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PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO: Apuração do Pis e da Cofins sob a alíquota 

monofásica nas empresas de autopeças 

 

Filipe Oliveira de Souza Almeida1 

Ubiratan Almeida de Souza Sobrinho2 

 

RESUMO 

 
O fator crucial que impacta o fluxo de caixa das empresas, é a dificuldade para compreender a 
legislação tributária. As contribuições federais de PIS e COFINS, possuem alguns produtos que são 
submetidos ao regime de alíquota concentrada nos fabricantes e importadores, assim as alíquotas 
ficam zeradas para as operações seguintes. Alguns profissionais acabam deixando passar 
despercebido a tributação monofásica, se atentando apenas as tributações estaduais, fazendo com 
que o contribuinte pague PIS e COFINS a maior nos seus recolhimentos. A partir de um estudo de 
caso e aplicando a metodologia de analise quantitativa buscou-se responder ao seguinte 
questionamento: como o planejamento tributário, especificamente à apuração monofásica do PIS e 
da COFINS pode reduzir a carga tributária de uma empresa de autopeças na cidade de Capim 
Grosso. Em nosso estudo foi analisado uma empresa do segmento automotivo, que revende produtos 
para manutenção de automóveis. Depois de tal analise pode-se comprovar que o contribuinte 
revendia cerca de 69% (sessenta e nove por cento) em produtos com alíquota concentrada, 
monofásicos. Tendo como base o ano 2017, tais produtos não deveriam ser tributados pelo PIS e 
COFINS, o mesmo percentual representa os recolhimentos indevidos, em períodos anteriores.  
 
Palavra-chave: Planejamento Tributário. PIS e COFINS. Incidência Monofásica. 

Alíquota Concentrada. Auto Peças.  
 

 
INTRODUÇÃO 

 

No âmbito gerencial é de suma importância o planejamento das ações 

empresárias. Com a alta competitividade e a globalização, as empresas enfrentam 

grandes desafios econômicos, com isso faz-se necessário a utilização de 

ferramentas adequadas à gestão.  

Devido a esses eventos novas tecnologias surgiram a fim de melhorar o 

cotidiano do indivíduo, principalmente no âmbito gerencial. Os softwares contábeis 

hoje podem realizar tarefas que antes levavam horas para realizar, além de 

armazenar dados em sistema em nuvem de fácil acesso, de qualquer lugar e a 

                                                
1  Graduando em Ciências Contábeis da Faculdade Capim Grosso (FCG). filipeoliveiracg@gmail.com, (74) 

99151-2553. 
2  Graduando em Ciências Contábeis da Faculdade Capim Grosso (FCG). ubiratanalmeida97@gmail.com, (74) 

99189-2178. 
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qualquer hora por meio da internet é possível acessar os documentos, que antes 

eram empilhados em estantes pelo escritório. 

Graças a tal avanço tecnológico atualmente os softwares são capazes de 

realizar o cruzamento de dados facilitando o planejamento tributário que é utilizado 

como um diferencial competitivo, já que os empresários brasileiros encontram uma 

das maiores cargas tributarias do mundo, utilizando a técnica da elisão fiscal é 

possível reduzir consideravelmente o recolhimento dos tributos. 

 Neste estudo, são pesquisadas duas contribuições sociais, o Programa de 

Integração Social – PIS e a Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social 

– COFINS. A pesquisa compreende um estudo de caso em que estas contribuições 

devem ser recolhidas apenas pelos fabricantes ou importadores. Essa operação de 

alíquota concentrada também conhecida como alíquota monofásica, reduz a zero as 

alíquotas dos distribuidores e varejistas. 

A pesquisa em questão neste estudo analisa essa situação, no qual uma 

empresa comercial do segmento de autopeças tributa normalmente suas vendas 

pelo regime do Simples Nacional, não levando em consideração que parte das 

mercadorias vendidas poderia ser tributada pelo regime monofásico de alíquotas 

concentradas, ou seja, não deveria haver recolhimento do tributo (PIS e COFINS) 

sobre estas vendas. Diante disso esta pesquisa se propõe a responder a seguinte 

pergunta: como o planejamento tributário, especificamente à apuração monofásica 

do PIS e da COFINS pode reduzir a carga tributária de uma empresa de autopeças? 

O objetivo geral deste estudo é demonstrar como a cobrança monofásica do 

PIS e da COFINS pode impactar na redução da carga tributária de uma empresa 

comercial de autopeças. 

Para isso utilizamos a metodologia quantitativa com pesquisa descritiva, além 

de um estudo de caso numa empresa do segmento automotivo, para isso 

relataremos as normas de tributos, em especifico das contribuições sociais para o 

PIS e a COFINS; Apresentaremos a legislação acerca do regime de incidência 

monofásica do PIS e da COFINS; Efetuaremos o cálculo do PIS e da COFINS de 

uma empresa selecionada, com e sem a tributação monofásica das contribuições; 

Compararemos os resultados do cálculo apresentado e verificaremos os 

desembolsos desnecessários.  

 A muito tempo que o governo vem se ajustando para a realização da reforma 

tributária, tema este bastante discutindo tanto no senado como na câmara de 
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deputados além de inúmeras notícias nas mídias. Não há dúvida sobre a 

importância de tal reforma, já que a carga tributária é das maiores causadoras de 

falência das empresas. 

 Contudo a algumas formas de diminuir o impacto nas empresas, através de 

compliance tributário as empresas podem e devem reduzir seus impostos. Tal 

procedimento é denominado planejamento tributário. 

 O presente trabalho busca informar a necessidade do planejamento tributário, 

tendo como foco um estudo de caso de uma empresa que realiza uma má gestão 

tributaria. Já que a legislação sofre alterações constantemente é necessário que os 

profissionais envolvidos se atualizem quase que diariamente.  

