Este sócio é qualificado mediante a existência de uma Carga tributária equivalente a 40% do
PIB sob forma de impostos Diretos e Indiretos. Alíquotas do ICMS, e IPI incidentes sobre o
venda. PIS e COFINS incidentes sobre a venda. Inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e
COFINS, além de Imposto de Renda, incidente a razão de 34% sobre o lucro obtido.
Isto é tudo? Não, apenas uma parte dos impostos suportados pelas empresas. Ocorre que
além dos impostos incidentes sobre o total de suas vendas, os impostos incidentes (um terço
sobre o lucro contábil ainda que não realizado), existem os impostos incidentes sobre os
insumos.
Ou seja, supondo-se uma empresa industrial cujos insumos representem 40% de seu
faturamento, existem os impostos embutidos e pagos quando da aquisição destes respectivos
insumos.
Para ilustrar esta situação vamos elaborar um Demonstrativo de Resultados exemplificativo e
simplificado inerente a uma venda efetuada por uma indústria no valor de R$ 100 mil reais,
considerando os parâmetros médios hoje praticados de custos sobre produção de 40% e
despesas operacionais de 10% sobre o valor da venda.
Faturamento Bruto………………………………………………. R$ 100.000,00
(-) Valor custos e Insumos necessários a fabricação…R$ 40.000,00
(-) Valor Impostos s/Vendas………………………………….R$ 33.250,00
Icms…………………R$ 12.000,00
IPI……………………R$ 12.000,00
PIS e COFINS…..R$ 9.250,00
(=) Lucro Bruto…………………………………………………..R$ 26.750,00
(-) Despesas Operacionais……………………………………R$ 10.000,00
——————–
(-) Lucro Tributável……………………………………………R$
(-) Imposto de Renda e C.Social sobre Lucro…………R$

16.750,00
5.695,00

———————(=) Lucro Final…………………………………………………..

11.055,00

Deste simplório e exemplificativo Demonstrativo de Resultados, utilizando dos praticáveis
parâmetros de custo industrial equivalente a 40% sobre a venda, bem como despesas
operacionais equivalentes a 10% sobre a venda, observamos que:
Os impostos incidentes sobre a venda representam 33,25%, os quais somados aos impostos
incidentes sobre o lucro de 11,05% totalizam 44,30%.

Devido a sua complexidade não estão elencados os encargos sociais sobre a folha de
pagamento, na ordem de 44% sobre o total da remuneração paga a funcionários.
Também não estão elencados os impostos IPVA sobre veículos existentes, bem como IPTU
sobre imobilizado necessário, além de demais taxas municipais, emolumentos, cartórios,
pedágios, etc….
Desejamos a todos uma semana feliz e produtiva!
Permanecemos a disposição para quaisquer esclarecimentos pertinentes.
Ivo Ricardo Lozekam

