Impostos para
proﬁssionais da saúde
Vantagens de ter um CNPJ
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Depois de ter estudado por muitos anos: faculdade, residência, especializações e
cursos, os médicos acabam tendo que enfrentar um novo desaﬁo para ter sucesso
na vida proﬁssional: o de abrir e gerir sua própria empresa.
Médicos são considerados proﬁssionais liberais. Isso signiﬁca que, após a
ﬁnalização do curso de Medicina e registro no Conselho Regional de Medicina
(CRM), esse proﬁssional tem a liberdade de deﬁnir como irá prestar seus serviços
podendo escolher entre:
●

Funcionário CLT

●

Prestador de serviços Autônomo

●

Empresa própria/Pessoa Jurídica

Mas, a possibilidade de escolha, traz também muitas dúvidas sobre qual
modalidade é mais vantajosa.

INTRO
DUÇÃO

Quer abrir seu leque de oportunidades de trabalho, aumentar sua renda e ter a possibilidade de gastar menos
com impostos, tudo de forma legal? Essa proposta pode parecer boa demais para ser verdade, mas tudo isso
estará ao seu alcance a partir do momento em que você decidir trabalhar como médico pessoa jurídica.
O bom é que essa mudança, além de vantajosa, é bem simples de ser feita. Muita gente acha que abrir uma
empresa e fazer sua contabilidade envolve muita burocracia. No entanto, aqui vamos mostrar que não é bem
assim.
Continue a leitura para entender melhor quais são as suas opções e as vantagens de se trabalhar com um CNPJ.

Nosso objetivo é simpliﬁcar o que é uma baita
dor de cabeça para muitos médicos.

Caso queira desfrutar do conteúdo mais
denso e completo, clique aqui para pular para
a página.

Resumo do e-book

Resumo do
e-book para
proﬁssionais
com pressa

Pensando nos proﬁssionais cada dia mais
ocupados, criamos um resumo do e-book que
torna sua leitura mais ágil.

É comum que a maioria dos médicos que estão iniciando sua carreira,
trabalhem como pessoa física, prestando serviços para hospitais, com
seu próprio consultório ou trabalhando para planos de saúde.

Trabalhando para um CNPJ

Trabalhando para um CPF

Caso você preste serviços para hospitais ou
outras empresas, que possuam CNPJ, elas
serão obrigadas a recolher os seus
impostos e descontá-los de seu pagamento.

Agora, se você decidiu trabalhar em seu
próprio consultório, sem abrir uma empresa,
sua tributação e obrigações serão
diferentes.

Ou seja, você receberá pelo serviço
prestado com os descontos dos tributos
obrigatórios:

Neste formato, você é o responsável por
recolher seus próprios impostos da seguinte
forma:

INSS: 11%
IRRF: 0 a 27,5%, conforme tabela do IRRF
ISS: 2 a 5%, conforme cidade

INSS: 20%
IRRF: 0 a 27,5%, conforme tabela do IRRF

Resumo do e-book

Médicos PF:
Proﬁssionais Liberais

Médicos PF: Rotinas e responsabilidades

Carnê Leão: A declaração mensal de imposto de renda
O Carnê-Leão é um programa liberado pela Receita Federal para o cálculo do imposto de renda mensal devido pelos
proﬁssionais autônomos que recebem de pessoas físicas ou do exterior.
Ou seja, se você é um médico que trabalha diretamente com seu consultório, sem ter uma empresa aberta, dependendo do
valor de sua receita mensal, você precisará recolher o Imposto de Renda todos os meses.

Além do carnê leão mensal, você poderá ser obrigado a entregar anualmente a declaração do imposto de renda pessoa
física. Para saber se está obrigado a entregar e como preencher as informações, acesse nosso artigo exclusivo sobre o
IRPF 2020.

Resumo do e-book

DIRPF: Declaração Anual de Imposto de Renda Pessoa Física

Médicos PJ: Como
funciona uma empresa

Quais as responsabilidades, quais os impostos, como estar sempre
regular com os órgãos públicos? Estas são algumas das perguntas que
iremos responder neste texto, então continue a leitura!

