receita bruta total, ambas dos últimos 12 meses do
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período de apuração. Foi aplicado um estudo de caso em uma clínica de fisioterapia localizada no Rio Grande do
Sul, optante pelo simples nacional e tributada pelo anexo V.

Palavras-chave: Planejamento tributário; Simples Nacional; Fator “R”.

1 INTRODUÇÃO
Segundo Filho (2015), “[...] a expressão “planejamento tributário” é utilizada para
fazer referência a uma atividade ou uma técnica de prospecção de alternativas de redução de
carga tributária suportada pelas pessoas e empresas, sempre em consonância com o
ordenamento jurídico em vigor.” Por isso, é essencial um planejamento tributário para ajudar
qualquer empresa para pagamento menor nos impostos, na qual compõe o preço do produto e
pode manter uma competitividade maior no mercado.
A legislação vigente outorga a opção pelos regimes tributários do Lucro Real, Lucro
Presumido, Lucro Arbitrado ou pelo Simples Nacional, assim como, cada escolha tem as suas
bases de cálculos e suas normas especificas para cada atividade. A partir da Resolução CGSN
n° 140/2018 é permitido que Microempresas (ME) e Empresas de Pequeno Porte (EPP)
variem dentro do enquadramento do simples nacional pelo anexo III e V com as atividades de
prestação de serviço, como o segmento no ramo fisioterapêutico.
Com base no exposto foi elaborada a seguinte questão problema: qual o impacto da
folha de pagamento na tributação do Simples Nacional de anexo III e V? Com base na
questão problema foi definido o seguinte objetivo geral: Verificar o impacto da folha de
pagamento na tributação do Simples Nacional de anexo III e V. Para atender ao objetivo geral
foram definidos os seguintes objetivos específicos: (1) Apresentar o Faturamento da empresa
nos últimos 2 anos; (2) Calcular o simples nacional pelo anexo III e V; e (3) Comparar as
tributações pelo Anexo III e V.
Com base na coleta de informações no faturamento dos anos 2017, 2018 e 2019, serão
apurados os impostos a recolher pelo enquadramento no anexo III e V com valores variáveis
da folha de pagamento e a comparação do desembolso total em cada situação para
identificação do que será mais oneroso a empresa. Os objetivos específicos deste artigo são
apresentar o faturamento da empresa nos últimos 3 anos, apurar os valores a recolher de
Simples Nacional através do anexo III e anexo V e, por último, comparar o valor a recolher
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apenas de impostos e o desembolso total com folha de pagamento e encargos social dentro
dos anexos III e anexo V.
Para o desenvolvimento do artigo referente ao tema escolhido e ao objetivo que deve
ser atendido para a empresa, quanto ao seu planejamento tributário e suas consequências, a
metodologia aplicada tem como o objetivo descritivo, a forma de abordagem no método
qualitativo e o procedimento para a análise das informações foi o estudo de caso.
O artigo foi dividido da seguinte forma: a presente introdução, referencial teórico com
os conceitos e legislações pertinentes ao enquadramento, os procedimentos metodológicos, a
apresentação de dados e resultados apurados, e por fim, as considerações finais sobre o estudo
de caso aplicado.

2 REFERENCIAL TEÓRICO
Nesta seção serão apresentados os conceitos sobre o simples nacional, folha de
pagamento e fator “R”, assim como, suas principais características e relações de cálculo para
realizarmos um planejamento tributário entre o enquadramento de uma empresa cuja
atividade é fisioterapia pelo anexo III e V.

2.1 SIMPLES NACIONAL
O simples nacional é um regime de tributação simplificado criado pelo Governo
Federal para micro e pequenas empresas com faturamento anual de até R$ 4,8 milhões. A
diferenciação entre ele é o recolhimento dos impostos federais, estaduais e municipais por
meio de um único documento de arrecadação. (Santos, 2019)
O Simples Nacional é um regime tributário distinto dos regimes de lucro presumido e
de lucro real, pois é aplicado apenas para pessoas jurídicas consideradas como microempresas
(ME) e empresas de pequeno porte (EPP) (Santos, 2019, p. 33).
Conforme o Art.2° da Resolução CGSN n° 140/2018 realizada pelo Comitê Gestor do
Simples Nacional para a empresa optar por esse regime deverá considerar-se:

I - microempresa (ME) ou empresa de pequeno porte (EPP) a sociedade empresária,
a sociedade simples, a empresa individual de responsabilidade limitada ou o
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empresário a que se refere o art. 966 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 –
Código Civil, devidamente registrados no Registro de Empresas Mercantis ou no
Registro Civil de Pessoas Jurídicas, conforme o caso, e a sociedade de advogados
registrada na forma prevista no art. 15 da Lei nº 8.906, de 4 de julho de 1994, desde
que: (Lei Complementar nº 123, de 2006, art. 3º, caput; art. 18, § 5º-C, VII)
a) no caso da ME, aufira, em cada ano-calendário, receita bruta igual ou inferior a
R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais); (Lei Complementar nº 123, de 2006,
art. 3º, inciso I)
b) no caso da EPP, aufira, em cada ano-calendário, receita bruta superior a R$
360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais) e igual ou inferior a R$ 4.800.000,00
(quatro milhões e oitocentos mil reais); (Lei Complementar nº 123, de 2006, art. 3º,
inciso II). (Brasil, 2018)

