AUDITORIA TRIBUTÁRIA PREVENTIVA:
Correção de informações fiscais, identificação de créditos e prevenção de autuações
O Sistema Tributário brasileiro encontra-se entre os mais complexos do mundo. Sujeito a inúmeras obrigações principais e
acessórias, por vezes o contribuinte comete equívocos na apuração mensal da tributação a que está obrigado. Alia-se a esta
complexidade o advento do Sistema Público de Escrituração Digital – SPED, a partir do qual o Fisco assumiu controle em tempo
real de todas as movimentações do contribuinte, identificando imediatamente inconsistências e erros que podem dar origem a
fiscalizações e autuações.
Nosso trabalho consiste em auditar previamente todas as informações fiscais da empresa, apontando os equívocos e
corrigindo-os a tempo, evitando assim que o empresário seja surpreendido, por exemplo, por multas em relação às quais nem
imaginava estar sujeito. Paralelamente, promovemos a auditoria das informações pretéritas (até os últimos 5 anos) e buscamos
a identificação de eventuais créditos que o contribuinte possa deter frente às Receitas Federal, Estadual e Municipal.
Dispomos de equipe técnica altamente capacitada, expertise comprovada pelos mais de 30 anos de atuação de nosso Núcleo
de Direito Tributário e Inteligência Fiscal, além de ferramentas digitais próprias que nos permitem auditar e editar arquivos
eletrônicos de informações fiscais, garantindo máxima agilidade e segurança na análise e correção das informações.

METODOLOGIA DE TRABALHO
i.

Auxílio e orientação para a separação e envio dos arquivos necessários à análise;

ii.

Revisão na contabilidade da empresa (esferas municipal, estadual e federal), através da análise dos SPED’s, Sintegra e DAPI,
com o objetivo de verificar se os tributos e obrigações que estão sendo recolhidos correspondem ao rol dos exigíveis, incluindo
a conferências das alíquotas e bases de cálculos;

iii.

Revisão das Obrigações Acessórias através de auditoria eletrônica dos arquivos fiscais digitais, garantindo que todas as
informações enviadas ao Fisco sejam harmônicas de modo a não gerar inconsistências de dados;

iv.

Revisão da classificação fiscal dos produtos cadastrados, verificando eventuais inconsistências de NCM nos arquivos digitais;

v.

Revisão das retenções a que a empresa está obrigada, evitando condenações criminais por sonegação fiscal e apropriação
indébita;

vi.

Verificação do aproveitamento dos créditos oriundos das retenções efetuadas por tomadores de serviços;

vii. Orientação sobre a legislação tributária aplicável à empresa, incluindo o acompanhamento permanente das alterações
normativas;
viii. Atendimento às consultas sobre os questionamentos tributários relacionados à atividade da empresa, incluindo a elaboração
de Pareceres e Laudos Jurídicos e Contábeis/Fiscais;
ix.

Detecção de eventuais créditos tributários ou possibilidades de economia tributária;

x.

Análise do preenchimento de DIPJ’s já transmitidas e orientações preventivas para as posteriores;

xi.

Departamento Pessoal: análise do resumo da folha de pagamento e das GFIP’s para apuração de eventuais créditos e correção
da base de cálculo das contribuições previdenciárias; análise das retenções incidentes sobre a folha de pagamento e detecção
de possíveis recuperações.

HONORÁRIOS
Havendo o interesse na formalização de um contrato, os honorários serão propostos conforme os seguintes critérios:
i.

Pela auditoria, revisão e correção de informações pretéritas (até os últimos 5 anos), um valor fixo por competência,
conforme a complexidade e o volume das operações realizadas pela empresa;

ii.

Pela auditoria preventiva/corretiva das informações correntes, um valor fixo mensal, conforme a complexidade e o
volume das operações realizadas pela empresa;

iii.

Pela recuperação de créditos identificados a favor da empresa, um percentual fixo, vinculado ao êxito, sobre os valores
efetivamente recuperados.
A Amaral & Barbosa Advogados atua desde 1984 na assessoria tributária a empresas.
Neste período, atendemos com sucesso mais de 20.000 clientes de todas as regiões do país.

