


A também 

é chamada de 

e tem como 

objetivo principal analisar 

se todas as obrigações 

tributárias estão sendo 

seguidas corretamente em 

uma empresa. 



É responsável pelo controle e bom 

andamento dos procedimentos legais 

que envolvem diversos processos 

como pagamento e recuperação de 

impostos ou quaisquer outras coisas 

relacionadas a parte fiscal de uma 

organização.



A é um 

importante instrumento de gestão 

administrativa que engloba 

informações importantes de todos 

os segmentos de uma empresa.



A de uma 

sociedade tem o dever de 

apresentar 

e divulgações 

adequadas e 

esclarecedoras à opinião 

pública.



O sobre 

esses demonstrativos é 

elemento fundamental na 

extensão que se traduz em 

sinônimo de confiabilidade às 

informações prestadas.



A prestada 

consiste na 

, seguidas de 

sugestões fundamentadas sobre 

saneamento de irregularidades e 

prevenção de eventuais 

, com o objetivo de manter as 

contas fiscais da sociedade enxutas e 

racionalizadas.



O serviço de 

proporciona maior 

segurança e solidez ao 

e às decisões 

empresariais do dia-a-dia, consistindo 

em ferramenta-chave para o 

delineamento de uma gestão 

estratégica e objetiva, baseada em 

dados concretos.



É aconselhada a empresas e 

investidores que pretendam 

identificar, avaliar e, sobretudo, 

minimizar previamente os riscos 

e contingências de seus 

negócios presentes e futuros.



Compreende a análise da eficiência e 

eficácia dos procedimentos adotados para a 

apuração, controle e pagamentos dos 

tributos que incidem nas atividades 

empresariais e operacionais e na avaliação 

do .

É aquela voltada para a análise do 

das obrigações tributárias 

pelos contribuintes. 



A visa a 

fiscalização eficiente e eficaz de 

pagamentos e recuperação de 

impostos, taxas e quaisquer 

ônus de natureza fisco-tributária 

que incida nas operações, bens e 

documentos do contribuinte, e só 

pode ser realizada por servidor 

público empregado no ente 

tributante.



Quem cuida desta verificação 

tributária é a Receita Federal 

do Brasil - RFB, sendo ela 

denominada Administração 

Tributária, ou seja, a 

responsável por controlar 

toda a tributação e zelar pelo 

bom andamento das 

operações.



É muito importante que sua empresa tenha 

um Departamento Fiscal Interno a fim de 

evitar que hajam erros e negligências que 

possam prejudicar o bom andamento do 

negócio.

Neste sentido é que se faz essencial a 

, tanto no campo preventivo 

quanto no corretivo. 



Permitir ao declarar que, com base 

em procedimentos que não proporcionam 

todas as evidências, os cálculos, 

recolhimentos além do atendimento das 

formalidades legais relacionados aos 

tributos foram observados e realizados pelo 

contribuinte.



O procedimento fiscal adotado pela empresa 

é objeto de um trabalho de revisão fiscal ou 

que não deve ser assumido 

pela Administração da Empresa como sendo 

uma maneira de validar e isentar, de 

possíveis questionamentos por parte das 

Autoridades Fiscais, os resultados auferidos 

na conduta dos negócios, das atividades 

sociais e os critérios de escrituração 

contábil adotados.



Isso porque tal serviço muitas vezes 

pode resultar em uma Consultoria 

Tributária que, nesse caso, refletiria 

uma expressão de opinião e não uma 

afirmativa de fato, o que em outras 

palavras, pode representar uma 

conduta contrária aos interesses do 

Fisco.



A está segregada em:

• Preventiva: revisar os últimos 5 anos 

das obrigações principais e 

acessórias, objetivando adequar os 

procedimentos fiscais à legislação 

vigente, e precaver a empresa de 

eventuais fiscalizações.



• Corretiva: revisar mensalmente as 

obrigações principais e 

acessórias com base em 

apurações realizadas e 

documentações apresentadas 

pela empresa, ou referentes a um 

determinado período solicitado.



• Operacional: apurar mensalmente as 

obrigações principais, confeccionar 

guias de recolhimento, elaborar e 

enviar declarações acessórias, 

recuperação e atualização de créditos 

tributários, levantamento e revisão de 

contingências fiscais.



A possui diversos 

usuários que, em seus objetivos, 

procuram obter um maior grau de 

segurança possível sobre as 

informações a eles prestadas para 

que tomem suas decisões baseadas 

em dados que representem a 

realidade da organização analisada.



