S O LU ÇÕ E S F I S C A I S E T R I B U TÁ R I A S

Recuperação
de Crédito
Para empresas no Regime
do Simples Nacional

A recuperação de Créditos Tributários é
uma excelente medida que a empresa
deve tomar, pois por meio de revisão fiscal,
os profissionais tributários podem apurar
pagamentos que foram realizados a maior
ou indevidos nos últimos cinco anos e
tomar
as
medidas
administrativas
necessárias para viabilizar os créditos. O
valor apurado pode ser compensado ou
ressarcido.
Os
resultados
financeiros
positivos
alcançados, podem ser utilizados de
diversas formas, como aumento do fluxo
de caixa, realização de investimentos,
utilização de novas ações de marketing,
investimento
em
treinamento
e
regularização de passivos.
O serviço é gratuito! Você só paga um
porcentual em caso de sucesso no
resultado da economia apontada no
Relatório de Conclusão!

+55 14 3204-8376

consultoria@sticorp.com.br

Como nossa Equipe de Consultores
realiza a Recuperação de Crédito
Todas as informações sobre oportunidades
de recuperação, tipos de processos e
formas de utilização do crédito serão
coletadas e repassadas para sua empresa
de forma clara e transparente.
Vamos informar todas as etapas do
processo, expor os possíveis riscos e
destacar os benefícios para sua empresa,
tais como:
A recuperação dos valores
recolhidos indevidamente ou a
maior nos últimos cinco anos;
A sua economia futura reduzindo
sua carga tributária; e
Corrigir quaisquer procedimentos
contábeis/fiscais incorretos que
geram passivos.

Rua Azarias Leite, 11-20 Centro - Bauru/SP

Nossa Metodologia de identificação de Créditos a Recuperar:

1

IMPORTAR OS DOCUMENTOS FISCAIS

2

REALIZAR OS CRUZAMENTOS DAS INFORMAÇÕES

3

GERAR OS DIAGNÓSTICO

4

APONTAMENTOS DE DIVERGÊNCIAS

5

MOSTRAR O RESULTADO DO CRÉDITO APURADO
RELATÓRIO DE APURAÇÃO DO CRÉDITO¹
RELATÓRIO DE DETALHAMENTO DAS RECEITAS²

Empresas que optam pelo Simples Nacional para revender
produtos sujeitos à tributação monofásica e ST do PIS/Pasep e
COFINS (refrigerantes, combustíveis, fármacos e perfumes,
veículos, máquinas, autopeças, motocicletas, máquinas agrícolas
autopropelidas, cigarros e cigarrilhas), as quais suas compras
para revenda foram realizadas por meio de substituição
tributária do ICMS.
Assim, bares, restaurantes, distribuidores de bebidas, padarias,
pet shops, postos de gasolina, lojas de conveniência, autopeças,
revendedores de pneumáticos, supermercados, perfumarias e
drogarias são empresas candidatas ótimas que possivelmente,
possuem créditos a serem recuperados.

Seja nosso Parceiro de Negócios
Tenha nossa Consultoria Tributária da STICORP como
sua parceira de negócios para que você possa
transformar a Recuperação de Créditos Tributários em
uma oportunidade real de negócios, seja sua empresa
do Simples Nacional, do Lucro Real ou do Lucro
Presumido, tudo realizado pela nossa Equipe de
Consultores qualificados e com apoio de ferramentas
eletrônicas, e técnicas especializadas o que garante
rapidez nos cálculos e precisão nos resultados.

COMO É NOSSO PROCEDIMENTO PARA A RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO NO SIMPLES?*

Importamos os arquivos fiscais para nosso sistema de apoio;

Fazemos uma pré-diagnóstico para sua empresa, mostrando todas as informações
relativas às oportunidades de recuperação, tipo de processo e formas de aproveitamento
dos créditos que serão aproveitados.

Analisamos os produtos comercializados pela sua empresa, confrontado com a base de
informações da STICORP, para verificar a tributação monofásica ou ST de PIS/Pasep e
COFINS e ICMS - ST com base nas NCM;

Nossa Equipe de Consultores altamente capacitada, utilizando as ferramentas de apoio,
fará a verificação dos arquivos fiscais da empresa com a classificação fiscal que foi realizada
em suas declarações, destacando as receitas dos produtos sujeitos à tributação Monofásica
e ST do PIS/Pasep e da COFINS;

Apresentamos nossos relatórios de acordo com a nova apuração, para que sua empresa
possa retificar as apurações no PGDAS-D e, na sequência, solicitar a restituição dos valores
de PIS/Pasep e COFINS indevidamente recolhidos.

Serão geradas planilhas com detalhes de toda a composição dos créditos tributários
apurados, para que sua empresa, se quando solicitado, possa apresentar à fiscalização.

Sumário Relatórios Gerados – O que sua empresa recebe?
APURAÇÃO DO CRÉDITO
Planilha analítica com toda a movimentação da
empresa no período apurado, com demonstração
detalhada, da tributação do PIS/Pasep e da COFINS.
Utilizada para sua análise de dados e para eventuais
questionamentos por parte da fiscalização.

DETALHAMENTO DAS RECEITAS
Será apresentado um Relatório com nova segregação
das receitas, de acordo com a classificação fiscal de sua
empresa e com as parametrizações adotadas para a
geração de resultados. Esse Relatório deve ser usado
por sua Empresa como um Guia para elaborar a
retificação dos valores no PGDAS-D e posterior Pedido
Eletrônico de Restituição.

Quanto custa à sua empresa?

O serviço é gratuito!
Você só paga um porcentual em caso de sucesso no resultado
da economia apontada no Relatório de Conclusão!

15 ANOS

DE EXPERIÊNCIA
Com nosso excelente background, um time altamente
capacitado e um patrimônio de credibilidade construído
desde 2005, a STICORP conta com tributaristas com vasta
experiência corporativa para atender sua empresa.
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