
Tributos



Empreender não é um exercício muito simples de ser
realizado, concorda? Entender de Tributos, por exemplo,
não deve ser a sua maior paixão… Porém, você deve
conhecer de forma integral.

A atividade empreendedora requer que seu principal
agente disponha ou construa um conhecimento
horizontal, acerca de diversos assuntos que sirvam
como complemento para consolidar o seu negócio, ao
longo da sua jornada.

Você sabe a diferença entre Tributos, 
Impostos, Taxas e Contribuições?

Preparado para absorver o conhecimento sobre Tributos
que possibilitará o efeito dominó de mudanças positivas
na sua jornada?



TRIBUTOS
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https://www.youtube.com/watch?v=u37F1fBwvEU&ab_chan
nel=Or%C3%A7amentoF%C3%A1cil

VÍDEO:

https://www.youtube.com/watch?v=u37F1fBwvEU&ab_channel=Or%C3%A7amentoF%C3%A1cil


VÍDEO:
https://www.youtube.com/watch?v=OKsr6mdR1bc&

ab_channel=Or%C3%A7amentoF%C3%A1cil

https://www.youtube.com/watch?v=OKsr6mdR1bc&ab_channel=Or%C3%A7amentoF%C3%A1cil


O que é tributo?

Segundo o artigo 3º do Código Tributário
Nacional (CTN), um tributo é “toda prestação
pecuniária compulsória, em moeda ou cujo valor
nela se possa exprimir, que não constitua
sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada
mediante atividade administrativa plenamente
vinculada”.

TRADUZINDO

Tributos são cobranças obrigatórias (ou seja,
não dá para escolher pagar ou não) que devem
ser pagas em dinheiro (não pode ser com outros
bens materiais) a partir de uma ação específica,
como ter um carro, vender produtos ou serviços,
comprar um imóvel.



O que é tributo?
Basicamente, tributos podem ser impostos,

taxas e contribuições de melhoria ou especiais.

É por isso que podemos falar que impostos são

tributos, mas não que tributos são impostos.

Afinal, nem todo tributo é um imposto.

Os tributos podem ser diretos, quando os

contribuintes pagam a contribuição (como o

Imposto de Renda), ou indiretos, quando incidem

sobre o preço final de mercadorias e serviços,

por exemplo.



O que é tributo?

A lógica do Tributo é injusta?

Você sabia que a destinação do Imposto não 
necessita de definição prévia?

Isso quer dizer que, esse Tributo, ao ser recolhido,
não possui uma destinação para uma causa
específica, diferentemente de outros.

Os direcionamentos advindos do montante obtido
com os Impostos ocorrem conforme as decisões
que o Estado julgar mais apropriadas, para o
contexto.

Segundo o artigo 6° do CTN, o Imposto (Tributo) é
uma obrigação, cuja sua origem (Fato Gerador) se
dá através de uma situação que independe da
atividade estatal específica, relativa ao
contribuinte.



Os principais tributos

Você conhece os principais Tributos?
Não? Então prepare-se para conhecer os 

tributos agora:

Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza (ISS): o
fato gerador refere-se a prestação contínua de serviços.

Imposto Sobre a Renda e Proventos de Qualquer
Natureza (IR – Pessoa Física e Jurídica): tributo que
incide sobre o rendimento dos contribuintes.

Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial
Urbana (IPTU): Incide sobre a propriedade territorial
urbana e predial, sendo o fato gerador a propriedade.
Deve-se frisar que esse imposto é de competência dos
municípios.



Os principais tributos

Você conhece os principais Tributos?

Imposto s/Circulação de Mercadorias e Serviços
(ICMS): esse imposto incide sobre prestações de
serviços de transporte interestadual, intermunicipal e
de comunicação.

Imposto sobre Operações de Crédito (IOF): caso
você realize operações crédito, seguros, câmbios e
afins, haverá a incidência desse imposto.

Imposto sobre a Propriedade de Veículos
Automotores (IPVA): aquele que Incide sobre os
proprietários de veículos. Seu pagamento deve
ocorrer anualmente.



