
PRINCIPAIS
DÚVIDAS�SOBRE
REVISÃO
TRIBUTÁRIA�



EMPRESAS�QUE�REALIZAM�O�DIAGNÓSTICO
DE�RECUPERAÇÃO�TRIBUTÁRIA�POSSUEM
MAIS�RISCO�DE�FISCALIZAÇÃO?

Não� há� uma� correlação� entre� o� uso� de� créditos� e� fiscalização.� A
fiscalização� está� ligada� a� Conformidade� Fiscal,� sendo� que� a� Receita
Federal� está� fortalecendo� os� seus� controles� de� cruzamento� de� dados� e
aumentado�a�fiscalização�em�determinados�grupos.

Conforme� o� Plano� Anual� de� Fiscalização� de� 2018,� a� fiscalização� está
concentrada�nos�grandes�contribuintes.

Referente�ao�trabalho�de�diagnóstico,�a�análise�e�realizada�internamente,
a� Receita� Federal� não� tem� conhecimento� da� apuração� que� está
ocorrendo.�Portanto,�vemos�que�a�realização�do�trabalho�não�aumenta�o
risco�de�fiscalização,�nem�mesmo�aciona�os�radares�da�Receita�Federal.



O�trabalho�de�Recuperação�é� inteiramente�pautado�nas� leis�e�normas�do
Fisco,� sendo� disponível� para� todas� as� empresas,� porém,� é� importante
salientar�que�cada�empresa�utiliza�metodologia�própria.

Trabalhamos� com� um� importante� diferencial,� um� sistema� criado� e
desenvolvido� por� nós,� que� contém� mais� de� 10.000� regras� tributárias
cadastradas�e�que� faz�o�cruzamento�de� toda�a�documentação�contábil�e
fiscal�vigente�em�cada�período�para�identificar�créditos�para�as�empresas.

A� analise� é� feita� de� forma� completa,� ou� seja,� não� se� trabalha� com
amostragem� de� dados� e� a� abrange� os� mais� de� 90� tributos� o� quais
destacamos�os�principais:�PIS/COFINS,�ICMS,�ISS,�IRPJ/CSLL,�INSS.

EMPRESAS� QUE� REALIZARAM� RECENTEMENTE� UM� TRABALHO
SEMELHANTE� ENCONTRAM� NOVAS� OPORTUNIDADES� DE
RECUPERAÇÃO�DE�CRÉDITOS?



A�auditoria�contábil�é�muito�diferente��da�auditoria�proposta,
que�nesse�caso�é�a�auditoria�fiscal.

A� auditoria� contábil� faz� a� validação� de� saldos� contábeis,� ou
seja,� verifica� se� aquilo� que� está� demonstrado� no� balanço
corresponde� á� realidade� fática� da� empresa,� mas� não� busca
oportunidade�de�créditos�e�redução�da�carga�tributária.�

Além�disso,� como� já�mencionado� a� auditoria� é� realizada� por
amostragem�e�cobrada�por�hora�de�trabalho,�enquanto�que�a
revisão� tributária� analisa� documento� por� documento� � dos
últimos�60�meses�e�a� remuneração�se�dá�no�êxito� (%�sobre�o
crédito�apurado).

EMPRESAS� QUE� REALIZAM� AUDITORIA� ENCONTRAM
OPORTUNIDADE�NA�RECUPERAÇÃO�TRIBUTÁRIA?



O�passivo�fiscal�não�é�um�impeditivo�para�a�execução�do�trabalho�de�Diagnóstico�e�Recuperação.

O�trabalho�de�diagnóstico,�é�realizado�internamente,�a�Receita�Federal�não�tem�conhecimento�da
apuração�que�está�ocorrendo�na�empresa.

E,�os�créditos,�podem�ser�utilizados�para�o�abatimento�do�passivo�existente,�levando�a�empresa�a
conformidade�fiscal.

EMPRESAS�COM�PASSIVO
FISCAL�PODEM�REALIZAR�O
TRABALHO�DE
RECUPERAÇÃO
TRIBUTÁRIA?



Empresas� que� possuem� área� contábil� certamente� já� usufruem� de� uma
parte� das� oportunidades� de� créditos,� porém� com� a� dinâmica� das
alterações�tributárias,�que�são�até�46�por�dia�ou�considerando�os�últimos
anos� são� 350�mil� é� interessante� contar� com�o� trabalho� de� uma� empresa
especialista�.

Além�disso,�atualmente�as�empresas�contam�com�apoio�de� sistemas�que
eventualmente� podem� estar� com� algum� parâmetro� não� adaptado� á� sua
realidade,�no�que�acarreta�na�perda�de�uma�eventual�oportunidade.��

Em� 100%� das� empresas� que� atendemos� foram� identificadas
oportunidades,� independentemente� do� tamanho� e� qualidade� do� corpo
técnico�da�empresa.�

EMPRESAS� QUE� JÁ� USUFRUEM� DE� CRÉDITO� POR� SUA
CONTABILIDADE� ENCONTRAM� NOVAS� OPORTUNIDADES
REALIZANDO�A��RECUPERAÇÃO?
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