 Devido tais alterações são poucos os estudos acerca da cobrança monofásica 

de PIS e COFINS, tal carência motivou a realização deste pesquisa, principalmente 

do que tange a apresentação de um estudo de caso. 

 

CONTABILIDADE NO BRASIL 

 

 No Brasil a carga tributária representa quase 1/3 (um terço) do PIB (Produto 

interno Bruto), que é a soma de todas os bens e serviços realizados em um 

estipulada território, em virtude do extenso e complexo CTN (código tributário 

nacional) e suas legislações especificas a contabilidade surge não somente como 

intermédio entre o fisco e o contribuinte, mas sim, com a finalidade de atender as 

mais variadas necessidades econômico-financeira da sociedade. “A Contabilidade é 

uma ciência essencialmente utilitária, no sentido de que responde, por mecanismos 

próprios, a estímulos dos vários setores da economia.” (IUDÍCIBUS, 2004, p. 48). 

Desta forma a contabilidade se encontra em um instante onde busca cumprir 

as necessidades da comunidade, seja ela particular ou empresarial. Oliveira (2003) 

além disso afirma que “a Contabilidade evoluiu historicamente acompanhando de 

perto as modificações sociais e econômicas da humanidade, adequando-se às 

evoluções e revoluções do ambiente de produção e negócios bem como dos 

conhecimentos e tecnologias disponíveis”. Diante disto, a contabilidade evolui a 

cada segundo, não sendo, mas voltada ao proprietário da entidade e sim, a ela 

como um todo, tratando a entidade como figura central.  

 Favero et al, (1997, p. 13) traz uma visão da contabilidade como ferramenta 

para a tomada de decisão. 
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Analisar, interpretar e registrar os fenômenos que ocorrem no patrimônio 
das pessoas físicas e jurídicas, busca demonstrar a seus usuários, através 
de relatórios próprios (Demonstração de Resultado do Exercício, 
Demonstração das Mutações de Patrimônio Líquido ou Demonstração de 
Lucros ou Prejuízos Acumulados, Balanço Patrimonial, Demonstração de 
Origens e Aplicações de Recursos e outros), as informações sobre o 
comportamento dos negócios para a tomada de decisões. (FAVERO et al., 
1997, p. 13). 

 

Como afirma MARION, (2003) “De tal modo como a ciência, o profissional da 

contabilidade deve se adaptar ao cenário em que está incluído, se espera que o 

contador esteja em aprimoramento constante”. O contador tem papel imprescindível 

na sustentação econômico-financeira da entidade, e devem pesquisar as 

atualizações necessárias para entregar orientação e confiança as empresas, 

conforme relata Marion (2003), “o contador é o anjo-da-guarda de uma empresa, 

tornando-se seu profundo conhecedor, podendo dessa forma ajudar em sua 

continuidade e crescimento”. 

 

O PROFISSIONAL CONTÁBIL 

 

 O Contabilista, durante muito tempo foi intitulado “guarda-livros”, não somente 

pela quantidade de documentos que se faz necessário guardar pelo prazo 

decadencial, mas sim, pelo grande fato de todos os procedimentos fiscais e 

gerenciais de uma empresa, se fazia em livros. Eram preenchidas a manuscrito. 

Com os avanços tecnológicos os procedimentos mudaram e evoluíram.  

Existem uma variedade de possibilidade para o profissional contábil, podendo 

atuar em diversos setores da economia, já que a contabilidade está ligada direta ou 

indiretamente a todos as áreas e serviços, seja no âmbito empresarial, público, no 

ensino ou como autônomo, a contabilidade se faz presente em todos os campos. 

Marion (2010, p.2) apresenta uma visão geral das variações do profissional contábil, 

que ele descreve como especializações. Apresentado no quadro 1. Abaixo a visão 

geral do profissional contábil, segundo Marion. 

 

QUADRO 1: visão geral do profissional contábil. 

NA EMPRESA NO ENSINO AUTÔNOMO ÓRGAO PÚBLICO 

Planejador Tributário Professor  Auditor independente  Contador publico 

Analista financeiro Pesquisador Consultor Agente fiscal da receita 

Contador geral Escritor Empresário contábil Auditor do Tribunal de 
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Contas 

Auditor interno Parecerista Perito contábil Auditor do Banco 

Central do Brasil 

Contador de custos Conferencistas  Investigador de fraudes Oficial Contador 

Contador gerencial    

Fonte: Marion (2010, p. 2) 
 

Não há como contestar que o contabilista que não se modernizar ficará para 

traz, numa praça tal competitivo e acirrado como nos dias atuais. Com um apanhado 

de alterações tributarias, globalização econômica, constantes casos de corrupção 

entre outras situações fiscais e econômicas a população está ficando cada vez mais 

preocupada, e cabe ao profissional contábil o profissionalismo primordial para 

prestar a sociedade. A permanente atualização e a busca pela informação são sem 

dúvida um diferencial competitivo neste mercado de trabalho.  

O planejador tributário, por exemplo, deve estar constantemente em busca 

deste conhecimento, já que no Brasil ocorre cerca de 37 alterações tributarias por 

dias conforme dados do IBPT (Instituto de Brasileiro de Planejamento Tributário).  

O descontentamento dos empresários pode ser observada pelos dados 

divulgados pela FUCS (2010, p. 57), na revista Época, onde afirma que “81% dos 

empresários e altos executivos acreditam que os impostos são, hoje, o fator que 

mais afeta negativamente os negócios no país”. Este alto percentual demostra o que 

afirmamos, quando citamos o enorme impacto da carga tributária no PIB. Essa 

analogia pode ser comprovada na figura 1. onde apresenta a pesquisa divulgada 

pela AMCHAM, em parceria com o IBOPE, realizada em todo território nacional. 

