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Freepik

Traçar novas me-
tas com a chega-
da de um novo 

ano é parte fundamen-
tal para a saúde finan-
ceira dos negócios. 
Reavaliar os resultados 
e confirmar (ou não) 
se o regime tributário 
adotado anteriormente 

é, de fato, o mais van-
tajoso, pode ser decisi-
vo para alcançar seus 
objetivos. Na prática, 
uma boa escolha traz 
uma economia signifi-
cativa no pagamento de 
impostos.
Hoje as empresas po-
dem optar por três tipos 

de regime tributário: 
Lucro Real, Lucro Pre-
sumido e Simples Na-
cional, que regerá por 
todo o ano fiscal. 
“O planejamento tribu-
tário consegue prever 
situações e fazer pro-
jeções mais precisas, 
sendo o melhor recur-

Planejamento
tributário

Entenda por que 
ele é importante  

e economize  
na hora de  

pagar impostos.
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so para que o negócio 
consiga definir a opção 
mais adequada. Isso 
porque a situação da or-
ganização pode mudar 
de maneira periódica e, 
consequentemente, ela 
deverá recolher somen-
te os tributos necessá-
rios para o exercício de 
suas atividades”, expli-
ca Daniela de Paula, 
gerente comercial da 
Plumas Assessoria Con-
tábil.
No caso de postos de 
combustíveis, ela afir-
ma que, em sua grande 
maioria, o melhor regi-
me de tributação con-
tábil é o do Lucro Real, 
“Existem exceções, é 
claro, como alguns pos-
tos de rodovia,  postos 
com pouca despesa e 
excelente margem. Mas 
para a grande maioria, 
a experiência tem nos 
mostrado que o melhor 
caminho para diminui-
ção da carga tributária 
é o Lucro Real”, orienta 
Daniela. 
Prazo
E até quando as empre-
sas podem fazer suas 

- Para quem é indicado o Lucro Real?
Para a grande maioria dos postos de combustíveis. É 
claro, recomendamos antes uma análise e um planeja-
mento tributário, pois cada CNPJ é um caso diferente: 
precisa analisar qual a média de galonagem, margem 
de lucro, despesas, se possui loja de conveniências 
no mesmo CNPJ , qual o faturamento desta, para isso 
que enfatizamos tanto o planejamento tributário.
- Para quem é indicado o Lucro Presumido?
Na grande maiora das vezes, para postos que vendem 
acima de 500.000 litros por mês, com boa margem e 
que não possuem despesas suficientes para deduzir 
no lucro da empresa, geralmente são os postos de 
rodovia.
- Ambas recebem o mesmo tipo de fiscalização ou 
há diferenças?
Sim. A fiscalização é a mesma para todas as empre-
sas. Não existe esta "lenda" de que o Lucro Real é 
mais fiscalizado, pois tem que lançar tudo. Na verda-
de, independente de ser Lucro Real ou Presumido, 
hoje todas as empresas devem ou pelo menos deve-
riam lançar tudo! Hoje tudo é transparente aos olhos 
do "T-Rex" da Receita Federal, todo produto que sua 
empresa compra e vende a SEFAZ é a primeira a 
autorizar, tudo o que você paga ou recebe os bancos 
informam para a Receita Federal, não existe diferença 
para o Fisco. 

ENTREVISTA

Daniela de Paula, gerente comercial da Plumas Asses-
soria Contábil, esclarece mais algumas dúvidas para os 

associados. Confira:
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opções? A gerente co-
mercial da Plumas ex-
plica que, referente ao 
Regime de Tributação 
Federal: Lucro Real ou 
Presumido Trimestral, 
“as empresas têm ain-
da o primeiro trimestre 
de 2022 (que se en-
cerra em 31 de março) 
para analisar as suas 
Demonstrações de 
Resultado junto à sua 
Contabilidade e tomar 

esta decisão, pois caso 
optem por fazer o fe-
chamento trimestral a 
primeira cota dos im-
postos vencerão em 
30 de abril.  Já se a 
apuração for mensal, 
é preciso mais pressa, 
pois precisa encerrar 
as demonstrações em 
31 de janeiro e pagar 
impostos a partir de 
fevereiro”.
A Plumas Contábil é 

uma empresa convenia-
da ao Resan e está à 
disposição dos associa-
dos para realizar gra-
tuitamente uma análise 
do melhor regime de 
tributação contábil para 
ajudar a reduzir a car-
ga tributária em 2022 
através dos plantões 
de atendimento fiscal e 
contábil. Caso haja in-
teresse, entre em con-
tato com o sindicato.