Os principais tributos

Como o próprio nome dá a entender, esse Tributo
é algo imposto. Logo, obrigatório. É através do
mesmo que o Estado mantém as suas despesas
administrativas.

Vale frisar que o não pagamento dos tributos pode
gerar multas e até uma punição legal.

No entanto há de se fazer um contraponto,
também: sem o pagamento dos impostos, diversos
serviços deixariam de ser prestados pelo Estado,
para a população.



O que são taxas?

Taxas estão em todos os lugares: condomínios cobram

taxas, bancos cobram taxas e até os juros cobram taxas.

Mas não estamos aqui para falar sobre elas, mas das taxas

do governo.

Neste caso, as taxas são cobranças por serviços prestados

por órgãos públicos – seja federal, estadual ou municipal.

Geralmente são valores fixos que precisam ser pagos em

troca de um serviço específico, como licenciamento de

veículo, emissão de um documento (carteira de identidade,

CPF), limpeza pública ou registro de um contrato.

E agora que já sei o que são os tributos, o que é Taxa?



O que são taxas?

A Taxa, conforme previsto no artigo 145 da CF/88, é um
Tributo a ser instituído pela União, Estados, Distrito Federal
e os Municípios.

O fato gerador desse Tributo é um fato do Estado, não do
contribuinte.

Se há a prestação ou apenas à disponibilidade de
determinado serviço público específico e divisível, por parte
do Estado, ao contribuinte, de forma regular, como, por
exemplo, o poder de polícia, de serviço público específico e
divisível, então há incidência de Taxa.

Alguns exemplos para facilitar ainda mais a sua 
compreensão:



O que são taxas?

1)Se o seu negócio precisa de um alvará para o

funcionamento, você, ao pagar a Taxa, poderá

colocar a sua empresa para funcionar;

2)O serviço de limpeza que ocorre no seu bairro

decorre da taxa de limpeza que você paga e em

contrapartida recebe a prestação do mesmo.

Percebe a relevância de entender a 

diferença de cada um desses 

Tributos?



O que são 
contribuições?

Contribuições – quê Tributos 
são esses?

Contribuições são tributos com destino específico e 
podem ser de melhoria ou especiais.

Você conhece os tipos de Contribuições existentes?

Há 4 Contribuições que você precisa ficar ligado.
Serão de suma importância conhecê-las, para que 
você possa ter fundamento necessário e assim 
realizar o seu Planejamento Tributário. Conheça os 
4 tipos, a seguir:

 Contribuições
 Contribuições de Melhorias
 Contribuições Parafiscais
 Contribuições Especiais



O que são 
contribuições?

Contribuições – quê Tributos 
são esses?

Contribuições:

Esses Tributos também possuem uma finalidade
específica, no entanto, para uma demanda já
existente. Para facilitar a compreensão, veja este os
2 exemplos:

 CIP: esse Tributo serve especificamente para a
manutenção da iluminação pública. É cobrado na
conta mensal de energia.

 Contribuição Sindical Laboral: essa Contribuição
destina-se à cada entidade que representa cada
classe profissional e incide sobre a folha de
pagamento do trabalhador.



O que são 
contribuições?

Contribuições – quê Tributos 
são esses?

Contribuições de Melhorias

Tributo cobrado pela União, pelos Estados, Distrito
Federal e Municípios, relativo às suas respectivas
atribuições, cujo foco é a realização de obras
públicas, como forma de promover a valorização
imobiliária.

Seu limite total é a despesa realizada e o limite
individual é o acréscimo de valor que
da obra resultar para cada imóvel contemplado
com essa ação.

PROXIMO SLIDE



O que são 
contribuições?

Contribuições – quê Tributos 
são esses?

O melhor exemplo de situação, onde há a

cobrança desse imposto, é quando uma estrada

é asfaltada e os imóveis, ali presentes, acabam

por obterem mais valor, por conta dessa ação.

Esse Tributo não acontece de forma recorrente.



O que são 
contribuições?

Contribuições – quê Tributos 
são esses?