 

FIGURA 1- Gráfico Freio ao Crescimento 

Fonte: FUCS (2010) 
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Este percentual mostra a insatisfação com a carga tributária. Cerca de 69% 

dos entrevistados não acredita numa possível redução da carga tributária. Com o 

passar dos anos a carga tributária tem se tornado cada vez mais alta.  A trajetória 

com elevados aumentos saindo de aproximadamente 14% do PIB em 1947 para 

pouco menos que 33% do PIB em 2016. Neste período alcançou uma marca 

histórica de 34,8% do PIB no ano de 2008.  

Com todo o impacto tributário, as empresas precisam de profissionais que 

tenham o conhecimento necessário, para realizar a melhor gestão tributaria possível, 

diminuindo assim o ônus tributário.  

 

PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO  

 

A contabilidade possui muitas vertentes, dentre elas destacam-se: 

Contabilidade Financeira, Contabilidade Fiscal, Contabilidade Governamental, 

Contabilidade Rural, Contabilidade Internacional, Contabilidade Bancária, 

Contabilidade Imobiliária, Auditoria, Perícia, Contabilidade Social e a Contabilidade 

Gerencial. 

De acordo com Ribeiro (2005), a contabilidade é uma ciência social que tem 

por objetivo o patrimônio das entidades econômico-administrativas. Seu objetivo 

principal é controlar o patrimônio das entidades em decorrência de suas variações. 

Além das ramificações dispostas anteriormente devemos destacar o 

planejamento tributário, que pode ser classificado como um campo da contabilidade, 

tendo como objetivo encontrar alternativas para diminuir o impacto causado pela 

carga tributária brasileira. Latorraca (2000) afirma que o planejamento tributário é: 

 

Atividade empresarial que, desenvolve-se de forma estritamente preventiva, 
projeta os atos e fatos administrativos com o objetivo de informar quais os 
ônus tributários em cada uma das opções legais disponíveis. O objeto do 
planejamento tributário é, em última análise, a economia tributária. 
(LATORRACA, 2000, p.58)  

  

A elisão fiscal é o método fundamentado na legislação atual, com a intenção 

de minimizar os recolhimentos dos tributos. Existem duas espécies de elisão fiscal, 

aquele consequente da própria lei, permitindo ou até induzindo a economia dos 

tributos, como por exemplo a Lei 10.485/02 no seu Art. 5° parágrafo único: "Fica 
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reduzida a 0% (zero por cento) a alíquota das contribuições para o PIS/Pasep e da 

COFINS, relativamente à receita bruta da venda dos produtos referidos no caput, 

auferida por comerciantes atacadistas e varejistas."  

E a que resulta de lacunas e brechas existente na própria lei, contemplando o 

contribuindo a adaptar seus negócios que lhe favoreça um mínimo encargo 

tributário, como exemplo o imposto de jurisdição municipal ISS, onde cada município 

estabelece o percentual e os segmento para tal obrigação.  

Podemos assim afirma que o planejamento tributário é um conjunto de 

sistemas legais dos quais temos como objetivo é a redução dos recolhimentos de 

tributos. Segundo Mario Berti, presidente da Fenacon, “se antes o planejamento 

tributário era visto como um instrumento complexo e encarado com receio pelos 

empresários brasileiros, hoje tem atraído cada vez mais o interesse das empresas.” 

Assim todo contribuinte tem o direito de estruturar seu negócio.  

Neste contexto, damos evidência para a redução de gastos em geral, entre 

eles os impostos. Se o planejamento tributário for licito, a fazenda tem que respeitá-

lo. Analisado ainda o planejamento tributário alguns empresários optam pela evasão 

fiscal, manobra essa ilegal que de acordo com Ludvig (2007, p. 23) “consiste em 

utilizar procedimentos que violem diretamente a lei fiscal ou regulamento fiscal. É 

uma fraude flagrante, o contribuinte se opõe conscientemente à Lei, isto é, tem 

exatamente a consciência do que está fazendo”. 

 

QUADRO 2: Caracterização de elisão e evasão fiscal  

ELISÃO EVASÃO 

Legal Ilegal 

Não é passível de sanção Passível de sanção 

Medias antes da ocorrência fato gerador Medias após ocorrência do fato gerador 

Deve ser estimulada Deve ser combatida 

Fonte: Döerner (2010, p. 32) 

 

As particularidades que distingue elisão da evasão fiscal. Inicialmente a 

legitimidade da elisão fiscal e a ilicitude da evasão. Pelo fato de a elisão ser um 

procedimento permitido não é submetido a penalidade, pois constitui um direito do 

contribuinte. A evasão, por sua vez, pode ocasionar sanções por se tratar de um 

método ilícito de diminuição dos custos tributários, e por esses motivos tem que ser 
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combatida. Nesta interpretação a elisão fiscal deve ser estimulada, porque configura 

um método legítimo de o contribuinte diminuir seus custos tributários. 

 

PIS & COFINS 

 

 A contribuição Federal do PIS está prevista na constituição federal de 1988 

nos artigos 195.O PIS foi instituído pela Lei Complementar 07/1970. Os recursos do 

PIS são destinados ao pagamento de seguros desemprego, abono e participação na 

receita de órgãos e entidades para trabalhadores públicos e privados, onde os 

recursos oriundos da receita com o PIS e destinado aos funcionários das empresas 

privadas, administrados pela caixa econômica federal, e o PASEP destinado aos 

servidores públicos, administrado pelo banco do brasil.  