Abrindo meu CNPJ: Natureza jurídica
O primeiro passo para abrir seu CNPJ é escolher como ela será constituída: com sócios, sozinho, capital social e responsabilidade
dos sócios, processo chamado de escolha da natureza jurídica.
Conheça os tipos de natureza jurídica que médicos podem adotar:

Neste formato não se pode incluir sócios e a responsabilidade é limitada ao capital social da empresa. Atualmente, para abrir uma
EIRELI é necessário um capital social de 100 salários mínimos (R$99.800,00).

Sociedade Simples Pura
Mais de um empresário deve constituir as sociedades. Na Simples Pura, todos devem ter CRM ativos. A responsabilidade é
ilimitada, podendo os bens do CPF serem afetados por dívidas do CNPJ.

Resumo do e-book

EIRELI (Empresa Individual de Responsabilidade Limitada)

Abrindo meu CNPJ: Natureza jurídica

Sociedade Simples Ltda
Exige a presença de dois ou mais empresários, obrigatoriamente médicos com CRM ativos. A responsabilidade é limitada ao capital
social da empresa.

Sociedade Empresarial Ltda
Exige a presença de mais de um sócio e não necessariamente precisam ter a mesma formação ou proﬁssão, ou seja, não precisa
ser apenas médico.

Pode abrir seu CNPJ sem sócios e proteger seu patrimônio particular – já que apenas o patrimônio da Pessoa Jurídica responde
pelas dívidas e obrigações da empresa – e diferentemente da EIRELI, não é necessário fazer a integralização de um capital social
mínimo de R$99.800,00.
Em geral, a SLU e a sociedade empresarial Ltda são as mais recomendadas para médicos sem sócios.

Fale com um de nossos especialistas e descubra a melhor opção para você!

Resumo do e-book

Sociedade Limitada Unipessoal (SLU)

Abrindo meu CNPJ: Regime tributário

Escolhida a natureza jurídica da empresa, é hora de escolher o
regime tributário.
O mais indicado para médicos é o Simples Nacional, mas o Lucro
Presumido pode ser vantajoso em alguns casos.

É importante contar com uma contabilidade de conﬁança para te
orientar nessa escolha.

Resumo do e-book

Essa escolha não é tão simples e deve ser avaliada
individualmente.

Abertura:
A primeira etapa consiste em garantir que o endereço indicado poderá ser utilizado para a abertura.
Depois de realizada a viabilidade do endereço, o contrato social é elaborado e protocolado na Junta Comercial ou ao Cartório (o local será
deﬁnido dependendo da atividade exercida).

RG e CPF;
Comprovante de endereço;
Se casado(a), certidão de casamento;
Cópia do IPTU ou documento que conste a inscrição imobiliária ou a indicação ﬁscal do imóvel onde a empresa será instalada.

Resumo do e-book

Por ﬁm, com o requerimento aprovado e CNPJ, você deve registrar sua empresa no Conselho de Medicina e ir à Prefeitura para solicitar o
alvará. A documentação varia dependendo da sua localidade e é necessário consultar a Prefeitura da sua cidade nesse passo. Alguns
documentos solicitados:

Quanto custa abrir uma empresa?
Geralmente, você encontra no mercado serviços cobram entre R$ 1.000 e R$ 1.500 pela abertura de empresa.

Abrir empresa grátis

SAIBA MAIS
*mediante a contratação do plano anual de contabilidade

Resumo do e-book

A boa notícia é que a Contabilizei abre sua empresa de graça, você paga apenas as taxas do governo. Não
cobramos honorários* para constituir sua empresa

Médicos PJ: Rotinas, responsabilidades e vantagens
Agora , com o CNPJ aberto, é que surgem as maiores dúvidas
de quem está começando com uma empresa. A rotina muda
bastante de quando você trabalhava como autônomo:

Médicos com CNPJ: mais alternativas de
receita e menores custos

Ter uma contabilidade

Pagamento de Tributos

Enviar movimentação Financeira

Facilidade para organizar a vida ﬁnanceira
Mais oportunidades de atuação
Possibilidade de reduzir impostos
Mais crédito com bancos e fornecedores