Para a realização do enquadramento nos anexos correspondentes para cálculo do
Simples Nacional deverá ser utilizado os códigos de atividades econômicas previstas na
Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE) informado no Cadastro Nacional
de Pessoa Jurídica (CNPJ) e segregarmos conforme previsto no Art. 8°da Resolução CGSN
n° 140/2018.
Conforme o Art. 16° da Resolução CGSN n° 140/2018 determina
A base de cálculo para a determinação do valor devido mensalmente pela ME ou
pela EPP optante pelo Simples Nacional será a receita bruta total mensal auferida
(Regime de Competência) ou recebida (Regime de Caixa), conforme opção feita
pelo contribuinte. (Lei Complementar nº 123, de 2006, art. 18, caput e § 3º)
§ 3º Para os efeitos do disposto neste artigo: I - a receita bruta auferida ou recebida
será segregada na forma prevista no art. 25; e (Lei Complementar nº 123, de 2006,
art. 18, §§ 4º e 4º-A); e; II - consideram-se separadamente, em bases distintas, as
receitas brutas auferidas ou recebidas no mercado interno e aquelas decorrentes de
exportação para o exterior. (Lei Complementar nº 123, de 2006, art. 3º, § 15)
(Redação dada pelo(a) Resolução CGSN nº 141, de 06 de julho de 2018). (Brasil,
2018)

Santos (2019, p. 87) define que “[...] o contribuinte deverá considerar para fim de
cálculo e pagamento, as receitas decorrentes da prestação dos serviços conforme o inc. III do
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§ 1° do Art.25 da Resolução CGSN n° 140/2018, poderá ser tributado na forma de anexo III e
anexo V”.
Atualmente, o cálculo é baseado no faturamento dos últimos 12 meses, sendo
composta pela RBT12 (Receita Bruta Tributada dos últimos 12 meses) X Alíquota – PD
(parcela a deduzir) / RBT12 X 100%, chegando à alíquota tributada de determinada
competência de apuração. O valor de recolhimento do Simples Nacional, deverá calcular-se a
alíquota encontrada sobre o faturamento da competência de apuração.
A alíquota que deverá ser utilizada para o cálculo da apuração do simples nacional
encontra-se conforme o anexo e faixa que a empresa se enquadra, a seguir quadro 01 e 02,
respectivamente, do anexo III e V.

Quadro 01: Anexo III
Receita Bruta em 12 Meses (em R$)

Alíquota Valor a Deduzir (em R$)

1a Faixa Até 180.000,00

6,00%

-

2a Faixa De 180.000,01 a 360.000,00

11,20%

9.360,00

3a Faixa De 360.000,01 a 720.000,00

13,50%

17.640,00

4a Faixa De 720.000,01 a 1.800.000,00

16,00%

35.640,00

5a Faixa De 1.800.000,01 a 3.600.000,00 21,00%

125.640,00

6a Faixa De 3.600.000,01 a 4.800.000,00 33,00%

648.000,00

Fonte: Tabela da Lei Complementar 155/2016 (2016).

Quadro 02: Anexo V
Receita Bruta em 12 Meses (em R$)

Alíquota

Valor a Deduzir (em R$)

1a Faixa Até 180.000,00

15,50%

-

2a Faixa De 180.000,01 a 360.000,00

18,00%

4.500,00

3a Faixa De 360.000,01 a 720.000,00

19,50%

9.900,00

4a Faixa De 720.000,01 a 1.800.000,00

20,50%

17.100,00

5a Faixa De 1.800.000,01 a 3.600.000,00

23,00%

62.100,00

6a Faixa De 3.600.000,01 a 4.800.000,00

30,50%

540.000,00

Fonte: Tabela da Lei Complementar 155/2016 (2016).

Gestão Contemporânea: Revista de Negócios do Cesuca - v.4, n.5, p. 47-68, Dezembro/ 2020
Cachoeirinha/RS - ISSN 2446-5771- http://ojs.cesuca.edu.br/index.php/revistaadministracao
51

Gestão Contemporânea: Revista de Negócios do Cesuca
2.2 FOLHA DE PAGAMENTO E PRÓ-LABORE
Folha de pagamento é um documento na qual deverá constar toda a movimentação
trabalhista do empregado, aprendiz, contribuinte ou estagiário na empresa, para laborar a
computação das horas trabalhadas, faltas, horas extras, recebimento de benefícios, desconto
previdenciário, contribuição sindical, dentre outros.
Segundo Oliveira (2017, p. 1),

O uso da folha de pagamento é obrigatório para o empregador, conforme preceitua a
Lei no 8.212/91, art. 32, inciso I, da Consolidação da Legislação Previdenciária –
CLP. Ela pode ser feita a mão (manuscrita), ou por meio de processos mecânicos ou
eletrônicos. Nela são registrados mensalmente todos os proventos e descontos dos
empregados. Deve ficar à disposição da fiscalização, da auditoria interna e externa e
estar sempre pronta para oferecer informações necessárias à continuidade da
empresa.(Oliveira, 2017)

A folha de pagamento será composta pelo salário do colaborador, de acordo com o
contrato de trabalho individual e convenção coletiva de trabalho da categoria, assim como,
apuração de horas extras, adicional de insalubridade ou periculosidade, comissão, adicional
noturno, faltas justificadas e injustificadas, gozo das férias e 13° salário.
Já o pró-labore é a remuneração recebida pelo empresário ou sócio em forma de
contribuinte individual para realizar o recolhimento à previdência social. Segundo Silva
(2017, p. 23)

Pró-labore é uma forma de pagar aos sócios pelos seus serviços prestados para uma
sociedade, é uma maneira de remunerar o sócio, acionista ou diretor da empresa.
Segundo o SEBRAE – SP, esse direito de retirada pode ser fixado no próprio
contrato social, assim podendo existir o sócio investidor e sócio administrador. Essa
é uma das formas tradicionais usadas para pagamento de sócios.(Silva, 2017)