Os recursos oriundos da COFINS são destinados principalmente para a área 

da saúde. A COFINS, foi instituída pela LC n.º 70/91, igualmente ao PIS, sofreu 

diversas alterações como, base de cálculo e alíquota, vindo a ganhar nova 

sistemática de apuração por meio do regime da não cumulatividade, através da Lei 

n.º 10.833 de 29 de dezembro de 2003.  

Atualmente existem três modalidades de apuração do PIS e da COFINS, se 

tratando de PIS o recolhimento pode incidir sobre o faturamento, sobre a folha de 

pagamento e sobre a importação. O recolhimento do PIS na modalidade sobre o 

faturamento, e dever das contribuintes pessoas jurídicas de direito privado, e todas 

as pessoas a elas equiparadas, em geral todas as empresas privadas que visão o 

lucro.  

Segundo o artigo 2° da lei 9718/98 “As contribuições para o PIS/PASEP e a 

COFINS, devidas pelas pessoas jurídicas de direito privado, serão calculadas com 

base no seu faturamento, observadas a legislação vigente e as alterações 

introduzidas por esta Lei.” 

Quem recolhe o PIS sobre folha são entidades imune ou isentas, sem fins 

lucrativos que tenham empregados, incidira sobre a folha o percentual de 1%. 

Segundo a Instrução Normativa 247/2002 em seu art. 9°. 

 A COFINS tem duas modalidades sobre o faturamento e sobre importação, 

não existe a incidência de COFINS para a modalidade de folha de pagamento. 

Com grandes mudanças tributarias o que era basicamente simples se tornou 

em um dos mais complexos tributos do Brasil. Criou-se os regimes cumulativos e 
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não cumulativos, substituição tributária, alíquota zero, por volume, por tributação 

monofásica – regime este utilizado como base de estudo para nosso trabalho, entre 

outros. As importações que até 2002 não eram tributadas pelo PIS e pela COFINS 

passaram a ser. 

 

PIS COFINS – REGIME CUMULATIVO  

 

 Criado pela Lei 9.718/1988, no regime cumulativo de PIS e COFINS, não a o 

abatimento dos créditos, calculando assim o valor das contribuições pela alíquota 

devida sobre a base de cálculo, vale ressaltar que existem mais de 3000 (três mil) 

alterações tributarias desde a sua criação, incluindo solução de consulta, lei 

complementar e portarias.  

A utilização deste regime é exclusividade das empresas cujo o regime de 

tributação é o lucro presumido. O recolhimento deste regime tem como fato gerador 

o faturamento da empresa. Mesmo o regime cumulativo não dando direito ao credito 

existem exclusões que devem ser realizadas para encontrar a base de cálculo do 

recolhimento conforme o inciso § 2º do art. 3º da lei 9.718/88; 

 

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; [...] (BRASIL,1988) 

 Assim, temos que a base de cálculo é a receita, deduzidas as exclusões de 

que trata o inciso § 2º do art. 3º da lei 9.718/88. Vale salientar que não devem sem 

deduzidos os custos, despesas e encargos. Nesse regime, as alíquotas da 

Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS são, respectivamente, de 0,65% e de 

3%. As pessoas jurídicas, de direito privado ainda que enquadrada no regime de 

apuração do PIS e da COFINS não-cumulativo, devem apurar as contribuições 

cumulativa nas receitas publicadas no artigo 10, da Lei 10.833/2003; 

PIS COFINS – REGIME NÃO CUMULATIVO 
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A não cumulatividade do PIS foi instituído pela Lei 10.637/02 e da COFINS 

pela Lei 10.833/03. Tendo como principal objetivo, o benefício de obtenção de 

créditos nas operações como de insumos, frete, aquisição de matéria prima entre 

outras operações listadas principalmente nas referidas leis anteriores. Entretanto há 

uma majoração das alíquotas tanto para o PIS como para a COFINS, tal aumento 

tem suas alíquotas pré-estabelecidas pela receita federal, em tabelas disponíveis no 

site do SPED (Sistema Público de Escrituração Digital). Os regimes de apuração têm 

suas peculiaridades como exposto no quadro comparativo abaixo.  

QUADRO 3: Comparativo da incidência cumulativa e não-cumulativa. 

Incidência Cumulativa  Incidência não-cumulativa 

Alíquota de 0,65% para o PIS e de 3% 

ou 4% para o COFINS 

Alíquota de 1,65% para o PIS e de 7,6% 

para a COFINS 

Não se pode utilizar créditos Permitida a utilização de créditos 

Aplica-se a pessoas jurídicas tributadas 

pelo lucro presumido ou arbitrado e não 

se aplica a pessoas jurídicas tributadas 

pelo lucro real, exceto nos casos 

específicos em Lei 

Não se aplica às pessoas jurídicas 

tributadas pelo lucro presumido, arbitrado 

e optantes pelo SIMPLES 

Fonte: Pinto (2009, p. 242) 

Dessa forma, atualmente encontramos um cenário cheio de incertezas 

quando se trata das possibilidades de creditamento de PIS e COFINS. Assim 

definimos a não cumulatividade como o direito do contribuinte de compensar a cada 

operação o montante incidente dos tributos relativo as operações anteriores.  

INCIDENCIA MONOFASICA DE PIS E COFINS 

 A incidência monofásica de PIS e COFINS, também conhecida como 

tributação concentrada. Se assemelha bastante com a substituição tributária, 

cabendo ao produtor ou importador a obrigação do recolhimento. 
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Para Chaves (2009, p. 166) a cobrança monofásica “é aquela em que o 

produto é tributado uma única vez na cadeia, o que é normalmente pelo contribuinte 

na condição de indústria ou importador”. 

Tal tributação ocorre com alíquotas maiores, que as comuns. Assim alguns 

produtos têm sua tributação concentrada na indústria e ou no importador. 