Resumo do e-book

Emissão da Nota Fiscal

Agora que você já conhece tudo sobre as
obrigações e vantagens de cada modalidade de
atuação, pode escolher com mais assertividade
qual deles é o mais indicado para você.
É muito provável, que você opte pela abertura de
sua empresa, uma vez que existem uma série de
vantagens ﬁnanceiras e operacionais para quem
abre um CNPJ:

Médicos PF:
Proﬁssionais Liberais
É comum que a maioria dos médicos que estão iniciando sua carreira,
trabalhem como pessoa física, prestando serviços para hospitais, com
seu próprio consultório ou trabalhando para planos de saúde.
A seguir vamos te explicar tudo que você precisa saber sobre como
tributar sua receita em sua pessoa física, evitando problemas com a
receita federal, e quais são as suas obrigações atuando desta forma:

Trabalhando PARA um CNPJ
Caso você preste serviços para hospitais ou outras empresas, que possuam CNPJ, elas serão obrigadas a
recolher os seus impostos e descontá-los de seu pagamento.
Ou seja, você receberá pelo serviço prestado com os descontos dos tributos obrigatórios:

INSS
A contribuição previdenciária para
os médicos autônomos, é de

11%
do valor total dos serviços

IRRF

ISS

O imposto de renda retido na fonte
tem alíquotas de

Imposto sobre serviços pago à
prefeitura. Possui alíquotas de

0 a 27,5%

2%

(para rendimentos mensais de até
R$1.903,98 e acima de R$4.664,68,
respectivamente)

na maioria das prefeituras, para
serviços médicos

Trabalhando PARA um CPF
Agora, se você decidiu trabalhar em seu próprio consultório, sem abrir uma empresa, sua tributação e
obrigações serão diferentes.
Neste formato, você é o responsável por recolher seus próprios impostos da seguinte forma:

INSS
É necessário recolher suas próprias
guias. Este imposto é de

20%
do valor total dos rendimentos

IRRF
Calculado da mesma forma em
todos os casos com alíquotas de

0 a 27,5%
O que muda é a base de cálculo, que
será o total das receitas com a
prestação do serviço, deduzidas as
despesas essenciais

CARNÊ LEÃO
Uma obrigação mensal de médicos
que recebem diretamente de
pacientes pessoa física é o
carnê leão.
Leia abaixo.

Carnê Leão: A declaração
mensal de imposto de renda
Programa liberado pela Receita Federal para o cálculo do
imposto de renda mensal devido pelos proﬁssionais
autônomos que recebem de pessoas físicas ou do exterior.

Como funciona na prática?

BAIXAR
PROGRAMA
CARNÊ
LEÃO

PREENCHER
COM SEUS
DADOS

EFETUAR
PAGAMENTO

DIRPF: Declaração Anual de
Imposto de Renda Pessoa Física
Além do carnê leão mensal, você poderá ser obrigado a
entregar anualmente a declaração do imposto de renda
pessoa física.
Para saber se está obrigado a entregar e como preencher as
informações, acesse nosso artigo exclusivo sobre o IRPF
2020.

Médicos PJ:
Como funciona
uma empresa
A maioria dos médicos tem bastante receio antes de iniciar a abertura de
um CNPJ e seguir sua carreira como empresário.
Nós entendemos que a burocracia em nosso país é enorme e que esse
universo empresarial ainda é muito nebuloso para grande parte das
pessoas: quais serão as responsabilidades, quanto pagarei de imposto,
como estar sempre regular com os órgãos públicos?

Abrindo meu CNPJ: primeiros passos
1

Deﬁnição de natureza jurídica

2

Deﬁnição de regime tributário

Como a empresa será constituída: com sócios, sozinho,
capital social, responsabilidade limitada ou ilimitada (ou
seja, no caso de dívidas, o patrimônio do sócio poderá ser
utilizado para quitá-las)

Como o nome já diz, trata-se da forma como sua empresa
será tributada.

Tipos mais comuns:

Simples Nacional: conhecido pela redução de declarações e
simpliﬁcação do recolhimento dos impostos, que é uniﬁcado
em apenas uma guia.