Nesse sentido, são considerados contribuintes individuais que recebem remuneração
decorrente ao trabalho na empresa de acordo com o Art. 9º da Instrução Normativa de n°
971/2009 da Receita Federal do Brasil:
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a) o empresário individual e o titular do capital social na empresa individual de
responsabilidade limitada, conforme definidos nos arts. 966 e 980-A da Lei nº
10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil; (Redação dada pelo(a) Instrução
Normativa RFB nº 1453, de 24 de fevereiro de 2014)
b) qualquer sócio nas sociedades em nome coletivo; (Redação dada pelo(a)
Instrução Normativa RFB nº 1027, de 22 de abril de 2010)
c) o sócio administrador, o sócio cotista e o administrador não-sócio e nãoempregado na sociedade limitada, urbana ou rural, conforme definido na Lei nº
10.406, de 2002 (Código Civil);
d) o membro de conselho de administração na sociedade anônima ou o diretor nãoempregado que, participando ou não do risco econômico do empreendimento, seja
eleito por assembleia geral dos acionistas para cargo de direção de sociedade
anônima, desde que não mantidas as características inerentes à relação de emprego.
e) o membro de conselho fiscal de sociedade ou entidade de qualquer natureza;
(Brasil, 2009)

2.3 ENCARGOS TRABALHISTAS
São tributos que beneficiam diretamente o colaborador, é uma obrigação que a
empresa deve pagar a todo funcionário que faz parte da empresa, por forma de repasse ou
como deposite em contas vinculas. Segundo Santos et. al (2018, p. 106),

Encargos Trabalhistas na contratação de um funcionário implicam em gastos que
não se abordam ao valor do salário combinado no contrato de trabalho. Além desses
valores, existe a obrigação de se pagar ao funcionário verbas adicionais referente aos
direitos trabalhistas previstos na legislação e nos acordos coletivos. Também é
recolhido aos cofres públicos valores que serão do empregado num momento futuro,
exemplo o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). Tem a obrigação
também de recolher quantias que não beneficiam diretamente os funcionários da
empresa, mas tem como base de cálculo a folha de pagamento. É considerado
encargos também a contribuição patronal ao Instituto Nacional do Seguro Social
(INSS) e a de terceiros, valores pagos pela empresa em função da utilização de
serviços de seus empregados. (SANTOS et. al, 2018)
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O Instituto Nacional do Seguro Social é regulamentado pela Lei 8.212/91, na qual
possui o objetivo de assegurar o direito referente a saúde, à previdência e à assistência social.
(VIANNA, 2010). Segundo Oliveira (2017, p. 42), “[...] o INSS incide sobre o salário mais
horas extras, adicional de insalubridade, periculosidade, adicional noturno, diárias para
viagem acima de 50% do salário percebido, 13° salário e outros valores admitidos em lei pela
previdência social. Esse valor é descontado na folha de pagamento.”
A Emenda Constitucional de n° 103 de 2019, determina a tabela a progressiva para
contribuição previdenciária para o empregado e para o contribuinte individual o valor de
contribuição deverá ser calculado a 11% sobre a remuneração, conforme o artigo 216 do
Decreto n° 3.048/99. Vianna (2010, p. 109) explica que deverá “[...] o empregador, ainda que
entidade filantrópica, é obrigado a depositar, até o dia 7 de cada mês, em conta bancária
vinculada, a importância correspondente a 8% da remuneração paga ou devida no mês
anterior a cada colaborador.”
2.5 FATOR “R”
As atividades de prestação de serviço, que estão em conformidade ao inc. III do § 1°
do Art.25 da Resolução CGSN n° 140/2018, poderão ser enquadradas ao anexo III ou ao
anexo V, dependendo do seu fator “R”, indicador de gastos com folha de pagamento.
Cleônimo dos Santos (2019, p. 103) explica que
o fator “R” é a relação entre a folha de salários, incluídos encargos, nos 12 (doze)
meses anteriores ao período de apuração, e a receita bruta total acumulada auferida
nos mercados interno e externo nos 12 (doze) meses anteriores ao período de
apuração.(Santos, 2019, p. 103)

Para ser devidamente enquadrada no anexo corretamente, a empresa deverá determinar
o fator “R”, se for igual ou superior à 28% a empresa deverá aplicar o anexo III, se inferior, o
anexo V. Para consideração da relação da folha de pagamento no cálculo do fator “R” deverá
ser

considerado

o

salário,

horas

extras,

13°

salário,

férias,

adicional

de

insalubridade/periculosidade, quinquênio, pró-labore, FGTS e contribuição previdenciária.
(Brasil, 2019)
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3 METODOLOGIA
Metodologia é a forma de pensar para abordar um determinado problema, quer seja
estudá-lo ou explicá-lo. Nele será apresentado que tipo de pesquisa a ser utilizada, qual a
técnica para a coleta de dados e qual procedimento usado para análise dos dados, para assim
desenvolver o tema estudado.
Pesquisa é o modo cientifico para obter conhecimento da realidade empírica, trata-se
de um processo formal e sistemático. É de certa forma um levantamento de dados de diversas
fontes de informações. Essa pesquisa é classificada como sendo do tipo descritiva, pois tem
como objetivo analisar fatos de um determinado assunto.
Para o presente estudo será aplicada uma metodologia descritiva, quanto seu objetivo;
qualitativa quanto sua abordagem; tendo como procedimento um estudo de caso, cuja coleta
de dados será dada por documentos (demonstrações contábeis para a apuração da receita e
planilhas tributárias).
Para Raupp e Beuren (2013) “[...] a pesquisa descritiva preocupa-se em observar os
fatos, registrá-los, analisá-los, classifica-los e interpretá-los, e o pesquisador não interfere
neles. Assim os fenômenos do mundo físico e humano são estudados, não são manipulados
pelo pesquisador.”
Para Raupp e Beuren (2013) a abordagem qualitativa destaca característica Silva &
Menezes (2001), a abordagem qualitativa concebem-se análises em relação ao fenômeno
estudado, permitindo conhecer sua natureza.
Segundo Prodanov (2013, p. 60),
Estudo de caso é quando envolve o estudo profundo e exaustivo de um ou poucos
objetos de maneira que permita o seu amplo e detalhado conhecimento. (YIN,
2001).