Contribuições Parafiscais

Tributos que têm por finalidade possibilitar

diversas atividades públicas como, por exemplo,

as do SENAI, SENAC, SESC e SEBRAE.



O que são 
contribuições?

Contribuições – quê Tributos 
são esses?

Contribuições Especiais

Tributo que, como o próprio nome diz, é
considerado “especial” por ser específico, no que se
refere a sua destinação, para grupos sociais ou
atividades profissionais.

Como exemplo há o PIS (Programa de Integração
Social),

o PASEP (Programa de Formação do Patrimônio do
Servidor Público), isso sem falar do Instituto
Nacional do Seguro Social.

PROXIMO SLIDE



O que são 
contribuições?

Contribuições – quê Tributos 
são esses?

Contribuições Especiais

Observação: entre os Tributos mencionados no
artigo, há ainda o Empréstimo Compulsório. Ao
invés de um tópico, friso brevemente pois o mesmo
ocorre em casos extremamente esporádicos.

São Tributos cobrados em casos excepcionais.
Segundo o artigo 148 da CF/88, sua arrecadação
está vinculada à despesa correspondente.

A Lei informa que as Contribuições Especiais
ocorrerão conforme situações específicas, tipo
aquelas decorrente de calamidade pública, guerras
entre nações, etc.



Tributos que afetam o 
seu dia a dia

Agora que já está mais claro o que é tributo, confira mais sobre regimes de
tributação que podem afetar pessoas físicas ou jurídicas.



Tributos que 
afetam o seu dia a 

dia

O Direito Tributário está mais presente na
vida das pessoas do que elas costumam
pensar. Os tributos estão presentes no dia
a dia de forma contundente, mesmo que a
maioria não se dê conta disso.

Na vida em sociedade, os tributos estão
presentes nas relações de trabalho, de
consumo, de compra e venda, na
manutenção de infraestruturas, enfim, em
praticamente tudo. E, diante disso, o direito
tributário faz então parte do dia a dia da
vida em sociedade e proporciona, mesmo
que de forma aparentemente discreta,



Tributos que 
afetam o seu dia a 

dia

Por ser o direito tributário aquele que zela
para que os tributos sejam cobrados de
forma correta, ele tem papel fundamental
na sociedade. Dificilmente, na correria do
dia a dia, as pessoas param para pensar
sobre o impacto que os tributos têm na
vida financeira e, por consequência, em
todos os outros aspectos da vida.

 Quanto é cobrado de imposto no pão 
que consumimos todos os dias?

 Quanto deixamos de ganhar por mês, 
no salário, devido aos tributos? 

Esses e vários outros questionamentos
costumam somente ser feitos quando um
aumento muito alto e considerado abusivo
é anunciado.



O que é ICMS?

ICMS é a sigla para Imposto sobre

Circulação de Mercadorias e Prestação de

Serviços de Transporte Interestadual e

Intermunicipal e de Comunicação.

Regulamentado pela Lei Kandir (Lei

complementar 87/1996), é um tributo

estadual e seus valores são definidos pelos

estados e Distrito Federal.

EXEMPLO PROXIMO SLIDE



O que é ICMS?

Fernanda, uma produtora de café do interior do
estado de São Paulo que vende sua produção
para Ricardo, dono de uma torradora de café da
capital.

Quando Fernanda vende o café para Ricardo –
ou seja, quando o grão sai do interior e vai para
a capital –, ela paga ICMS sobre essa
movimentação.

Não para por aí. Quando Ricardo vende o café
torrado para cafeterias, ele também paga ICMS
por essa movimentação. Já as cafeterias pagam
ICMS quando vendem cafezinhos aos clientes.

Em outras palavras, o ICMS está em todas as
etapas da cadeia: da produção à venda para o
consumidor final.



Impostos sobre o 
salário: você sabe 
quais são e o que 

de fato significam?

Vocês olham seus 
holerites?

Os impostos são aplicados à folha de pagamento
para que o governo possa cobrir eventuais
necessidades do trabalhador, tais como auxílio-
doença e licença-maternidade, além da
aposentadoria por invalidez ou por tempo de
serviço.