●

Empresário Individual de responsabilidade Limitada
(EIRELI)

●

Sociedade Limitada

●

Sociedade Limitada Unipessoal (SLU)

●

Sociedade Simples Pura.

Os mais comuns são:

Lucro Presumido: outro regime tributário muito utilizado.
Neste, você terá 5 guias de impostos diferentes: O imposto
de renda pessoa jurídica (IRPJ), contribuição social (CSLL),
Imposto sobre Serviços, Programa de Integração Social
(PIS) e contribuição para o Financiamento da Seguridade
Social (COFINS).

POSSO SER MEI?
O Microempreendedor Individual, comumente chamado
de MEI, é aquele que possui um faturamento anual de
até 81 mil reais e executa alguma das atividades
permitidas na legislação para este modelo. A forma de
recolhimento dos impostos é simpliﬁcada e a taxa
mensal é única, independente do faturamento da
empresa.
Como o objetivo do governo com esta categoria era o de
formalizar proﬁssões que usualmente eram informais,
nenhuma atividade regulamentada (que possui
conselho e lei própria), como a executada por médicos,
dentistas, advogados, podem optar por ser um MEI.

IMPOSTOS: SIMPLES NACIONAL
O Simples Nacional possui anexos com tabelas das alíquotas dos impostos a serem recolhidos, separadas por faixas de
faturamento acumulado nos últimos 12 meses. As atividades de medicina são enquadradas no anexo 3 variável:

FATOR R
O fator R representa quanto do faturamento da empresa é investido na
remuneração de funcionários e sócios. Para calcular este percentual,
basta dividir o valor da folha de pagamento pelo faturamento bruta da
empresa.
O governo determinou que empresas que possuem o fator R maior ou
igual à 28%, podem tributar suas operações com alíquotas iniciais em
6%, enquanto que as empresas que não atingem esse percentual
tributam com alíquotas iniciais de 15,5%.
Clique e veja se sua empresa pode pagar menos impostos:
Calculadora de Fator R

Empresa com fator R

Empresa sem fator R

Total da folha de pagamento últimos 12 meses: R$ 22.800
Total do faturamento bruto últimos 12 meses: R$ 75.600
= 22.800 / 75.600
= 0,3015 ou seja, 30,15%

ALÍQUOTA A SER PAGA PELA EMPRESA:
A PARTIR DE

6%.

X

Total da folha de pagamento últimos 12 meses: R$ 16.000
Total do faturamento bruto últimos 12 meses: R$ 75.600
= 16.000 / 75.600
= 0,2116 ou seja, 21,16%

ALÍQUOTA A SER PAGA PELA EMPRESA:
A PARTIR DE

15,5%.

Calcule se sua empresa pode pagar menos impostos:
Calculadora de Fator R

IMPOSTOS: LUCRO PRESUMIDO
Como mencionado antes, ele é composto de 5 guias de impostos diferentes:

IRPJ:
Possui alíquota de 15% de imposto,
calculado com base no faturamento total
da empresa, aplicando 32% de presunção
de lucro sobre este valor.

CSLL:
Calculado da mesma forma que o IRPJ,
com diferença apenas na alíquota, que é de
9%.

Uma forma simples de calcular este imposto é
multiplicar o faturamento da empresa por 4,8%
que é o resultado da multiplicação da presunção
32% pela alíquota 15%.

Uma forma simples de calcular este imposto é
multiplicar o faturamento da empresa por
2,88%, que é o resultado da multiplicação da
presunção 32% pela alíquota 9%.

IMPOSTOS: LUCRO PRESUMIDO
Como mencionado antes, ele é composto de 5 guias de impostos diferentes:

PIS e COFINS:
Estes dois tributos são calculados direto
sobre o faturamento da empresa.

ISS:
Recolhido para a prefeitura, as alíquotas
podem variar de acordo com o município.

As alíquotas são de 0,65% e 3%,
respectivamente.

Elas irão variar de 2 a 5%, de acordo com a
cidade de abertura de seu CNPJ.