Para Prodanov (2013) , o estudo de caso possui metodologia de pesquisa classificada
como aplicada, na qual se busca aplicação prática de conhecimentos para a solução de
problemas sociais, e que pesquisas dessa natureza estão voltadas mais para a aplicação
imediata de conhecimentos em uma realidade circunstancial, relevando o desenvolvimento de
teorias.
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O estudo de caso será aplicado em uma clínica de fisioterapia localizada na região
metropolitana de Porto Alegre no estado do Rio Grande do Sul, onde o CNAE principal é
86.50-0-04 que é atividade de fisioterapia. O planejamento tributário aplicado na empresa será
desenvolvido considerado o fator “R” para exemplificar a incidência da folha de pagamento
no cálculo do simples nacional e a variação entre os anexos III e V, para analisa se ocorre
uma economia tributária a microempresas e empresas de pequeno porte entre as formas de
tributação.
4 ESTUDO E ANÁLISE DE DADOS
O estudo foi realizado através de relatórios obtidos pela contabilidade da empresa
analisada, na qual usam as bases das notas fiscais de serviço eletrônicas (NFS-e) emitidas e a
folha de pagamento, ambas dos anos de 2017, 2018 e 2019. Foi elaborado quadros e
comparativos das bases para os cálculos, assim como, os impactos dos valores apurados para
a empresa enquadrada no Simples Nacional.
No quadro 03 descreve o faturamento através das notas fiscais emitidas pela empresa
em cada competência no ano com o valor obtido através da prestação de serviços de
fisioterapia.

Quadro 03: Faturamento sobre prestação de serviço dos anos de 2017, 2018 e 2019.
Competência
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Fonte: Elaborado pelas autoras (2020)

2017
13.100,00
14.200,00
14.980,00
15.410,00
15.750,00
15.900,00
16.140,00
16.200,00
16.350,00
16.500,00
17.620,00
17.590,00

2018
17.600,00
18.130,00
18.500,00
18.200,00
18.460,00
18.890,00
19.000,00
19.340,00
19.960,00
20.830,00
21.000,00
21.300,00

2019
21.780,00
22.490,00
23.600,00
24.360,00
26.100,00
25.430,00
24.900,00
24.210,00
24.500,00
25.850,00
26.320,00
25.490,00
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Através do contrato social, verifica-se que a natureza jurídica da empresa é uma
sociedade empresária limitada, possuindo o registro de dois sócios na qual poderão optar pela
retirada ou não de pró-labore de, na qual acordaram em primeiro momento, retirar nos três
anos, no mínimo, um salário mínimo cada um. A mesma não possui funcionários registrados,
apenas os sócios atuam para a geração de receita.
O salário mínimo nacional dos anos de 2017, 2018 e 2019 respectivamente são R$
937,00, R$ 954,00 e R$ 998,00. Os valores estão de acordo com o Decreto de n° 8.948 de
2016, Decreto de nº 9.255 de 2017 e o Decreto de n° 9.661 de 2019.
Seguindo os dados informados anteriormente e as declarações realizadas no Programa
Gerador do Documento de Arrecadação do Simples Nacional (PGDAS), a empresa no ano de
2017, 2018 e 2019 está sendo tributada através do Anexo V.
O cálculo da folha de pagamento foi realizado através dos valores líquidos de prólabore e a contribuição previdenciária durante os últimos 12 meses da competência da
apuração. O fator “R” é a relação entre a coluna do RBT12 e a folha de pagamento, como
ficou inferior a 28%, a mesma é enquadrada no anexo V. O cálculo da alíquota da
competência de janeiro de 2018 foi realizado conforme apresentado na figura 01:
Figura 01 – Cálculo da Alíquota Efetiva

Fonte: Elaborado pelas autoras (2020)

Para calcular o valor a recolher de simples nacional dentro da competência, deverá ser
multiplicado o valor do faturamento pela alíquota efetiva. Segundo assim, 17.600,00 * 0,1563
= 2.750,59. E assim foram apuradas sucessivamente todas as competências apresentadas no
ano de 2018 e 2019.
O quadro 04 apresenta as informações de receita auferida, folha de pagamento dos
últimos 12 meses, o percentual de fator “R”, valor do RBT12 e as competências incluídas na
mesma, para cálculo da alíquota efetiva e do imposto a pagar referente ao ano de 2018.
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Quadro 04: Simples Nacional – Tributação pelo anexo V – Ano de 2018
Folha de
pagamento Fator
Competência Faturamento
últimos 12 “R”
meses
jan/18