A lista dos produtos que sofrem tal concentração é extensa e pode ser 

consultada no site da receita federal através da tabela 4.3.10, podem-se listar: 

combustíveis como a gasolina, óleo diesel, gás liquefeito de petróleo e álcool para 

fins carburantes, querosene de aviação, biodiesel; produtos farmacêuticos, de 

perfumaria, de toucador e de higiene pessoal; veículos e pneus novos de borracha, 

e alguns tipos de bebidas. 

Com o intuito de dar mais direcionamento ao nosso estudo, somente 

aprofundaremos a pesquisa sobre os produtos comercializados em autopeças. 

Com base na Lei nº 10.485/02 e suas alterações, as pessoas jurídicas que 

industrializem ou importem produtos classificados nas posições da TIPI, constante 

no anexo I e II terão alíquotas diferenciadas:  

 
Art. 3o As pessoas jurídicas fabricantes e os importadores, relativamente às 
vendas dos produtos relacionados nos Anexos I e II desta Lei, ficam sujeitos 
à incidência da contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS às alíquotas 
de:[...] (BRASIL, 2002) 

 De maneira geral os fabricantes os importadores que comercializares seus 

produtos para outros fabricantes devera atribuir uma alíquota de 1,65% para PIS 

7.6% para COFINS. Já quando a comercialização ocorre para um comercio 

atacadista, varejista ou para consumidor, as alíquotas serão majoradas para 2,3% 

para PIS e 10,8% para a COFINS. 

 Nas seguintes operações da cadeira produtiva ficam reduzidas a zero as 

contribuições referente a comercialização dos produtos adquiridos com alíquota 

concentrada nos fabricantes e importadores. Como instituído no §2 do art. 3º da Lei 

10485/02. 

§ 2o Ficam reduzidas a 0% (zero por cento) as alíquotas da contribuição 
para o PIS/PASEP e da COFINS, relativamente à receita bruta auferida por 
comerciante atacadista ou varejista, com a venda dos produtos de que 
trata: (Incluído pela Lei nº 10.865, de 2004) (BRASIL, 2002) 

 

 Tal redução aplica-se inclusive as empresas optantes pelo Simples Nacional, 

segregando as receita com operações de produtos com incidência concentrada.  

http://www.planalto.gov.br/CCivil_03/_Ato2004-2006/2004/Lei/L10.865.htm#art36art3
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ESTUDO DE CASO 

 

Não foi permitida pelo proprietário expor as informações da empresa, desta 

forma, sua razão social e demais informações, que seja possível a sua identificação, 

serão preservadas em sigilo. 

A empresa Peças foi formada há 16 anos, tendo como localidade o município 

de Capim Grosso, Bahia. É uma Empresa de Pequeno Porte (EPP), seu ramo de 

atividade é o setor de venda de peças, acessórios e pneumáticos para veículos de 

pequeno porte, atua também na prestação de serviços automotivos. 

É composta por um único proprietário e tem um quando funcional de 16 

colaboradores, compartilhados entre os setores comercial, financeiro e operacional. 

Como pode ser observado na figura 2, que ilustra o organograma da empresa. 

 

FIGURA 2: Organograma Empresa de peças. 

 
Fonte: Própria (2018) 
 

 

Os serviços contábeis da empresa Peças são terceirizados por um escritório 

de contabilidade responsável por documentar, calcular os tributos e entregar as 

obrigações acessórias aos entes públicos. 

O estudo que está sendo tratado o presente artigo, se deu devido à falta de 

informações que se tem a respeito quando o assunto é PIS e COFINS no regime 

monofásico. 

PROPRIETÁRIO

GERENTE COMERCIAL
GERENTE FINANCEIRO E 
RECURSOS HUMANOS

GERENTE OPERACIONAL

CONTABILIDADE 
TERCEIRIZADA
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Com o levantamento feito através do estudo foi identificado que parte dos 

produtos da empresa Peças se enquadram no regime de tributação para o PIS e 

COFINS monofásico. Desta forma foi realizado uma análise do quanto a empresa 

deixou de economizar nos últimos cinco anos, pelo fato de ter pagado 

indevidamente todas as suas vendas com a tributação normal de incidência 

cumulativa de PIS e COFINS.  

 

BASE DE CÁLCULO SEM ELISÃO FISCAL 

 

No ano de 2017 o faturamento para a base de cálculo para PIS e para 

COFINS é de R$ 1.129.751,53 (um milhão cento e vinte e nove mil setecentos e 

cinquenta e um reais e cinquenta e três centavos) resultado obtivo das receitas de 

vendas subtraídos das devoluções de vendas. 

 

TABELA 1: Base de cálculo da empresa Peças em 2017 
Ano 2017 Vendas (-) Devoluções de 

vendas 

Base de Cálculo 

Janeiro R$ 90.715,80 R$ 0,00 R$ 90.715,80 

Fevereiro R$ 85.514,73 R$ 0,00 R$ 85.514,73 

Março R$ 93.903,15 R$ 0,00 R$ 93.903,15 

Abril R$ 97.467,48 R$ 0,00 R$ 97.467,48 

Maio R$ 83.486,54 R$ 0,00 R$ 83.486,54 

Junho R$ 90.854,37 R$ 0,00 R$ 90.854,37 

Julho R$ 91.987,39 R$ 0,00 R$ 91.987,39 

Agosto R$ 84.260,62 R$ 0,00 R$ 84.260,62 

Setembro R$ 87.676,71 R$ 0,00 R$ 87.676,71 

Outubro R$ 100.697,70 R$ 0,00 R$ 100.697,70 

Novembro R$ 115.209,67 R$ 0,00 R$ 115.209,67 

Dezembro R$ 107.977,37 R$ 0,00 R$ 107.977,37 

Total R$ 1.129.751,53 R$ 0,00 R$ 1.129.751,53 
Fonte: Própria (2018) 
 
 

A empresa Peças é optante pelo regime Simples Nacional e 

consequentemente se enquadra no regime cumulativo de PIS e da COFINS o 

faturamento é sua base de cálculo.  

