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Brasil, recordista 
mundial na
tributação de 
empresas
Ranking da OCDE mostra como o setor 
produtivo deve estar atento à revisão 
fiscal e à recuperação de tributos.

O Brasil entrou em 2021 no topo da lista dos países 
com a maior alíquota de imposto sobre o lucro das 
empresas em todo o mundo. 

A França, que hoje lidera o ranking, promoverá um 
corte já anunciado pelo presidente Emmanuel 
Macron, que prevê queda dos atuais 34,4% para 
25% até 2022. 

A alíquota que incide sobre o lucro das empresas 
no Brasil (cobradas pelo Imposto de Renda e 
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido) é de 
34%.

O levantamento foi feito pela Organização para a 
Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), 
grupo de países com economias mais 
desenvolvidas do mundo e que tem as alíquotas 
mais elevadas globalmente. O Brasil não faz parte 
da organização, mas pleiteia uma vaga.

O estudo da OCDE demonstra como é vital para as 
empresas brasileiras, bem como as organizações 
internacionais que atuam no mercado local, 
concentrarem ações na Revisão Fiscal e na 
Recuperação de Tributos.

Basta lembrar que as margens de lucros de muitos 
setores, como o de indústria e comércio, são bem 
mais modestas do que a participação dos tributos 
sobre as receitas. 
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Empresas no Brasil gastam 
2 mil horas com tributos

O recolhimento de tributos é apenas uma das etapas de um 
processo burocrático, que envolve cálculo de valores, 

preenchimento de formulários e acompanhamento de normas.

A cada 200 funcionários, um trabalha na área 
contábil/fiscal no Brasil. Nos Estados Unidos, a 
proporção é um para mil e, na Europa, um para 500. 

Em média, as empresas brasileiras perdem 
anualmente 2 mil horas com a burocracia tributária, 
tendo um gasto adicional de R$ 162 bilhões com 
pessoal técnico e robôs. 

O recolhimento dos tributos em si é apenas 
uma das etapas de um processo extremamente 
burocrático. 

Antes disso, é preciso calcular o valor do 
tributo a ser recolhido, preencher uma série de 
formulários e analisar um emaranhado de 
normas para verificar aquilo que pode ser 
descontado ou eventualmente transformado 
em crédito tributário.
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O que é a
revisão fiscal?
Trata-se de uma metodologia fundamental 
para as empresas recuperarem créditos de 
tributos recolhidos a maior ou 
indevidamente.

A análise é usada também nos casos de fusão e 
aquisição de empresas, em que potenciais 
compradores buscam respostas sobre os riscos de 
novos negócios. 

Assim, uma revisão fiscal é sempre recomendada em 
processos de due diligence. Afinal, os dados 
levantados na revisão devem ser considerados na 
avaliação de viabilidade de um contrato.

A revisão fiscal é uma análise dos procedimentos 
adotados pelas áreas fiscais e tributárias das 
empresas, com o objetivo de mapear situações que 
possam ser corrigidas ou aprimoradas. Trata-se de 
um diagnóstico completo, fundamental para traçar o 
panorama fiscal. 

A metodologia pode ser decisiva para que a empresa 
recupere valores recolhidos de maneira indevida, 
preservando o seu fluxo de caixa.
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8BENEFÍCIOS
DA REVISÃO
FISCAL

A recuperação de valores, a preservação do caixa e a revisão da estrutura 
tributária da organização são alguns dos grandes ganhos com a 
metodologia.

A revisão fiscal leva em conta as informações contábeis e 
fiscais da empresa de seus últimos cinco anos, uma vez 

que é possível a recuperação retroativa de créditos.
Veja os benefícios: 

1. Contribui para a recuperação 
de créditos tributários e 
preservação do caixa;

2. Evita o desperdício de 
recursos que poderiam estar 
sendo aplicados no 
crescimento do negócio;

3. Aponta a possibilidade de uso 
de incentivos ou benefícios 
fiscais;

4. Auxilia a estrutura financeira e 
operacional do negócio;

5. Indica a adoção do regime 
tributário mais vantajoso;

6. Garante mais eficiência 
operacional;

7. Identifica necessidades de 
treinamento da equipe 
interna;

8. Impacta positivamente na 
reputação do negócio.
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Como funciona a Recuperação
de Créditos Fiscais?

O serviço destina-se a empresas optantes pelo Lucro Real, Presumido 
e Simples Nacional.

Nele também, são oferecidas soluções tributárias para 
operações envolvendo o IPI e ICMS otimizando a carga 
tributária incidente sobre a compra e venda de 
produtos. 

É bom saber que esses serviços devem ser feitos 
periodicamente porque a legislação fiscal é alterada 
constantemente.

Para empresas optantes para todas as empresas, 
recomenda-se a Revisão de Tributos Federais dos 

últimos cinco anos. 

Esse serviço analisa tributos como: Imposto de Renda 
Pessoa Jurídica (IRPJ); Contribuição Social sobre o 

Lucro Líquido (CSLL); Programa de Integração Social 
(PIS); Contribuição para o Financiamento da Seguridade 

Social (COFINS); Imposto sobre Produtos 
Industrializados (IPI).
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Quais os erros mais 
comuns ao recolher 
tributos? 

Os recolhimentos de tributos indevidos ou pagos a maior se 
caracterizam como os erros mais comuns cometidos pelas empresas 

no momento de recolher seus tributos devidos.

Esse tipo de ocorrência pode 
ser identificada por um 

levantamento detalhado e 
especializado. Recomenda-se 

uma equipe especializada 
para realizar esse estudo. 

Fases importantes nessa avaliação 
são as revisões das bases de cálculo, 

do enquadramento da carga 
tributária e o levantamento das 

possibilidades de crédito, seja por 
compensação, restituição ou 

ressarcimento de valores quando 
constatada a existência do crédito em 

favor da empresa.
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Como as empresas 
recuperam os créditos?

As formas de recebimento dos valores pagos de 
maneira indevida ou a maior costumam variar 

conforme o tributo.

Já as formas de recuperação e uso dos 
créditos vão variar conforme o tributo 
a recuperar. Geralmente os tributos 
federais podem ser recuperados pela 
compensação, restituição ou 
ressarcimento dos valores pagos 
indevidamente ou a maior. 

No caso do ICMS, é possível recuperar 
créditos por meio de compensação, 
recebimento de precatórios ou utilizá-
los até mesmo para o pagamento de 
fornecedores.

A revisão para recuperação de crédito 
tributário não deve ser uma prática 
descartada. 

Os percentuais recuperados podem 
impactar fortemente nos rumos 
futuros do negócio.



Fale diretamente com 
o nosso comercial:

Fale
conosco:

Rua Joaquim Floriano, 888 Conj. 203/204 
– Itaim Bibi,  São Paulo – SP

CEP: 04534-003

Avenida Antonio Carlos Berta, 475
Conj. 1503 – Edifício FK – Jd. Europa
Porto Alegre – RS, CEP: 91340-020

Escritórios
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(11) 3078-1215

comercial@assertif.com.br

https://www.facebook.com/assertif/
https://www.instagram.com/assertifbr/
https://www.linkedin.com/company/assertiff/?viewAsMember=true
https://twitter.com/Assertifbr
https://api.whatsapp.com/send?phone=5541999176474&text=Ol%C3%A1,+gostaria+de+mais+informa%C3%A7%C3%B5es+sobre+a+Assertif