17.600,00

22.488,00

11,85%

fev/18

18.130,00

22.522,00

11,59%

mar/18

18.500,00

22.556,00

11,38%

abr/18

18.200,00

22.590,00

11,20%

mai/18

18.460,00

22.624,00

11,06%

jun/18

18.890,00

22.658,00

10,94%

jul/18

19.000,00

22.692,00

10,80%

ago/18

19.340,00

22.726,00

10,67%

set/18

19.960,00

22.760,00

10,53%

out/18

20.830,00

22.794,00

10,37%

nov/18

21.000,00

22.828,00

10,19%

dez/18

21.300,00

22.862,00

10,05%

Receita
bruta dos
Competências
Valor a
últimos 12
Alíquota
RBT 12
pagar
meses
(RBT12)
Jan/2017
à
189.740,00
0,1563
2.750,59
Dez/2017
Fev/2017
à
194.240,00
0,1568
2.843,38
Jan/2018
Mar/2017
à
198.170,00
0,1573
2.909,91
Fev/2018
Abr/2017
à
201.690,00
0,1577
2.869,93
Mar/2018
Mai/2017
à
204.480,00
0,1580
2.916,55
Abril/2018
Jun/2017
à
207.190,00
0,1583
2.989,92
Abril/2018
Jul/2017
à
210.180,00
0,1586
3.013,21
Jun/2018
Ago/2017
à
213.040,00
0,1589
3.072,69
Jul/2018
Set/2017
à
216.180,00
0,1592
3.177,31
Ago/2018
Out/2017
à
219.790,00
0,1595
3.322,92
Set/2018
Nov/2017
à
224.120,00
0,1599
3.358,35
Out/2018
Dez/2017
à
227.500,00
0,1602
3.412,68
Nov/2018
TOTAL
48.002,71

Fonte: Elaborado pelas autoras (2020)

Conforme visto no quadro 04 é possível identificar que o valor a pagar foi de R$
48.002,71. No quadro 05 apresenta as informações de receita auferida, folha de pagamento
dos últimos 12 meses, o percentual de fator “R”, valor do RBT12 e as competências incluídas
na mesma, para cálculo da alíquota efetiva e do imposto a pagar referente ao ano de 2019.
Quadro 05: Simples Nacional – Tributação pelo anexo V – Ano de 2019
Receita
Folha de
bruta dos
pagamento Fator
Competências
Valor a
Competência Faturamento
últimos 12
Alíquota
últimos 12 “R”
RBT 12
pagar
meses
meses
(RBT12)
Jan/2018 à
21.780,00
22.896,00 9,90% 231.210,00
0,1605 3.496,50
jan/19
Dez/2019
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fev/19

22.490,00

22.984,00

9,76% 235.390,00

mar/19

23.600,00

23.072,00

9,62% 239.750,00

abr/19

24.360,00

23.160,00

9,46% 244.850,00

mai/19

26.100,00

23.248,00

9,26% 251.010,00

jun/19

25.430,00

23.336,00

9,02% 258.650,00

jul/19

24.900,00

23.424,00

8,83% 265.190,00

ago/19

24.210,00

23.512,00

8,67% 271.090,00

set/19

24.500,00

23.600,00

8,55% 275.960,00

out/19

25.850,00

23.688,00

8,44% 280.500,00

nov/19

26.320,00

23.776,00

8,33% 285.520,00

dez/19

25.490,00

23.864,00

8,21% 290.840,00

Fev/2018 à
Jan/2019
Mar/2018 à
Fev/2019
Abr/2018 à
Mar/2019
Mai/2018 à
Abril/2019
Jun/2018 à
Abril/2019
Jul/2018 à
Jun/2019
Ago/2018 à
Jul/2019
Set/2018 à
Ago/2019
Out/2018 à
Set/2019
Nov/2018 à
Out/2019
Dez/2018 à
Nov/2019
TOTAL

0,1609

3.618,25

0,1612

3.805,04

0,1616

3.937,10

0,1621

4.230,09

0,1626

4.134,97

0,1630

4.059,47

0,1634

3.955,92

0,1637

4.010,49

0,1640

4.238,29

0,1642

4.322,78

0,1645

4.193,81
36.637,44

Fonte: Elaborado pelas autoras (2020)

Conforme visto no quadro 05 é possível identificar que o valor a pagar foi de R$
36.637,44. Nos anos de 2018 e 2019 de apuração da empresa, a mesma teria que realizar o
recolhimento pelo simples nacional de R$ 48.002,71 e R$ 36.637,44, totalizando um valor de
R$ 84.640,15 sendo enquadrada no anexo V.
Para ser realizado o cálculo no simples nacional com enquadramento no anexo III para
comparativo, foi aumentado o valor do pró-labore de cada sócio mensalmente para R$
2.300,00, R$ 3.000,00 e R$ 3.500,00, sendo respectivamente, nos anos de 2017, 2018 e 2019.
Será demonstrado no quadro 06 o valor do cálculo mensal de pró-labore por cada ano
de acordo com a folha de pagamento da empresa e informativos gerados mensalmente como
GFIP e E-Social.