 

CÁLCULO DO PIS E DA COFINS SEM ELISÃO FISCAL 

Por ser enquadrada no Simples Nacional, a empresa Peças possui 

obrigações tributária mensalmente pagas em apenas uma guia. Como a 
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determinação da alíquota se dá através da receita bruta da empresa nos últimos 

dose meses, a mesma fica enquadrada no ano de 2017 na sétima faixa da tabela do 

Simples Nacional de 2017, fincando entre R$ 1.080.000,00 (um milhão e oitenta mil 

reais) a R$ 1.260.000,00 (um milhão duzentos e sessenta reais). Como a empresa 

Peças além da comercialização de produto atua na prestação de serviços 

automotivo tendo então mais de uma atividade ela paga diferentes alíquotas de 

imposto, pois para o comercio são aplicadas as alíquotas do Anexo I e para serviços 

segue o Anexo III. 

O cálculo do PIS é realizado segundo a tabela do Simples Nacional do ano de 

2017, o qual determina no Anexo I a aplicação da alíquota 0,28% para o comercio e 

0,42% para a prestação de serviço de acordo com o Anexo III. Tais alíquotas são 

aplicadas sob a base de cálculo, resultando no ano de 2017 em R$ 3.169,71 (Três 

mil cento e sessenta e nove reais e sessenta e um centavo). 

 

TABELA 2: Cálculo do PIS e da COFINS sobre a receita total 

Ano 2017 Base de Cálculo PIS COFINS 

Janeiro R$ 90.715,80 R$ 246,05 R$ 1.048,27 

Fevereiro R$ 85.514,73 R$ 230,98 R$ 983,87 

Março R$ 93.903,15 R$ 253,61 R$ 1.080,21 

Abril R$ 97.467,48 R$ 263,87 R$ 1.124,05 

Maio R$ 83.486,54 R$ 236,45 R$ 1.009,43 

Junho R$ 90.854,37 R$ 246,14 R$ 1.048,58 

Julho R$ 91.987,39 R$ 254,11 R$ 1.083,51 

Agosto R$ 84.260,62 R$ 232,42 R$ 990,99 

Setembro R$ 87.676,71 R$ 258,38 R$ 1.070,51 

Outubro R$ 100.697,70 R$ 281,98 R$ 1.070,51 

Novembro R$ 115.209,67 R$ 342,66 R$ 1.419,62 

Dezembro R$ 107.977,37 R$ 323,06 R$ 1.338,42 

TOTAL: R$ 1.129.751,53 R$ 3.169,71 R$ 13.267,97 

Fonte: Própria (2018) 
 

 

Para COFINS é aplicado o porcentual de 1,16% para o comercio segundo o 

Anexo I da tabela do Simples Nacional do ano de 2017 e a alíquota de 1,74% para a 

prestação de serviço determinada no Anexo III. A alíquota é aplicada sob a base de 

cálculo, resultando no ano de 2017 em R$ 13.267,97 (Treze mil duzentos e sessenta 

e sete reais e noventa e sete centavos). 
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COMPARATIVO DA BASE CÁLCULO SEM ELISÃO FISCAL E COM ELISÃO 

FISCAL. 

 

Em uma nova analise contábil feita pelos autores deste projeto e com a 

colaboração do proprietário e responsáveis pelos departamentos estudados para a 

conclusão do estudo, se pode verificar que a empresa vende uma grande 

quantidade de produtos monofásicos. O que significa a empresa Peças uma 

economia no valor que é pago para o PIS e a COFINS, pois os monofásicos não 

entram na base de cálculo tributável. 

Segundo a Lei nº 10.485/2002 O fabricante e o importador de autopeças são 

responsáveis por recolher o PIS e a COFINS pelo meio da tributação monofásica. 

Desta forma, o varejista e atacadista não deve pagar o PIS a COFINS, pois o 

fabricante e importador é responsável pelo pagamento de toda a cadeia. 

Por meio da tabela, a seguir, podemos visualizar o valor total das receitas 

tributáveis da empresa Peças após o levantamento dos produtos monofásico. A 

base de cálculo total é de R$ 1.129.751,53 (um milhão cento e vinte e nove mil 

setecentos e cinquenta e um reais e cinquenta e três centavos), logo, o total das 

receitas tributáveis, deduzindo o valor da venda de produtos monofásicos, gera uma 

nova base de cálculo de R$ 394.379,37 (trezentos e noventa e quatro mil trezentos e 

setenta e nove reais e trinta e sete centavos) 

Ainda observando a tabela 4, considerando os valores do total tributável sem 

elisão fiscal de R$ 1.129.751,53 (um milhão centro e vinte e nove mil setecentos e 

cinquenta e um reais e cinquenta e três centavos) e a venda de produtos monofásico 

de R$ 735.372,16 (setecentos e trinta e cinco mil trezentos e setenta e dois reais e 

dezesseis centavos) podemos afirmar que a empresa peças possui em média a 

venda de aproximadamente 65% (sessenta e cinco por cento) de produtos com 

incidência de tributação monofásica para o PIS e a COFINS. 

