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Os incentivos fiscais são instrumentos para estimular a economia, gerar empregos e desenvolver 

projetos sociais, culturais e educacionais em determinada região levando em conta o tipo de 

tributação. Os incentivos fiscais colaboram na redução da carga tributária, mas além de usufruir 

deles é de fundamental importância fazer um planejamento tributário criterioso, escolhendo 

modelos de atuação mais adequados para assim impactar corretamente na economia tributária 

da empresa. Deste modo, o objetivo geral do trabalho é analisar as mudanças após a adesão do 

incentivo fiscal nos resultados da empresa atacadista,como objetivo específico propõe-se 

descrever a aplicação do decreto na empresa atacadista; compararos resultados contábeis antes 

e depois do Decreton°7.799/2000 e mensurar o impacto do incentivo fiscal no valor a pagar do 

ICMS. Diante destes aspectos, quanto aos objetivos a pesquisa é descritiva, quanto ao 

delineamento é bibliográfica, documental e em forma de estudo de caso, quanto a natureza é 

qualitativa e quantitativa pois visa mensurar dados e caracterizá-los para a análise dos 

resultados. A unidade de estudo será o setor fiscal da empresa Master Congelados e o 

instrumento de coleta de dados serápor meio da análise das demonstrações contábeis Balanço 

Patrimonial e a Demonstração do Resultado do Exercício, comparando-os antes e depois da 

adesão do decreto. Espera-se com esse trabalho a realização de um estudo detalhado informando 

as vantagens da adesão de incentivos fiscais nas empresas utilizando como base o planejamento 

tributário na esfera do ICMS concedido pelo estado da Bahia, como contribuição social a 

pesquisa pode servir de informativo para outras empresas da região e ser também de grande 

valia como fonte de pesquisa para docentes, discentes e pesquisadores da áreaapoiando no 

desenvolvimento de futuros trabalhos. 
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