Os usuários podem ser:

 a administração ou o departamento fiscal das 

organizações, que contratam a com 

finalidade de terem um “respaldo” maior em suas bases de 

cálculo e apuração e recolhimento de tributos;

 a própria Auditoria Contábil que, para validar os passivos e 

ativos tributários, utilizam-se dos trabalhos da 

para corroborarem os seus testes na área contábil;

 o Fisco, que utiliza da estrutura de seus próprios auditores 

fiscais (como exemplo, os Auditores da Receita Federal do 

Brasil) para terem segurança da apuração e da arrecadação 

dos tributos e cumprindo o seu papel de agente 

arrecadatório e fiscalizador.



É a de verificar o correto cumprimento das 

obrigações fiscais por parte do auditado.

Obrigações Fiscais:

pagamento;

cumprimento de obrigações acessórias.



A 

possibilita, ainda:

observar a correta contabilização 

das despesas da empresa;

levantar créditos tributários 

ignorados pela Contabilidade que 

poderiam ser reavidos ou 

compensados;



constatar se os procedimentos contábeis 

da empresa estão em consonância com as 

determinações da Receita Federal do 

Brasil e das Fazendas estaduais e 

municipais;

investigar se a empresa tem escriturado 

créditos permitidos pela legislação, bem 

como se vem realizando corretamente 

apropriações, amortizações, deduções e 

lançamentos;



verificar se os regimes de caixa e de 

competência têm sido geridos de maneira 

satisfatória;

averiguar se a sociedade empresarial tem 

evitado de forma eficiente o cálculo de 

seus tributos sobre eventuais subvenções 

e incentivos fiscais no patrimônio líquido;



conferir se as retenções tributárias 

têm sido realizadas em conformidade 

com a legislação;

rever adições e

exclusões em

empresas submetidas

ao regime do Lucro Real;



levantar se a empresa tem escriturado a 

totalidade dos livros e controles exigidos 

pelo fisco;

propor possibilidades de economia 

tributária e levantar dados para 

reformulações societárias e planejamentos 

tributários em geral.



O deve planejar o trabalho de revisão no 

sentido de estabelecer estratégias para que possam 

atingir os objetivos de forma eficaz, requerendo para 

tanto um prévio conhecimento da entidade, do seu 

campo de atuação, do negócio explorado, da 

organização, do sistema contábil empregado, das 

características operacionais, da natureza dos ativos, 

passivos, receitas e despesas da entidade, enfim de 

todas as variáveis possíveis, associando-as à 

legislação tributária pertinente visando definir a 

extensão dos trabalhos de 

e o correto enquadramento fiscal da atividade da 

empresa. 



O da área deve solicitar, antes 

de se iniciarem os trabalhos de revisão, os seguintes 

documentos:

 Cópia do balanço patrimonial, demonstração do 

resultado do exercício, demonstração das mutações do 

patrimônio líquido e balancete analítico do exercício sob 

revisão;

 Memórias de cálculos e comprovantes de recolhimentos 

do Imposto de Renda e Contribuição Social (no caso de 

tributos diretos) e do IPI, do ICMS, do ISS, do PIS e da 

COFINS (no caso de tributos indiretos) no decorrer do 

exercício sob revisão;



• Cópia do disquete contendo os formulários e 

anexos a serem revisados, devidamente 

preenchidos;

• Cópia do formulário e anexos apresentados no 

exercício financeiro anterior;

• Livro LALUR, com escrituração atualizada até o 

exercício financeiro anterior, bem como os 

demais livros fiscais de apuração dos tributos 

tais como IPI, ICMS e ISS;



• Rascunho da escrituração que deverá ser feita na 

parte “A” do LALUR relativo ao exercício financeiro 

sob revisão e na parte “B” dos ajustes ainda em 

aberto;

• Memórias de cálculos dos valores recolhidos, 

demonstrativos das antecipações recolhidas 

mediante retenção na fonte, cujos rendimentos 

estejam computados na determinação do lucro real;

• Balancete referenciado ou papéis de trabalho, se 

existir, relativos ao preenchimento de formulário e 

anexos;



• Demonstrativo da movimentação contábil, identificando 

os lançamentos, no Livro Diário, dos itens que deverão 

ser adicionados ou excluídos do Lucro Líquido do 

Exercício na determinação do Lucro Real e da base de 

cálculo da Contribuição Social sobre o Lucro;

• Obtenção junto aos representantes da empresa, de todos 

os detalhes sobre a natureza dos produtos ou serviços 

vendidos, benefícios fiscais específicos e demais 

informações pertinentes às vendas, confrontando-as 

com as apresentadas na DIPJ e com as contidas na 

Demonstração de Resultado do Exercício;



• Constatação de que as compras, os estoques e as 

apropriações aos custos dos produtos estão registrados 

na Contabilidade pelos valores líquidos de ICMS e IPI 

(Impostos considerados recuperáveis);

