
Compliance Fiscal
Solução de PIS e COFINS



Conheça a Tributarie

Somos uma consultoria tributária empresarial, possuímos mais de 60 

soluções completas de compliance fiscal, administrativo e contábil.

Possuímos expertise de mais de duas décadas do Grupo Brugnara, 

grupo empresarial atuando no mercado tributário, jurídico, financeiro e 

imobiliário.

Realizamos uma auditoria completa dos últimos 5 anos das empresas, 

aplicando uma solução tecnológica própria que analisa mais de 14 mil 

dados por minuto, atualizada continuamente e parametrizada aos 

dados da receita federal.

+12 mil clientes. +2 mil representantes.

+20 anos de
atuação.

Software próprio
com tecnologia
de ponta.



A solução

É realizada uma varredura completa nas obrigações acessórias, com a 
finalidade de encontrar créditos não tomados de PIS e COFINS, ou pagos de 
forma indevida ou a maior.

Estão sujeitas ao regime do PIS e da COFINS as pessoas jurídicas de direito 
privado em geral, inclusive as pessoas a elas equiparadas pela legislação do 
Imposto de Renda, exceto as microempresas e as empresas de pequeno porte 
submetidas ao Simples Nacional (para a COFINS) e as pessoas jurídicas de 
direito privado e as que lhe são equiparadas pela legislação do Imposto de 
Renda, inclusive empresas prestadoras de serviços, empresas públicas e 
sociedades de economia mista e suas subsidiárias, excluídas as 
microempresas e as empresas de pequeno porte submetidas ao Simples 
Nacional (para o PIS).

Solução de PIS e COFINS

O presente Compliance de recuperação de créditos do PIS e da COFINS 

oferecido pela TRIBUTARIE é direcionado às empresas que apurem o PIS 

e a COFINS com base no sistema NÃO CUMULATIVO – aquela que apura 

o Imposto de Renda e a Contribuição Social com base no LUCRO REAL.

O principal objetivo do presente Compliance é o ressarcimento de 

créditos operacionais de PIS e COFINS que não foram apropriados pelas 

empresas em suas declarações feitas à Receita Federal durante os 

últimos 60 meses.



Quais são as soluções

- Aquisição de Bens Utilizados como insumos.

- Aquisição de bens para revenda.

- Servicos utilizados como Insumos.

- Armazenagem e Frete.

- Devoluções de Vendas.

- Vale Transporte.

Documentação necessária

- EFD Contribuições.

- EFD ICMS IPI.

- Relatório de Entradas (tudo que foi adquirido pela empresa, deve 

constar principalmente os serviços e aluguéis).

- Balancetes.

- Razões das Contas Contábeis de Aluguéis e Serviços.

- Relatório de Frete ou CTE (visa vincular o cte a mercadoria 

transportada).

Caso vá fazer o levantamento de créditos sobre vale transporte:

- Razão das contas contábeis de vale transporte.

- Relação de número de funcionários da empresa, constando quantos 

são do setor produtivo e quantos são do administrativo.
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