Quadro 06: Resumo do holerite de cada sócio com a retirada de pró-labore
Ano
Pró-labore
2017
2.300,00
2018
3.000,00
2019
3.500,00
Fonte: Elaborado pelas autoras (2020)

INSS
253,00
330,00
385,00

IRRF
10,72
57,45
112,45

Valor líquido
2.036,28
2.612,55
3.002,55
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O valor considerado no cálculo no fator “R” foi realizado pela soma do valor liquido,
INSS e o Imposto de Renda Retido na Fonte, totalizando o valor total da folha de pagamento.
Conforme demonstrado no quadro 06, em uma competência do ano de 2017, foi
apurado com a soma de R$ 2.036,28, R$ 253,00 e R$ 10,72, totalizando o valor de R$
2.300,00 e assim foi apurado sucessivamente todos os demais períodos. O cálculo da alíquota
da competência de janeiro de 2018 foi realizado conforme apresentado na figura 02:
Figura 02 – Cálculo da alíquota de Janeiro de 2018
189.740,00 X 11,20% - 9.360,00
189.740,00

=

0,0627

Fonte: Elaborado pelas autoras (2020)

O valor do recolhimento pelo simples nacional dentro da competência deverá ser
multiplicado o valor do faturamento pela alíquota efetiva, sendo assim, ficaria 17.600,00 *
0,0627 = 1.103,52. E assim foram apuradas sucessivamente todas as competências
apresentadas no ano de 2018 e 2019.
No quadro 07 apresenta as informações de receita auferida, folha de pagamento dos
últimos 12 meses, o percentual de fator “R”, valor do RBT12 e as competências incluídas na
mesma, para cálculo da alíquota efetiva e do imposto a pagar referente ao ano de 2018.
Quadro 07: Simples Nacional – Tributação pelo anexo III – Ano de 2018
Receita
bruta dos
últimos 12
meses
(RBT12)

Competência

Faturamento

Folha de
pagamento
últimos 12
meses

jan/18

17.600,00

55.215,00

29,10% 189.740,00

fev/18

18.130,00

56.615,00

29,15% 194.240,00

mar/18

18.500,00

58.015,00

29,28% 198.170,00

abr/18

18.200,00

59.415,00

29,46% 201.690,00

mai/18

18.460,00

60.814,00

29,74% 204.480,00

Fator
“R”

Competências
RBT 12
Jan/2017 à
Dez/2017
Fev/2017 à
Jan/2018
Mar/2017 à
Fev/2018
Abr/2017 à
Mar/2018
Mai/2017 à

Alíquota

Valor a
pagar

0,0627

1.102,98

0,0638

1.156,92

0,0648

1.198,20

0,0656

1.193,78

0,0662

1.222,52
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Abril/2018
jun/18

18.890,00

62.214,00

30,03% 207.190,00

jul/18

19.000,00

63.612,00

30,27% 210.180,00

ago/18

19.340,00

65.012,00

30,52% 213.040,00

set/18

19.960,00

66.409,00

30,72% 216.180,00

out/18

20.830,00

67.809,00

30,85% 219.790,00

nov/18

21.000,00

69.205,00

30,88% 224.120,00

dez/18

21.300,00

70.605,00

31,04% 227.500,00

Jun/2017 à
Abril/2018
Jul/2017 à
Jun/2018
Ago/2017 à
Jul/2018
Set/2017 à
Ago/2018
Out/2017 à
Set/2018
Nov/2017 à
Out/2018
Dez/2017 à
Nov/2018
Total

0,0668

1.262,31

0,0675

1.281,87

0,0681

1.316,37

0,0687

1.371,31

0,0694

1.445,89

0,0702

1.474,97

0,0709

1.509,26
15.536,37

Fonte: Elaborado pelas autoras (2020)

Conforme visto no quadro 07 é possível identificar que o valor a recolher foi de R$
15.536,37. O quadro 08 apresenta as informações de receita auferida, folha de pagamento dos
últimos 12 meses, o percentual de fator “R”, valor do RBT12 e as competências incluídas na
mesma, para cálculo da alíquota efetiva e do imposto a pagar referente ao ano de 2019.
Quadro 08: Simples Nacional – Tributação pelo anexo III – Ano de 2019
Folha de
pagamento
Competência Faturamento
últimos 12
meses

Fator
“R”

jan/19

21.780,00

72.000,00

31,14%

fev/19

22.490,00

73.000,00

31,01%

mar/19

23.600,00

74.000,00

30,87%

abr/19

24.360,00

75.000,00

30,63%

mai/19

26.100,00

76.000,00

30,28%

jun/19

25.430,00

77.000,00

29,77%

jul/19

24.900,00

78.000,00

29,41%

ago/19

24.210,00

79.000,00

29,14%

set/19

24.500,00

80.000,00

28,99%

Receita
bruta dos
Competências
últimos 12
Alíquota
RBT 12
meses
(RBT12)
Jan/2018 à
231.210,00
0,0715
Dez/2019
Fev/2018 à
235.390,00
0,0722
Jan/2019
Mar/2018 à
239.750,00
0,0730
Fev/2019
Abr/2018 à
244.850,00
0,0738
Mar/2019
Mai/2018 à
251.010,00
0,0747
Abril/2019
Jun/2018 à
258.650,00
0,0758
Abril/2019
Jul/2018 à
265.190,00
0,0767
Jun/2019
Ago/2018 à
271.090,00
0,0775
Jul/2019
Set/2018 à
275.960,00
0,0781
Ago/2019

Valor a
pagar

1.557,65
1.624,59
1.721,84
1.797,10
1.949,95
1.927,90
1.909,94
1.875,61
1.913,01
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out/19

25.850,00

81.000,00

28,88% 280.500,00

nov/19

26.320,00

82.000,00

28,72% 285.520,00

dez/19

25.490,00

83.000,00

28,54% 290.840,00

Out/2018 à
0,0786
Set/2019
Nov/2018 à
0,0792
Out/2019
Dez/2018 à
0,0798
Nov/2019
TOTAL

2.032,61
2.085,01
2.034,54
22.429,76

Fonte: Elaborado pelas autoras (2020)

Conforme visto no quadro 08 é possível identificar que o valor a recolher foi de R$
22.429,76. Nos anos de 2018 e 2019 de apuração da empresa, conforme apresentado nos
quadros 07 e 08, a mesma tributária o valor de R$ 15.536,37 e R$ 22.429,76, totalizando o
valor de R$ 37.966,13 sendo enquadrada no anexo V.
Após realizarmos os cálculos nos dois enquadramentos durante os 2 anos-calendários
da empresa, o valor apurado do documento de arrecadação do simples nacional gera uma
economia tributária no total de R$ 46.674,02, significando 44,86% de redução. Nos quadros
09 e 10 será apresentado o comparativo do anexo de enquadramento do simples nacional em
cada ano de estudo de caso realizado na empresa, com os o valor a ser recolhido através da
tributação de impostos pelo simples nacional, pelo valor líquido da folha de pagamento e os
encargos trabalhistas incidentes sobre o pró-labore.