Alguns impostos são de natureza obrigatória,
outros, facultativa. Alguns são de
responsabilidade integral do patrão, enquanto
outros podem ser descontados da folha de
pagamento do trabalhador, conforme a
legislação trabalhista vigente.



Impostos sobre o 
salário: você sabe 
quais são e o que 

de fato significam?

Impostos obrigatórios

É um imposto obrigatório, destinado ao Instituto
Nacional do Seguro Social (INSS). Esse é o órgão
responsável pelo pagamento da aposentadoria e
outros benefícios aos trabalhadores, como auxílio-
doença, auxílio-acidente, salário-maternidade e 13º
salário.

A porcentagem a ser descontada da folha de
pagamento varia conforme as seguintes faixas do
salário bruto:

 até R$ 1.045,00 — alíquota de 7,5%;
 de R$ 1.045,01 até R$ 2.089,60 — alíquota de 9%;
 de R$ 2.089,61 até R$ 3.134,40 — alíquota de 12%;
 de R$ 3.134,41 até R$ 6.101,06 — alíquota de 14%

Acima de R$ 6.101,06 o teto máximo para
contribuição é de R$ 713,08 fixo.

INSS



Impostos sobre o 
salário: você sabe 
quais são e o que 

de fato significam?

É o Imposto de Renda Retido na Fonte. Os
fundos arrecadados com o IRRF são destinados
ao governo, que pode então investir nas áreas
de educação, saúde e segurança pública. Os
recursos são investidos em obras de
saneamento, urbanização, planos de habitação
popular, construção de obras públicas,
incentivo ao esporte e ao desenvolvimento da
ciência.

O desconto é obrigatório e varia conforme as
seguintes faixas salariais, correspondentes ao
valor do salário bruto menos o desconto
relativo ao INSS.

IRRF

PROXIMO SLIDE



Impostos sobre o 
salário: você sabe 
quais são e o que 

de fato significam?

Segue a tabela completa, conforme publicando
no DOU – Portaria MTP/ME N° 12, DE 17 DE
JANEIRO DE 2022:

 até R$ 1.212,00 – 7,50% – Sem parcela a
deduzir

 de R$ 1.212,01 até R$ 2427,35 – 9,00% – Parcela
a deduzir: 18,18

 de R$ 2.427,36 até R$ 3.641,03 – 12,00% –
Parcela a deduzir: 91,0005

 de R$ 3.641,04 até R$ 7.087,22 – 14,00% –
Parcela a deduzir: 163,8211



Impostos sobre o 
salário: você sabe 
quais são e o que 

de fato significam?

FGTS

É a contribuição obrigatória feita pelo
empregador ao Fundo de Garantia por Tempo
de Serviço. Seu objetivo é dar uma proteção
ao trabalhador em caso de demissão sem
justa causa.

Assim, o funcionário tem uma segurança até
que consiga sua recolocação no mercado. O
empregador deve abrir uma conta em nome
de cada funcionário na Caixa Econômica
Federal, de forma a realizar os depósitos
mensais.



Impostos sobre o 
salário: você sabe 
quais são e o que 

de fato significam?

FGTS
Outras situações em que o trabalhador tem
direito a receber o benefício é ao adquirir
seu primeiro imóvel por meio de
financiamento junto à Caixa Econômica
Federal ou, então, no caso de ser acometido
por alguma doença grave.

O percentual aplicado é de 8% – e 2% para
jovem aprendiz – sobre o trabalho bruto,
mas não recai sobre a folha de pagamento,
pois o FGTS é integralmente pago pelo
patrão.



Impostos sobre o 
salário: você sabe 
quais são e o que 

de fato significam?

RAT
Corresponde ao Risco Ambiental do Trabalho. O
objetivo dessa contribuição é arcar com custos
referentes aos acidentes de trabalho ou doenças
associadas à ocupação do trabalhador. O custeio
do RAT é responsabilidade do empregador.