Quais os documentos necessários
para abrir empresa?
Comprovante de endereço

Cópia do Registro no CRM

Se casado(a), certidão de casamento

RG e CPF

Cópia do IPTU ou documento que conste inscrição imobiliária ou indicação ﬁscal do imóvel onde a empresa será instalada.

Quais são as etapas nos órgãos públicos?
Deﬁnidas a natureza jurídica e o regime tributário, sua empresa começa a nascer e você terá o seu primeiro contrato social.
Conﬁra os passos:

1

2

3

Junta Comercial ou
ao Cartório

Registrar empresa no
Conselho de Medicina

Solicitação de alvará

ir até a Junta Comercial ou ao
Cartório (o local será deﬁnido
dependendo da atividade
exercida), para protocolar seu
pedido de registro. Assim,
você terá o seu CNPJ.

com o requerimento
aprovado e CNPJ, você deve
registrar sua empresa no
Conselho de Medicina

A documentação varia
dependendo da sua localidade e é
necessário consultar a Prefeitura
da sua cidade nesse passo.
Adiantamos que é importante ter
em mãos o IPTU em dia

Quanto custa abrir uma empresa?
Geralmente, o serviço de abertura de empresa custa entre R$ 1.000 e R$ 1.500.

A boa notícia: vem para a Contabilizei que a gente abre sua empresa de graça *, você paga apenas as taxas do
governo.
SAIBA MAIS SOBRE ABERTURA DE EMPRESA GRÁTIS

O que não tem jeito são os custos para dar entrada nos processos na Junta Comercial e na Prefeitura, que variam de
acordo com a cidade. Na Junta Comercial você vai gastar entre R$71 e R$351. Já na prefeitura, para emitir o alvará, os
custos em geral variam entre R$120 e R$753.

*mediante a contratação do plano anual de contabilidade

Rotinas e responsabilidades
do empreendedor
Com o CNPJ aberto surgem as maiores dúvidas de quem está começando com uma empresa.

Contabilidade
Todas as empresas, com exceção dos MEIs, são obrigados a ter um contador responsável para entregar
declarações e cumprir com as demais obrigações legais do CNPJ.
● folha de pagamento,
● impostos,
● fechamento de balanço e outros relatórios periódicos,
● apoio em decisões estratégicas

Emissão da Nota Fiscal
Uma das obrigações que mais causam dúvidas para os empresários que estão começando é a
emissão das notas ﬁscais. Mas não precisa se preocupar, vamos dar algumas orientações
aqui que vão te ajudar a entender como este processo funciona.
O ponto que mais prejudica a criação de manuais e padronizações é que cada prefeitura
possui seu próprio sistema de emissão de notas, com nomes e campos diferentes. Temos um
post especíﬁco para este passo a passo em São Paulo.

Contabilidade online completa por R$89,00 ao
mês e abertura gratuita de empresa
Você vai precisar de um contador para cuidar da sua empresa. Escolha o escritório de contabilidade que vai facilitar a sua
vida e te fazer economizar. A Contabilizei, primeira a oferecer o serviço de contador online no Brasil, veio para transformar a
contabilidade do seu negócio. Já são mais de 50 municípios atendidos.
A abertura da sua empresa é grátis, e o serviço é online, simples e econômico. Saiba mais!

ABRIR EMPRESA GRÁTIS

CONTABILIDADE COMPLETA

Pagamento de Tributos
Outra responsabilidade do empresário é o pagamento dos tributos enviados pela contabilidade,
independentemente do seu regime tributário.
Se você optar pelo Simples Nacional, terá uma guia mensal de impostos sobre o seu faturamento, chamada de
DAS - Documento de Arrecadação do Simples Nacional. Também haverá a guia de INSS sobre seu pró labore e
folha de pagamento e dependendo do valor o IRRF sobre estes mesmos valores.
No caso do Lucro Presumido, você terá 5 guias mensais, conforme comentamos: IRPJ, CSLL, PIS, COFINS e
ISS, além do INSS e IRRF sobre a folha de pagamento.

Conﬁra os vencimentos:
DAS - dia 20 de cada mês.
IRPJ e CSLL: trimestral com vencimentos em 30/04, 31/07,30/10 e 31/01.
PIS e COFINS: dia 25 de cada mês.
ISS - O vencimento dependerá de sua cidade.
INSS - dia 20 de cada mês.