Quadro 09: Comparativo dos tributos, folha de pagamento e encargos no ano de 2018:
2018
Competência

Janeiro

Anexo V
Anexo III
Diferença
Folha
Folha
Encargos
Encargos
Simples
Total Simples
Total
Liquida (INSS+IR)
Liquida (INSS+IR)
2.750,59 1.698,12 209,88 4.658,59 1.102,98 5.225,10 774,90 7.102,98 2.444,39

Fevereiro

2.843,38 1.698,12

209,88

4.751,38 1.156,92 5.225,10

774,90

Março

2.909,91 1.698,12

209,88

4.817,91 1.198,20 5.225,10

774,90

7.156,92 2.405,54
7.198,20 2.380,30

Abril

2.869,93 1.698,12

209,88

4.777,93 1.193,78 5.225,10

774,90

Maio

2.916,55 1.698,12

209,88

4.824,55 1.222,52 5.225,10

774,90

7.193,78 2.415,85
7.222,52 2.397,97

Junho

2.989,92 1.698,12

209,88

4.897,92 1.262,31 5.225,10

774,90

7.262,31 2.364,38

Julho

3.013,21 1.698,12

209,88

4.921,21 1.281,87 5.225,10

774,90

7.281,87 2.360,66

Agosto

3.072,69 1.698,12

209,88

4.980,69 1.316,37 5.225,10

774,90

7.316,37 2.335,68

Setembro

3.177,31 1.698,12

209,88

5.085,31 1.371,31 5.225,10

774,90

Outubro

3.322,92 1.698,12

209,88

5.230,92 1.445,89 5.225,10

774,90

7.371,31 2.285,99
7.445,89 2.214,97

Novembro

3.358,35 1.698,12

209,88

5.266,35 1.474,97 5.225,10

774,90

7.474,97 2.208,62
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209,88

5.320,68 1.509,26 5.225,10

774,90

7.509,26 2.188,58

36.637,44 20.377,44 2.518,56
Total
Fonte: Elaborado pelas autoras (2020)

59.533,44 15.536,37 62.701,20

9.298,80

87.536,37 28.002,93

Dezembro

3.412,68 1.698,12

Pelo comparativo demonstrado no quadro 09, o valor total apurado pelo anexo V é de
R$ 59.553,44, na qual considerou a soma do valor a recolher do simples nacional de R$
36.637,44, a folha de pagamento líquido de R$ 20.377,44 e os encargos trabalhistas de R$
2.518,56. Pelo anexo III, o valor é de R$ 87.536,37, na qual considerou a soma do valor a
recolher do simples nacional de R$ 15.536,37, a folha de pagamento líquida de R$ 62.701,20
e os encargos trabalhistas de R$ 9.928,80.
Confrontando os dados dos dois anexos no ano de 2018, ocorreu uma diferença de R$
28.002,93 na qual resulta 68,01% entre o pagamento total de todos os tributos resultante das
operações.

Quadro 10: Comparativo dos tributos, folha de pagamento e encargos no ano de 2019:
2019
Competência

Janeiro

Anexo V
Anexo III
Diferença
Folha
Encargos
Folha
Encargos
Simples
Total Simples
Total
Liquida (INSS+IR)
Liquida (INSS+IR)
3.496,50 1.776,44
219,56 5.492,50 1.557,65 6.005,10 994,90
8.557,65 3.065,15

Fevereiro

3.618,25 1.776,44

219,56

5.614,25 1.624,59 6.005,10

994,90

8.624,59

3.010,34

Março

3.805,04 1.776,44

219,56

5.801,04 1.721,84 6.005,10

994,90

8.721,84

2.920,80

Abril

3.937,10 1.776,44

219,56

5.933,10 1.797,10 6.005,10

994,90

8.797,10

2.864,00

Maio

4.230,09 1.776,44

219,56

6.226,09 1.949,95 6.005,10

994,90

8.949,95

2.723,86

Junho

4.134,97 1.776,44

219,56

6.130,97 1.927,90 6.005,10

994,90

8.927,90

2.796,93

Julho

4.059,47 1.776,44

219,56

6.055,47 1.909,94 6.005,10

994,90

8.909,94

2.854,47

Agosto

3.955,92 1.776,44

219,56

5.951,92 1.875,61 6.005,10

994,90

8.875,61

2.923,69

Setembro

4.010,49 1.776,44

219,56

6.006,49 1.913,01 6.005,10

994,90

8.913,01

2.906,52

Outubro

4.238,29 1.776,44

219,56

6.234,29 2.032,61 6.005,10

994,90

9.032,61

2.798,32

Novembro

4.322,78 1.776,44

219,56

6.318,78 2.085,01 6.005,10

994,90

9.085,01

2.766,23

Dezembro

4.193,81 1.776,44

219,56

6.189,81 2.034,54 6.005,10

994,90

9.034,54

2.844,74

48.002,71 21.317,28 2.634,72
Total
Fonte: Elaborado pelas autoras (2020)