O valor a ser pago é de 1% sobre a remuneração
total, no caso de atividades que apresentem
risco mínimo; 2% no caso de risco médio e, 3% no
caso de risco grave. Vale ressaltar que as
empresas registradas no Simples Nacional não
são obrigadas a contribuir com o RAT.



Impostos sobre o 
salário: você sabe 
quais são e o que 

de fato significam?

Aviso Prévio

Em caso de demissão sem justa causa, o
trabalhador tem direito a receber a
indenização referente ao aviso prévio.

Ela diz respeito ao valor de 30 dias de
trabalho, no qual incidirão o percentual de
INSS e os valores proporcionais do 13º
salário e férias.



Impostos sobre o 
salário: você sabe 
quais são e o que 

de fato significam?

Aviso Prévio

Em caso de demissão sem justa causa, o
trabalhador tem direito a receber a
indenização referente ao aviso prévio.

Ela diz respeito ao valor de 30 dias de
trabalho, no qual incidirão o percentual de
INSS e os valores proporcionais do 13º
salário e férias.



Impostos sobre o 
salário: você sabe 
quais são e o que 

de fato significam?

Quais descontos não são 
obrigatórios?

O desconto tem limite e não pode ultrapassar
70% do salário do empregado, contemplando
tanto os descontos obrigatórios quanto os não
obrigatórios. Deste modo, o trabalhador deve
receber no mínimo 30% do valor do salário.

 Contribuição Sindical
 Vale-transporte
 Vale-alimentação



Impostos sobre o 
salário: você sabe 
quais são e o que 

de fato significam?

Quais descontos não são 
obrigatórios?

Pensão alimentícia
A pensão alimentícia é descontado do
salário do trabalhador de acordo com que
o determina o juiz.

Faltas e atrasos
Quanto aos atrasos, o artigo 58º da CLT
determina que o trabalhador tem uma
janela de 5 a 10 minutos para não sofrer
descontos, caso se atrase. Acima disso, a
empresa poderá cobrar.

Caso ele tenha faltas sem justificativas,
também poderá ser descontado.



Impostos sobre o 
salário: você sabe 
quais são e o que 

de fato significam?

Quais descontos não são 
obrigatórios?

Empréstimo consignado
Empresas de diferentes setores possuem parceria
com instituições financeiras que oferecem
empréstimos consignados aos colaboradores.
Assim, caso o trabalhador solicite este
empréstimo, o valor é descontado
automaticamente na folha de pagamento.

Dano culposo ou doloso causado pelo trabalhador
Segundo Abner Vidal, caso o trabalhador cause
algum dano à empresa, ele pode ser cobrado e
descontado na folha de pagamento.
No caso de dano doloso, quando há intenção clara
de causar o dano, é realizado o desconto. Já em
caso de dano culposo, quando não há intenção,
pode haver desconto se essa cláusula estiver
estabelecida em contrato.



Como a tabela é 
calculada

Estes valores são calculados utilizando o INPC
(Índice Nacional de Preços ao Consumidor)
como referência, índice para reajustes
salariais e benefícios previdenciários, que
ficou em 10,16% em 2021. O dado foi estimado
pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística).

O INSS utiliza o dado do ano anterior para
recalcular a tabela e determinar as alíquotas
para cada faixa do ano seguinte.

Antes de 2020, cada faixa de salário tinha uma
alíquota fixa e única, que variava de 8 a 11%. De
2020 em diante, a tabela traz o cálculo de
forma progressiva, aumentando de forma
gradativa conforme aumenta o salário.



Como a tabela é 
calculada

Quem ganha até um salário mínimo teve uma
diminuição de contribuição, baixando para 7,5%,
já para os trabalhadores que passaram a ganhar
perto do teto, teve um aumento de 3%, pagando
14% mensalmente de alíquota.

Segue uma calculadora de Impostos 
sobre o Rendimento no Brasil:

https://br.talent.com/tax-
calculator?salary=650&from=week&region=Brazil

https://br.talent.com/tax-calculator?salary=650&from=week&region=Brazil
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