
Como gastar menos com tributos e se regularizar desde o início

Live TripéLab



O que vamos fazer aqui

O que são essas Lives:

▪ Lives de curta duração 

▪ Focadas apresentar 
soluções práticas para 
desafios comuns

▪ De pessoas que querem 
começar um negócio 
digital (infoproduto);

O que você vai aprender:

▪ Motivos para regularizar seu 
negócio desde o começo e qual a 
forma mais fácil de fazer isso

▪ O quanto você pode economizar 
em tributos seguindo essa 
orientação

▪ Passo a passo de como se 
regularizar e pagar menos 
impostos



Por que estar regularizado 
desde o começo

Maior 
credibilidade 
para o cliente

Maior lucro 
(menor taxação 
tributária)

Benefícios 
com produtos 
e serviços

Programas 
de crédito



A forma mais recomendada de se 
regularizar no início: MEI

Algumas informações sobre a MEI

• MEI = Micro Empreendedor Individual

• Pode faturar até R$ 81.000,00 por ano 
(possibilidade de chegar a R$130.000,00 esse 
ano);

• Não pode participar de outra empresa, seja sócio, 
proprietário ou administrador;

• Guia simplificada para pagamento no valor de 
R$65,60 para CNAE 8599-6/04 - Treinamento em 
desenvolvimento profissional e gerencial



     MEI           X Autônomo

Simulação de lucro após tributos

Cursos vendidos no ano: 300

Preço médio dos cursos: R$259

Faturamento médio Mensal: R$6.475,00

Faturamento total: R$77.700

Impostos pagos em um ano: 

 R$65,60 x 12 = R$787,20

Cursos vendidos no ano: 300

Preço médio dos cursos: R$259

Faturamento médio Mensal: R$6.475,00

Faturamento total: R$77.700

Impostos pagos em um ano:

R$1.748,09 x 12 = R$20.977,08 (27%)

Fontes: https://www.contabilizei.com.br/calculadora-rpa-autonomo/  https://blog.pagseguro.uol.com.br/contribuicao-mei-veja-o-novo-valor-da-taxa/

https://www.contabilizei.com.br/calculadora-rpa-autonomo/
https://blog.pagseguro.uol.com.br/contribuicao-mei-veja-o-novo-valor-da-taxa/


NA PRÁTICA: 

ABRINDO UMA 
MEI E 
MANTENDO-SE 
REGULARIZADO



Para abrir a MEI

Acesse: https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor

https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor


Para emitir a NF e para quem emite

Obrigatoriedade de emitir:

1 - Sempre que vender ou prestar serviços para outras pessoas 
jurídicas (empresas ou governo), independentemente do 
tamanho delas.

2 - Quando seus clientes (pessoa física) solicitarem, de acordo 
com o Código de Defesa do Consumidor.

Como emitir:

Procure a prefeitura de seu município para ver quais as formas 
permitidas para a emissão da NF. 

Cabe à prefeitura determinar as regras e autorizar a emissão 
de notas fiscais para Instrutores de cursos livres.



Para pagar a DAS 
(Documento de Arrecadação do Simples Nacional)

Acesse: 
http://www8.receita.fazenda.gov.br/SimplesNacional/Aplicacoes/ATSPO/pgmei.app/Identificacao 

Agora que você tem um CNPJ, pode 

ter direito aos seguintes benefícios 

previdenciários:

•Aposentadoria por idade
•Aposentadoria por invalidez
•Auxílio-doença
•Licença-maternidade
•Auxílio-reclusão
•Pensão por morte

Para conseguir todos estes benefícios, 
basta pagar a contribuição mensal (DAS) 
em dia e cumprir a carência necessária 
para cada um.

http://www8.receita.fazenda.gov.br/SimplesNacional/Aplicacoes/ATSPO/pgmei.app/Identificacao


Para essas dicas e muitas outras

SE VOCÊ:

▪ Deseja criar um infoproduto
▪ Deseja alavancar sua carreira

TRIPÉLAB ACADEMY

SE VOCÊ:

▪ Paga taxas muito altas para 
vender seu infoproduto

▪ Quer uma experiência melhor 
para os seus alunos

▪ Busca segurança para receber 
seu dinheiro

TRIPÉLAB

www.tripelab.com



Obrigado!



Impostos de MEI:

• INSS (Instituto Nacional do Seguro Social);

• ISS (Imposto Sobre Serviços);

• ICMS (Imposto sobre Operações relativas à 
Circulação de Mercadorias).

Tudo isso em uma guia simplificada para pagamento
Valor atual entre 61,60 e 66,60 dependendo do 
segmento de atuação



Impostos de Autônomo:

• Cofins (Contribuição para o Financiamento da 
Seguridade Social);

• ISS (Imposto Sobre Serviços);

• PIS (Programa de Integração Social);

• CSLL (Contribuição Social sobre o Lucro 
Líquido).

variando de 15% a 27,5%, recolhido mensalmente por 
conta do prestador



     MEI            X
• Impostos calculados sobre 

faturamento;

• Menor acesso a crédito e 
programas de incentivo

• Não possui direitos trabalhistas;

• Precisa ter registro na 
Prefeitura como prestador de 
serviço.

Autônomo
• Pode emitir nota fiscal sem 

pagar mais impostos;

• Pode contratar empréstimos 
e financiamentos melhores e 
com menos juros.

• Traz credibilidade para os 
clientes

• Compra de mercadorias com 
descontos. Planos de saúde, 
banco digital (CNPJ).



O que é um Infoprodutor

Empreendedor Clientes

Produtos digitais de educação
(cursos, e-books)

$$

VendasTributos