• Revisão do Livro Razão para confirmar a existência de 

gastos relativos aos seguintes itens, os quais devem ser 

considerados indedutíveis no cálculo do lucro real, 

como: 

• Comissões, sem identificação de sua causa ou sem 

individualizar a causa ou o beneficiário;



• Doações a instituições filantrópicas que não 

preencham as condições da legislação do 

Imposto de Renda, observado o limite de do 

lucro operacional antes da doação;

• Despesas com veículos, imóveis ou depreciação 

incorridos por administradores, sócios ou 

empregados em valores excedentes aos de 

mercado ou com uso do bem em atividade não 

relacionada à empresa;



• Multas de natureza não tributária (de 

caráter punitivo ou sanção de ato ilícito) e 

multas fiscais das quais decorra falta ou 

insuficiência de pagamento de tributos;

• Depreciações não autorizadas em lei, tais 

como de imóveis destinados à venda ou 

não utilizados pela empresa ou, em regra 

geral, cedidos gratuitamente a sócios, 

dirigentes ou empregados;



• Provisão de férias, registrada em excesso ao 

valor correspondente ao direito adquirido pelo 

empregado; provisão de créditos de liquidação 

duvidosa (PDD) com base em créditos que não 

correspondam ao determinado pela legislação e 

demais provisões;

• Royalties e assistência técnica pagos a sócios, 

dirigentes, administradores, seus parentes ou 

dependentes, sem comprovação e ausência de 

aprovação junto ao INPI;



• Fretes (sem conhecimento ou recibo do transportador), 

aluguéis excedentes ao valor de mercado pagos a 

sócios, dirigentes, seus parentes ou dependentes, 

desfalques, apropriação indébita ou furto sem o 

correspondente inquérito trabalhista ou queixa criminal;

• Verificação de que a empresa está regularmente inscrita 

no CNPJ, e;

• Solicitação da emissão das CND´s de Tributos no âmbito 

Federal, Estadual e Municipal.



Deve-se proceder também à 

para validar a 

.

Existe muito trabalho a ser feito, pois o 

ambiente interno fiscal do país é complexo e 

demanda serviço não só dos Contadores, 

mas de legisladores, Auditores, dentre 

outros profissionais ligados à área.



A gestão eficaz da carga tributária está entre as principais 

preocupações da Administração de uma empresa capazes 

de solucionar temas complexos, tais como:

 Revisão de Procedimentos Fiscais – tributos federais, 

estaduais e municipais.

 Revisão dos Procedimentos Fiscais adotados para 

cálculo, pagamento/compensação e transmissão de 

informações as autoridades fiscalizadoras à luz da 

legislação aplicável a cada espécie tributária.



O resultado de trabalhos dessa 

natureza é a identificação das 

inconformidades e apresentação 

de recomendações para 

adequação dos procedimentos 

fiscais com o objetivo evitar 

questionamento por parte da 

Fiscalização.



O Planejamento Tributário busca, por meio do 

estudo minucioso dos negócios e da estrutura 

organizacional das empresas, identificar as 

oportunidades de economia de impostos, bem 

como reconhecer possíveis falhas que levam às 

contingências tributárias.

A Gestão Tributária está integrada com todas as 

áreas da empresa e utiliza como ferramentas os 

conceitos jurídicos e contábeis.



A Governança Fiscal e 

Tributária é uma prioridade 

crescente, ao mesmo tempo 

em que a legislação torna-

se mais complexa.



Para atender às necessidades 

específicas das empresas, deve-se 

estabelecer políticas fiscais e 

processos capazes de viabilizar o 

cumprimento de obrigações fiscais, 

auxiliando-as a estruturar suas 

operações, sem perder de vista as 

oportunidades de redução dos custos 

tributários.



Essa demanda requer Auditoria

específica sobre tributos diretos 

e indiretos, obrigação principal e 

obrigações acessórias com 

objetivo de assegurar a apuração 

e o correto recolhimento dos 

valores, em forma de simulação 

dos atos de fiscalização em 

várias esferas.



A 

proporciona maior 

segurança e solidez ao planejamento 

societário-tributário e às decisões 

empresariais do dia-a-dia, consistindo 

em ferramenta-chave para o 

delineamento de uma gestão 

estratégica e objetiva, baseada em 

dados concretos.



A dentro de uma 

organização tem a finalidade de planejar as 

ações que irão impactar em pagamento de 

tributos, executar os procedimentos fiscais 

observando sempre a legislação vigente, 

organizar as ações empresariais a fim de 

que elas sejam menos onerosa pra empresa 

e controlar todas as variáveis que possa 

influenciar diretamente na carga tributária 

da organização.



OBRIGADO !

http://www.professorcrepaldi.pro.br/