 

 

TABELA 3: Quadro comparativo com e sem elisão fiscal 

ANO 2017 

Vendas /Total 
tributável sem 

elisão 

Venda de 
monofásico 

Vendas 
tributáveis 

Base de 
Cálculo com 
Elisão Fiscal 

Janeiro R$ 90.715,80 R$ 61.993,60 R$ 27.852,20 R$ 28.722,20 



17 
 

Fevereiro R$ 85.514,73 R$ 58.949,96 R$ 26.484,77 R$ 26.564,77 

Março R$ 93.903,15 R$ 64.751,77 R$ 29.091,38 R$ 29.151,38 

Abril R$ 97.467,48 R$ 66.873,06 R$ 30.044,42 R$ 30.594,42 

Maio R$ 83.486,54 R$ 51.734,50 R$ 23.243,04 R$ 31.752,04 

Junho R$ 90.854,37 R$ 62.241,01 R$ 27.963,36 R$ 28.613,36 

Julho R$ 91.987,39 R$ 60.416,67 R$ 27.143,72 R$ 31.570,72 

Agosto R$ 84.260,62 R$ 55.521,60 R$ 24.944,49 R$ 28.739,02 

Setembro R$ 87.676,71 R$ 54.136,03 R$ 24.321,98 R$ 33.540,68 

Outubro R$ 100.697,70 R$ 69.460,71 R$ 31.206,99 R$ 31.236,99 

Novembro R$ 115.209,67 R$ 69.597,82 R$ 31.268,60 R$ 45.611,85 

Dezembro R$ 107.977,37 R$ 59.695,43 R$ 33.472,99 R$ 48.281,94 

TOTAL: R$1.129.751,53 R$ 735.372,16 R$ 337.037,94 R$ 394.379,37 

Fonte: Própria (2018) 
 
 

De acordo a tabela, o total do comercio de produtos com incidência 

monofásica prevista na lei 10.485/2002, totaliza R$ 735.372,16 (trezentos e trinta e 

cinco mil trezentos e setenta e dois reais e dezesseis centavos) Colocando em regra 

o Base de Cálculo = Vendas – Venda de monofásicos + Devolução de venda de 

monofásicos, chega-se a um total tributável para o PIS e para a COFINS de 

R$ 394.379,37 (trezentos e noventa e quatro mil trezentos e setenta e nove reais e 

trinta e sete centavos) 

 

 LEVANTAMENTO DE RECEITAS COM INCIDÊNCIA MONOFÁSICA 

 

Com base em uma nova analise a fim de identificar o porcentual dos produtos 

monofásicos e recalcular os valores que deveriam ter sido pagos para o PIS e a 

COFINS no ano de 2017. Com um novo levantamento, foi elaborado um novo 

quadro. 

Como demostrado no quadro, com a utilização da alíquota 0,28% para o 

comercio e 0,42% para a prestação de serviço sobre a nova base de cálculo 

tributada resulta em um total de R$ 1.184,54 (um mil cento e oitenta e quatro reais e 

cinquenta e quatro centavos). Comparado o novo valor devido para PIS no ano de 

2017 e subtraindo pelo valor que foi pago de R$ 3.169,71 (três mil cento e sessenta 

e nove reais e setenta e um centavos) resulta em uma economia de R$ 1.985,17 

(um mil novecentos e oitenta e cinco reais e quatorze centavos). Representando 
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desta forma uma economia de 62,63% (sessenta e dois virgula sessenta e três por 

cento) 

 

TABELA 4: Cálculo do PIS com elisão fiscal  

Ano 2017 Base de Cálculo PIS 
Base de 
Cálculo 

reavaliada 

PIS 
reavaliado 

Economia 

Janeiro R$90.715,80 R$246,05 R$28.722,20 R$81,64 R$164,41 

Fevereiro R$85.514,73 R$230,98 R$26.564,77 R$74,49 R$156,49 

Março R$93.903,15 R$253,61 R$29.151,38 R$81,71 R$171,90 

Abril R$97.467,48 R$263,87 R$30.594,42 R$86,43 R$177,44 

Maio R$83.486,54 R$236,45 R$31.752,04 R$100,82 R$135,63 

Junho R$90.854,37 R$246,14 R$28.613,36 R$81,03 R$165,11 

Julho R$91.987,39 R$254,11 R$31.570,72 R$94,60 R$159,51 

Agosto R$84.260,62 R$232,42 R$28.739,02 R$85,78 R$146,64 

Setembro R$87.676,71 R$258,38 R$33.540,68 R$106,82 R$151,56 

Outubro R$100.697,70 R$281,98 R$31.236,99 R$87,51 R$194,47 

Novembro R$115.209,67 R$342,66 R$45.611,85 R$147,79 R$194,87 

Dezembro R$107.977,37 R$323,06 R$48.281,94 R$155,92 R$167,14 

TOTAL: R$1.129.751,53 R$3.169,71 R$394.379,37 R$1.184,54 
R$ 1.985,1

7 
Fonte: Própria (2018) 
 
 

Para a COFINS utiliza-se as alíquotas 1,16% para o comercio e 1,74% para a 

prestação de serviço sobre a nova base de cálculo tributada resultando em um total 

de R$ 4.907,38 (quatro mil novecentos e sete reais e trinta e oito centavos). 

Comparado o novo valor devido para PIS no ano de 2017 e subtraindo pelo valor 

que foi pago de R$ 13.267,97 (treze mil duzentos e sessenta e sete reais e um 

centavos) resulta em uma economia de R$ 8.360,59 (oito mil trezentos e sessenta 

reais e cinquenta e nove centavos) representando desta forma uma economia de 

62,63% (sessenta e dois virgula sessenta e três por cento) 

 

