TRIBUTÁRIO

SUA EMPRESA
PODE SE TORNAR
MAIS
COMPETITIVA

Nosso objetivo é minimizar o impacto
tributário e suas consequências de
modo a tornar a empresa mais
competitiva.

SERVIÇOS

Proporcionamos aos clientes uma
assessoria personalizada, por meio de
revisões e consultas nas áreas:

> Fiscal
> Trabalhista
> Previdenciária

ASSEGURAR A
RESPONSABILIDADE
FISCAL DAS EMPRESAS
PERANTE OS ÓRGÃOS
COMPETENTES

•

Averiguação dos procedimentos
adotados pelas empresas, com relação à
apuração das bases tributáveis e suas
respectivas obrigações acessórias;

•

Elaboração de alternativas tecnicamente
viáveis e comprometidas com a
legislação vigente (evitar desembolsos
indevidos ou infrações decorrentes do
não cumprimento e observância das
obrigações tributárias).

Consiste em:

CONSULTORIA
TRIBUTÁRIA
O SISTEMA TRIBUTÁRIO
DO PAÍS É UM DOS MAIS
COMPLEXO E TEM UMA
DAS CARGAS
TRIBUTÁRIAS MAIS
ELEVADAS DO MUNDO

•

Revisão dos critérios e procedimentos
adotados para apuração dos tributos
federais, estaduais e municipais;

•

Revisão e elaboração das obrigações
acessórias federais e consultoria visando o
atendimento do ambiente SPED;

•

Identificação de oportunidades de
economia tributária;

•

Levantamento de créditos tributários;

•

Elaboração de consultas dirigidas às
autoridades fiscais;

•

Emissão de pareceres às consultas
formuladas e acompanhamento de
fiscalização;

•

Análise do melhor regime tributário (Lucro
Real, Lucro Presumido ou Simples
Nacional).

CONSULTORIA
TRABALHISTA E
PREVIDENCIÁRIA

Consiste em:
•

Revisão das rotinas trabalhistas;

•

Auditoria da folha de pagamento;

•

Auditoria dos encargos sociais;

•

Assessoramento e elaboração de
impugnações e recursos administrativos;

•

Análise de riscos trabalhistas e
previdenciários;

•

Revisão e retificação das obrigações
acessórias: SEFIP, DIRF e RAIS;

•

Revisão e implantação de Controles
Internos.

PLANEJAMENTO
TRIBUTÁRIO E
SOCIETÁRIO

Consiste em:
•

Análise da eficácia da estrutura societária
sob a ótica tributária;

•

Estudos e implementação de
reorganizações societárias (cisão,
incorporação, fusão e extinção);

•

Análise da adequada estrutura tributária
abrangendo as esferas federal, estadual e
municipal;

•

Planejamento sucessório.

PREÇOS DE
TRANSFERÊNCIA

Consiste em:
•

Análise do valor cobrado por uma empresa
na venda ou transferência de bens ou
serviços a outra empresa a ela vinculada,
visando comparar os preços praticados por
empresas não relacionadas e identificar a
melhor metodologia;

•

Auxiliar na implementação desses
controles e na reestruturação de
operações, bem como gerenciar os efeitos
dos preços de transferência;

•

Mapeamento dos controles e a elaboração
de sugestões a serem implantadas;

•

Identificar oportunidades para a redução
da carga tributária;

•

Acompanhamento de fiscalizações
conduzidas pela Delegacia de Assuntos
Internacionais.

(TRANSFER PRICING)

AUDITORIA
FISCAL

Consiste em:

(DUE DILIGENCE)

•

Due Diligence Pré-aquisição, voltado a
potenciais compradores que desejam
obter informações acerca dos riscos fiscais,
trabalhistas e previdenciários, que serão
por eles assumidos em uma eventual
efetivação do negócio. E a Due Diligence Pré-venda, voltada às empresas que
desejam se preparar para um processo de
venda;

•

A identificação preliminar de riscos e
contingências permite a adoção de
medidas para eliminar ou minimizar os
riscos de sua efetivação.

Serviços especializados na área de fusões e
aquisições, em duas linhas:

SUA EMPRESA EM SEGURANÇA COM
AS RESPONSABILIDADES FISCAIS
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