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É notório que no Brasil temos uma carga tributária exaustiva, para as empresas e 
também para cada cidadão, que vem crescendo a cada ano movida pela sede 
arrecadatória do estado para tentar cobrir as contas públicas, os déficits que por conta 
das despesas serem maior que as receitas nunca tem um fim, diante deste senário 
um planejamento tributário bem elaborado já é uma realidade nas grandes 
companhias e vem sendo cada vez mais utilizados também para as pequenas e 
médias empresas, que se não tomar o devido cuidado acabam por fechar as portas. 
Nesta era da informação, onde o conhecimento é a matéria prima para toda e 
qualquer tomada de decisão, podendo implicar em radicais mudanças na estrutura 
financeira de uma organização e que se o planejamento tributário for mal elaborado 
não permite mudanças, dentro do mesmo exercício social, devendo aguardar até o 
ano seguinte para uma nova análise, comprometendo assim toda saúde financeira da 
empresa. Não resta dúvida da importância que o planejamento tributário tem dentro 
do senário em que vivemos independentemente do ramo de atividade e do porte da 
empresa, em uma época de mercado competitivo e recessivo, de aumento de 
concorrência entre as empresas nacionais e internacionais, o planejamento tributário 
assume um papel de extrema importância na estratégia e nas finanças das empresas, 
pois ao analisar as demonstrações financeiras, percebe-se que os encargos relativos 
a impostos, taxas e contribuições são em muitos casas tão representativos quanto os 
custos de produção. O presente estudo tem como objetivo de verificar os conceitos 
características e aplicação da legislação tributária brasileira de acordo com a 
realidade das empresas, buscando uma redução da carga tributária, refletindo assim 
nos preços dos produtos, portanto toda forma de planejamento pode contribuir muito e 
ser um diferencial na sobrevivência da organização. Para alcançar os objetivos do 
presente estudo, será utilizado a técnica de pesquisa documental e bibliográfica, o 
método hipotético dedutível, utilizando também o referencial teórico baseado no jus 
positivismo. 
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