TABELA 5: Cálculo do COFINS com elisão fiscal 

ANO 
2017 

Base de 
Cálculo 

COFINS 

Base de 
Cálculo 

reavaliada 

COFINS 
reavaliado 

Economia 

Janeiro R$90.715,80 R$1.048,27 R$28.722,20 R$338,22 R$710,05 

Fevereiro R$85.514,73 R$983,87 R$26.564,77 R$308,62 R$675,25 

Março R$93.903,15 R$1.080,21 R$29.151,38 R$338,50 R$741,71 

Abril R$97.467,48 R$1.124,05 R$30.594,42 R$358,09 R$765,96 

Maio R$83.486,54 R$1.009,43 R$31.752,04 R$417,68 R$591,75 

Junho R$90.854,37 R$1.048,58 R$28.613,36 R$335,68 R$712,90 



19 
 

Julho R$91.987,39 R$1.083,51 R$31.570,72 R$391,90 R$691,61 

Agosto R$84.260,62 R$990,99 R$28.739,02 R$355,38 R$635,61 

Setembro R$87.676,71 R$1.070,51 R$33.540,68 R$442,54 R$627,97 

Outubro R$100.697,70 R$1.070,51 R$31.236,99 R$362,52 R$707,99 

Novembr
o 

R$115.209,67 R$1.419,62 R$45.611,85 R$612,29 R$807,33 

Dezembr
o 

R$107.977,37 R$1.338,42 R$48.281,94 R$645,96 R$692,46 

TOTAL: 
R$ 

1.129.751,53 

R$ 
13.267,97 

R$ 
394.379,37 

R$ 
4.907,38 

R$ 
8.360,59 

Fonte: Própria (2018) 
 

 

No gráfico abaixo, expõe um comparativo dos valores somados pagos para o 

PIS e a COFINS no ano de 2017 sem elisão fiscal e com a elisão fiscal após o 

levantamento da receita de venda dos produtos monofásicos.  

 

 
GRÁFICO 1: Comparativo valores pagos para PIS e COFINS com e sem elisão fiscal

 
Fonte: Própria (2018) 

 
 

O total pago indevidamente no ano de 2017 para o PIS e a COFINS é de 

R$ 16.437,68 (dezesseis mil quatrocentos e trinta e sete reais e sessenta e oito 

centavos). Devido à falta de um bom planejamento tributário, a empresa Peças 

deixou de economizar R$ 10.345,76 (Dez mil trezentos e quarenta e cinco reais e 

setenta e seis centavos). 
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GRÁFICO 2: Analise Elisão Fiscal - Economia 

 

Fonte: Própria (2018) 
 

 

O gráfico acima expõe o total do PIS e COFINS pagos sobre o faturamento 

total da empresa. O valor que teria de ser pago representa o porcentual de 37% 

(trinta e sete por cento) tendo deixado de economizar devido à falta de planejamento 

acerca dos produtos monofásicos vendidos pela empresa representando 63% 

(sessenta e três por cento). 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

 Ao longo do nosso estudo podemos comprovar como a alíquota monofásica 

de PIS e COFINS pode impactar diretamente na lucratividade da empresa. Através 

de pesquisa e estudo de caso analisamos os recolhimentos de PIS e COFINS, 

levando em consideração a incidência concentrada (monofásica). O estudo buscou 

evidenciar qual a redução do recolhimentos junto a correta classificação tributaria. 

 Podemos comprovar em nosso estudo de caso que cerca de 65% (sessenta e 

cinco por cento) dos produtos comercializados na empresa peças, sofrem a 

incidência concentrada, ocasionando em redução anual de R$ 8.360,59 (oito mil 

trezentos e sessenta reais e cinquenta e nove centavos). 

37%

63%

Analise Elisão Fiscal

Economia Impostos a Pagar
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 Assim podemos concluir que o planejamento tributário na gestão empresarial, 

e de suma importância, já que o objetivo de qualquer entidade comercial é a 

obtenção de lucro, já que a função do planejamento tributário é buscar excluir, 

diminuir ou adiar os encargos tributários. 

 Desta forma, este estudo alcançou seu objetivo que é demostrar como o 

planejamento tributário, mais especificamente a correta classificação tributaria de 

PIS e COFINS, pode impactar diretamente na lucratividade da empresa. Já que 

analisando os resultados do estudo de caso, podemos verificar que se não for feito o 

planejamento adequado a empresa recolhera os tributos, a maior. 

 O planejamento tributário, conforme Fabretti (2003, p 32), ainda é “O estudo 

feito preventivamente, ou seja, antes da realização do fato administrativo, 

pesquisando-se seus efeitos jurídicos e econômicos e as alternativas legais menos 

onerosas”. 

 Sabendo que o planejamento tributário é o ato preventivo, ou seja deverá 

ocorre antes do fato gerador do tributos, é imprescindível que a contabilidade realize 

as adequações necessárias para que os recolhimentos ocorra de maneira adequada 

a legislação vigente não ocasionando em desembolsos desnecessários. 

 Além deste controle fiscal realizado pelo profissional contábil, é necessário a 

utilização de ferramentas de gestão, já que a legislação Brasileira é considerado 

como um labirinto de informações, com decretos, leis complementar, emendas 

constituições entre outras legislações. 

 Diante do exposto pode-se perceber que, quanto comparado o valor total dos 

recolhimentos efetuados, com os recolhimentos que deveriam ser pagos. Podemos 

comprovar que caso houvesse tal planejamento, e correta classificação tributaria dos 

produtos vendidos, a empresa peças teria um economia de 63% (sessenta e três por 

cento), gerando uma economia de R$ 10.345,76. Cerca de R$ 863,00 por mês. Se 

analisarmos os valores recolhidos a maior, tal recolhimento representa 0,92% do 

faturamento anual da empresa, percentual que deveria ser classificada como lucro, 

mas, foi pago dos tributos de PIS e COFINS indevidamente.  

A de ser observar que quanto maior o faturamento da empresa, maior a sua 

incidência monofásica. Em virtude do exposto em nosso estudo, as empresas do 

segmento de autopeças deverá realizar um planejamento tributário a fim de evitar 

tais desembolsos desnecessários.  
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