Revisão do sistema de gestão com foco tributário

Através de uma nova metodologia e um software desenvolvido especificamente para esse fim, a Concept analisa o sistema de
gestão das empresas e identifica possíveis erros de cálculo causados por imperfeições nos parâmetros e cadastros de
produtos, fornecedores, centros de custo, entre outros.
Essa técnica alcança resultados diferentes e muito mais eficazes do que a forma tradicional de revisão tributária, pois não se
prende à análise dos relatórios contábeis e fiscais, abordagem comumente utilizada no mercado. Além disso, por tratar-se de
uma tecnologia nova e desenvolvida exclusivamente pela Concept, é improvável que a empresa já tenha feito essa análise
anteriormente . Como resultado, em diversas ocasiões, encontramos créditos tributários que nunca haviam sido apontados
antes, que já somam mais de R$ 1 bilhão.
Todos os pontos que levantamos na revisão são utilizados na própria escrituração da empresa, sem necessidade de ações
judiciais ou homologações da Receita Federal, e devidamente suportados pela lei. A quantificação aproximada da apuração
dos benefícios leva, em média, de duas a quatro horas de conversa e análise com o pessoal da área contábil e fiscal, uma
economia de tempo e recursos operacionais da empresa.
Para comprovar a segurança e eficácia dos métodos de análise que utilizamos, nossos honorários são pagos 100% sobre o
êxito, sempre após o real aproveitamento do benefício encontrado, no caixa da empresa.

Resultados
Mais de 300 trabalhos executados
25% das empresas analisadas com faturamento superior a R$ 1 bilhão
30 empresas com capital aberto em Bolsa de Valores
Os benefícios levantados já somam mais de R$ 1 bilhão
Resultados significativos em inúmeras empresas que já haviam sido analisadas pelos concorrentes

Metodologia
Fase 1 – Relatório Preliminar
a.
Um sistema desenvolvido para esse fim mapeia todas as possibilidades de ERROS DE FATO nos cadastros, tabelas e
parametrização dos sistemas de gestão. Com uma metodologia exclusiva desenvolvida pela Concept, frequentemente enxergamos
oportunidades que nunca haviam sido mapeadas antes por outras empresas.
b.
A quantificação aproximada dos benefícios leva, em média, apenas duas a quatro horas de conversa e análise com o pessoal
das áreas de TI, contábil e fiscal. Ou seja, economia de tempo e recursos da área operacional do cliente.
c.
Após o recebimento dos documentos básicos, é identificado, em poucos dias - dependendo da complexidade das operações
desenvolvidas pela empresa - o valor total aproximado que a empresa terá direito de utilizar.
d.
Em seguida, é apresentado um relatório preliminar com a estimativa de valores dos benefícios identificados. Este relatório
aponta as ações necessárias para tornar viável o aproveitamento de tais benefícios, por meios administrativos, não havendo necessidade
de medidas judiciais.
e.
O cliente analisa o relatório preliminar e submete-o à aprovação técnica do seu corpo fiscal e jurídico interno, advogados ou
consultoria especializada de sua confiança.

Fase 2 – Relatório Final
a.
Uma vez aprovados os pontos descritos no relatório preliminar, nossa equipe faz o levantamento detalhado dos valores
constantes de cada ponto, elaborando uma listagem analítica de todos os documentos que suportam os benefícios levantados.
b.
O relatório final aborda todos os pontos levantados com o respectivo fundamento legal e documental, os valores exatos e a
listagem dos documentos fiscais envolvidos.

Fase 3 – Levantamento de Documentos
a.
Nessa fase são alocados recursos para levantamento e cópia de todos os documentos que suportam os benefícios apontados
no relatório final, no local físico onde está o arquivo do cliente.
b.
Um dossiê é elaborado e anexado ao relatório final, com os documentos originais que compõem o benefício.
c.
Quando solicitado pelo cliente, poderão ser implementadas as soluções necessárias para tornar viável o aproveitamento
administrativo dos benefícios.

Fase 4 – Aproveitamento dos Benefícios
a.
O cliente passa a usufruir de tais valores imediatamente, na apuração mensal do PIS/COFINS, ou na compensação com
outros tributos federais, pois foram levantados pontos que podem ser utilizados na própria escrituração da empresa, sem a necessidade
de ações judiciais ou homologações da Receita Federal.