Movimentação Financeira
Além das notas ﬁscais e informações de folha de pagamento, a movimentação ﬁnanceira da empresa é
muito importante para se ter controle real sobre a lucratividade de seu negócio.
É sempre indicado que você abra uma conta bancária jurídica e receba e pague todas as despesas por
este canal, assim é possível analisar de forma precisa como tem sido o andamento de sua empresa,
além de facilitar o envio de dados para seu contador e fornecer dados mais precisos em declarações
para o governo.
Mensalmente, você deverá enviar seu extrato bancário ou planilha de controle de receitas e despesas
para que estes dados sejam replicados em seus relatórios de fechamento periódicos.

Existem uma série de vantagens ﬁnanceiras e operacionais para
quem abre um CNPJ. Listamos a seguir quais são eles:

Facilidade para organizar a vida ﬁnanceira
Trabalhando como PJ, mensalmente você enviará as notas ﬁscais
emitidas e os extratos bancários para sua contabilidade que será
responsável pela apuração dos impostos e entregas.

Mais oportunidades de atuação
Quem atua como pessoa jurídica não precisa ﬁcar restrito a trabalhar
em hospitais. Muitas clínicas preferem contratar médicos PJ para
trabalhar como funcionários, já que isso reduz gastos para elas.
Também é possível abrir sua clínica, de forma que você tenha o seu
próprio mercado.

AFINAL,
VALE
MESMO A
PENA TER
UM CNPJ?

Possibilidade de reduzir impostos
A diferença entre os valores pagos em tributos por PF e PJ pode ser bem expressiva.
Para você ter uma ideia, imagine um médico que ganhe R$10 mil por mês. O Imposto de Renda pago como
pessoa física seria R$1.880,64. Sabe qual seria o valor pago por uma pessoa jurídica no Simples Nacional?
R$952,10! Isso signiﬁca uma redução de cerca de 50% no pagamento de IR, cerca R$11 mil economizados por
ano.
Veja na tabela abaixo os valores economizados anualmente:
Faturamento médio
mensal

Total DESCONTOS a pagar
se Pessoa Física¹

Total DESCONTOS a pagar
se Simples Nacional²

Economia anual
Simples nacional

5.000,00

505,64

454,00

R$ 619,68

10.000,00

1.880,64

952,10

R$ 11.142,48

20.000,00

4.630,64

2.301,27

R$ 27.952,44

50.000,00

12.880,64

7.097,14

R$ 69.402,00

¹Pessoa física: IRPF deduzido
²Simples nacional: DAS aliquota 6% (c/ fator R pro-labore 28%) + INSS

Outras vantagens
●

aumenta a qualidade de sua prestação de serviços

●

melhora o controle do faturamento e abre o caminho para conseguir
condições diferenciadas com fornecedores

●

melhorar o relacionamento com instituições ﬁnanceiras

O segredo para virar PJ sem dor de cabeça é escolher um bom parceiro de contabilidade. A
Contabilizei te ajuda em todos os passos e você só precisa se preocupar com a sua carreira.
Unimos a nossa experiência com tecnologia, desburocratizamos os processos contábeis, e
tornamos tudo muito mais fácil. Em vez de ter que ir ao escritório regularmente, você fará
uploads de arquivos em uma plataforma online e não gastará mais que 30 minutos por mês
para deixar sua contabilidade em dia.
Quer saber mais sobre nossos serviços e como podemos te ajudar?

CLIQUE AQUI PARA SABER MAIS

Nossa missão é democratizar o acesso ao serviço de contabilidade para o pequeno empreendedor e prestador
de serviço, com qualidade, transparência e preço justo. Para isso, unimos conhecimento contábil e tecnologia.
Assim, o processo torna-se prático, fácil de entender e — o que é melhor ainda — online!
A trajetória de sucesso da empresa comprova que esse sonho é possível. Atualmente, temos a conﬁança de
mais de 10 mil clientes e continuamos crescendo.
Saiba mais sobre a Contabilizei

