
Você faz ideia do quanto a sua 
empresa pagou em tributos no ano 
de 2021? Imagina o quanto pagou 
indevidamente? Imagina se, por 
acaso, deixou de pagar um tributo 
devido? 

O final do ano pode ser um excelente 
período para você realizar essas 
perguntas e olhar com mais atenção 
para a carga tributária suportada 
pela sua empresa.

Também é um excelente período para 
executar uma revisão tributária com 
o objetivo de identificar riscos e 
oportunidades.

Os riscos referem-se aos tributos 
eventualmente recolhidos em valor 
menor que o devido e que possam 
gerar um passivo tributário no futuro.

As oportunidades, por outro lado, 
dizem respeito aos valores recolhidos 
indevidamente a mais e que podem 
gerar uma economia imediata e a 
restituição futura.

Vamos conhecer algumas práticas 
que podem ser realizadas com esse 
objetivo:

Como posso começar?

De um modo geral, as empresas 
estão sujeitas a inúmeros tributos 
que incidem sobre diversos fatos: 
serviços, vendas, receitas, lucro e etc.

Em primeiro lugar, uma revisão tribu-
tária deve levar em conta todos os 

fatos praticados pela empresa e 
avaliar se os tributos corretos estão 
recaindo sobre esses fatos. 

Existem atividades que assemelham-
-se à prestação de serviços, mas 
estão sujeitas ao ICMS. É o caso, por 
exemplo, da industrialização por 
encomenda.

O enquadramento incorreto de uma 
determinada atividade pode implicar 
no recolhimento de um tributo inde-
vido e na falta de pagamento do 
tributo correto para aquele determi-
nado fato.

Posso corrigir incorreções?

A lei possibilita ao contribuinte a 
correção de falhas na apuração de 
tributos. 

Quando a correção é realizada antes 
de qualquer procedimento de fiscali-
zação, a lei permite o pagamento do 
crédito tributário devido sem a apli-
cação de multa. Trata-se da denúncia 
espontânea.

Assim, uma empresa que passou 
anos sem recolher um tributo exigível 
ou o recolheu em valor menor que o 
devido, poderá paga-lo com a 
incidência de juros e correção, mas 
sem a multa.

E quanto às oportunidades?

O sistema tributário brasileiro é 
extremamente complexo. Essa com-
plexidade, muitas vezes, contribui 

para o recolhimento indevido de 
tributos ou para o seu pagamento em 
valor maior que o devido.

Nesses casos, o contribuinte pode 
pedir a devolução do montante inde-
vidamente pago nos últimos cinco 
anos, acrescido de juros.

Encontrar essas oportunidades pode 
não ser uma tarefa fácil, mas existem 
caminhos que podem auxiliar. Conhe-
cer o próprio negócio e ficar atento 
ao mercado são medidas que contri-
buem para essa finalidade.

Olhar para o lado e avaliar o que 
outras empresas do mesmo segmen-
to de mercado estão discutindo na 
justiça, em matéria tributária, ajuda a 
encontrar o desembolso indevido de 
tributos.

Decisões judiciais como a que reco-
nheceu a não incidência do PIS e da 
COFINS sobre o ICMS contribuem 
para “fechar a torneira” dos dispên-
dios tributários indevidos.
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