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Introdução: A tributação monofásica é um regime semelhante à substituição tributária
que atribui a responsabilidade do recolhimento do imposto a um contribuinte. Um
único integrante da cadeia recolhe os tributos Programa de Integração Social (PIS) e a
Contribuição para Financiamento da Seguridade Social (COFINS), enquanto os demais
podem utilizar da alíquota reduzida a zero no recolhimento do imposto de alguns
produtos. Tem por objetivo conceder à empresa o benefício de não recolher novamente
os impostos PIS e COFINS, através da classificação correta do estoque de acordo com
a legislação vigente que determina quais produtos são sujeitos à tributação monofásica.
 Objetivo: A pesquisa tem por objetivo geral verificar como reduzir a carga tributária
utilizando a tributação monofásica, por meio de um estudo de caso em uma farmácia
de Nova Era/MG. O trabalho tem como ênfase o estudo de como as empresas irão
utilizar e se beneficiar dessa forma de tributação.  Metodologia: A pesquisa abordada
no trabalho foi qualitativa e houve o desenvolvimento de um estudo de caso. Para isso
foram utilizados métodos experimentais de coleta de dados, observações e
interpretações da legislação. Essa pesquisa se caracteriza quanto à natureza como
pesquisa explicativa, o estudo prático envolvendo o estudo da teoria e a aplicabilidade
da legislação, motivado por problemas enfrentados pelas pessoas jurídicas que
procedam a industrialização ou a importação de produtos classificados nas leis
específicas. Resultados: Em suma, a tributação monofásica é classificada como uma
elisão fiscal e tem por objetivo conceder à empresa o benefício de não recolher
novamente os impostos PIS e COFINS, através da classificação correta do estoque de
acordo com a legislação vigente que determina quais produtos são sujeitos à tributação
monofásica. Assim, as receitas decorrentes da venda desses produtos são separadas no
cálculo do imposto para que não ocorra o recolhimento do PIS e da COFINS. Contudo,
tem como uma de suas finalidades a redução da carga tributária da empresa, visando
também a oportunidade de redução de custos e aumento do lucro.Com o estudo
realizado pode-se afirmar que por meio da classificação correta do estoque a partir da
legislação pertinente a tributação concentrada, e o contínuo trabalho de classificação
das mercadorias adquiridas, a empresa consegue obter uma elisão no cálculo do
imposto, dependendo do porte e da receita auferida mensalmente obtém
aproximadamente redução de 20% dos impostos a serem recolhidos anualmente.  
Conclusão: Assim, as organizações que podem utilizar desse benefício precisam
implantar esse processo para colher os frutos dessa elisão tributária, com a correta
utilização do cálculo de PIS e COFINS, consegue-se uma substancial redução de
tributos, o que torna a farmácia mais competitiva e com mais possibilidades de gerar
lucros.
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