71.954,71 22.429,76 72.061,20

11.938,80

106.429,76 34.475,05

Pelo comparativo demonstrado no quadro 10, o valor total apurado pelo anexo V é de
R$ 71.954,71, na qual considerou a soma do valor a recolher do simples nacional de R$
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48.002,71, a folha de pagamento líquido de R$ 21.317,28 e os encargos trabalhistas de R$
2.634,72. Pelo anexo III, o valor é de R$ 106.429,05, na qual considerou a soma do valor a
recolher do simples nacional de R$ 22.429,76, a folha de pagamento líquida de R$ 72.061,20
e os encargos trabalhistas de R$ 11.938,80. Confrontando os dados dos dois anexos no ano de
2018, ocorreu uma diferença de R$ 34.475,05 na qual resulta 67,61% entre o pagamento total
de todos os tributos resultante das operações.
É visível através dos quadros 09 e 10, que se a empresa optar pela tributação do
simples nacional pelo anexo III, será acrescido os valores da folha de pagamento e encargos,
totalizando uma diferença nos dois anos de R$ 62.477,98. Por isso, a empresa poderá
continuar enquadrada no anexo V para uma economia tributária total.

No gráfico 01,

evidencia-se a comparação entre o valor a recolher entre o simples nacional enquadrado pelo
anexo III, que encontra-se na cor azul, e pelo enquadramento pelo anexo V, que está na cor
laranja, durante cada competência no ano de 2018 e 2019 de acordo com as apurações
realizadas nos quadros 04, 05, 07 e 08.

Gráfico 01: Comparação entre o recolhimento do Simples Nacional pelo anexo III e V nos
anos de 2018 e 2019.
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Fonte: Elaborado pelas autoras (2020)

Conforme demonstrado no gráfico 01, a comparação apenas dos valores a recolher
através do PGDAS pelo anexo III é mais vantajoso do que pelo anexo V. No gráfico 02,
evidencia-se a comparação entre o valor a recolher total entre o simples nacional enquadrado
pelo anexo III com a folha de pagamento e encargos, que encontra-se na cor azul, e pelo
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enquadramento pelo anexo V com a folha de pagamento e encargos, que está na cor laranja,
durante cada competência no ano de 2018 e 2019 de acordo com as apurações realizadas nas
tabelas 09 e 10.

Gráfico 02: Comparação entre o recolhimento total do Simples Nacional pelo anexo III e V
com folha de pagamento e encargos nos anos de 2018 e 2019.
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Anexo V

Fonte: Elaborado pelas autoras (2020)

Comparando o total do simples nacional, folha de pagamento e encargos, observa-se
que no quadro 02, a opção tributária mais benéfica para empresa é pelo enquadramento no
anexo V. É visível, também, que a partir da competência de janeiro de 2019 ocorre um
aumento da diferença entre os dois anexos que é devido ao aumento da retirada de pró-labore.
Por isso, no momento da opção entre o enquadramento tributário, é de suma importância que
a empresa faça o levantamento de todos os valores a serem considerados dentro do regime do
simples nacional como a folha de pagamento e suas incidências.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS
O planejamento tributário é de suma importância nas empresas para redução dos
custos sobre os produtos e serviços, pois, com a escolha do anexo correto, gera melhorias
como o aumento da margem de lucro e melhor competitividade perante ao mercado. Dessa
forma, é imprescindível que tenha um profissional contábil efetivo no planejamento tributário
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da empresa em cada ano calendário para prever as consequências gerenciais e legais, de
acordo com as atividades fins e os procedimentos realizados pela mesma.
Segundo o estudo apresentado, comparando-se apenas o recolhimento dos tributos
pelo Simples Nacional entre os anexos V e III, o valor apurado pelo anexo III é menor.
Porém, além da comparação dos valores previstos do DAS, deverá ser levado em
consideração, o recolhimento total dos impostos, a folha de pagamento e encargos
trabalhistas. É viável que a empresa continue enquadrada no anexo V, na qual pagará um
valor maior sobre os impostos recolhidos pelo Simples Nacional e terá um desembolso menor
em folha de pagamento pela retirada de pró-labore e incidência da contribuição previdenciária
e imposto de renda retido na fonte. A clínica poderá reduzir ainda mais a tributação através da
folha de pagamento, não gerando o pró-labore mensal e realizando apenas a distribuição de
lucros para os sócios. Como o contrato social da empresa não há especificação quanto a
remuneração dos mesmos, poderá escolher a opção mais vantajosa.
A pesquisa atingiu seus objetivos pois, ao analisar os cálculos obtidos demonstrou-se
que, ao optar por reduzir a alíquota do Simples Nacional ao utilizar-se do Anexo III não foi
vantajoso, pois ao incluir custo da Folha de Pagamento na tributação, o gasto iria aumentar.
Gerencialmente a empresa deve-se sempre atentar a todos os pontos no momento em que for
escolher a sua forma tributária, e academicamente, proporciona uma ligação teoria e prática
com os conceitos tributário, possibilitando entender como são aplicados na prática os
conceitos estudados.
Como sugestão para estudos futuros, uma pesquisa sobre as opções quanto aos sócios
sobre os valores a embolsar partir de retirada de pró-labore ou apenas com o recebimento de
dividendo, além disso, realizar a contribuição como autônomo e tributação do ISSQN de
acordo com o município de prestação de serviço.
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