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O GRUPO ADVINTEGRA

GRUPO
SOLUÇÕES TRIBUTÁRIAS

GRUPO ADVINTEGRA
Fundado em 2016 por Mauro Castanho Mendes e Leonardo
Kuss, cresceu e transformou-se em uma das melhores empresas
no seguimento tributário, mais recentemente, também no
segmento da Gestão Estratégica Tributária.
O Grupo ADVINTEGRA é composto pelas empresas
ADVINTEGRA SOLUÇÕES TRIBUTÁRIAS, PARAMETRIZA
SOLUÇÕES EMPRESARIAIS, APROVA GESTÃO FISCAL E
EMPRESARIAL e ADVENCE AUTOMAÇÃO COMERCIAL, onde
mais de 60 proﬁssionais das áreas contábil, jurídica, auditoria
ﬁscal, administrativa, engenharia de software, informática e entre
outras, compõem uma equipe multidisciplinar que atua de forma
integrada na matriz em Mafra-SC, e nas ﬁliais em Londrina, Curitiba
e Balneário Camboriú.
As três empresas do Grupo ADVINTEGRA, somadas,
atendem a mais de 7 mil clientes em suas carteiras. Com
Abrangência Nacional, a ADVINTEGRA SOLUÇÕES
TRIBUTÁRIAS atende a todos os estados da federação.

O GRUPO ADVINTEGRA
O escritório ADVINTEGRA destaca-se no mercado porque possui
métodos exclusivos na área tributária, que foram desenvolvidos por uma
equipe multidisciplinar, das áreas Contábil, Jurídica e Tecnologia da
Informação.

Onde Estamos

SOLUÇÕES TRIBUTÁRIAS

PARAMETRIZA
S O L U Ç Õ E S

E M P R E S A R I A I S

Gestão Fiscal e Empresarial

Nossa equipe também é especializada
na elaboração de lançamentos, cálculos
e planilhas para o ajuizamento de ações
pela via judicial.

O GRUPO ADVINTEGRA
O Empresário Leonardo Kuss e o Advogado Tributarista Dr. Mauro
Castanho Mendes, em pouco mais de 5 anos já auditaram e recuperam
valores muito signiﬁcativos as mais de 7000 clientes em todo o brasil.
Em média no Brasil 80 a 90 % das empresas pagam tributos indevidamente
e esta situação está ligada diretamente ao planejamento tributário da
empresa.
Por meio de inteligência artiﬁcial, e softwares de gestão ﬁscal,
juntamente com a capacidade da equipe multidisciplinar trabalhamos com
contabilidade tributária para atender às demandas dos nossos clientes com
rapidez e assertividade. Ter uma ferramenta de recuperação tributária como
uma solução completa para planejamento tributário e soluções ﬁscais, é
importantíssimo nos dias atuais.

MISSÃO
Entregar soluções tributarias aos nossos clientes difundindo gestão e
eﬁciência com resultados relevantes.
VISÃO
Ser a maior referência em gestão e solução tributária, demonstrando
que tecnologia e capacitação colaborativa trabalham juntas entregando
resultados.
VALORES
Executar com ética e transparência, um trabalho respeitando as
diferentes situações, sempre valorizando um compromisso de entrega de
um resultado abrangente a todos.

O GRUPO ADVINTEGRA
DESCOMPLICANDO SUA GESTÃO TRIBUTÁRIA
A complexidade tributária brasileira é atualmente um dos
componentes que mais impacta na gestão empresarial no brasil, sendo um
dos mais importantes componentes do chamado “custo Brasil”.
Com a quantidade de tributos exigidos em nosso brasil, e a tributação
excessiva pode chegar a inviabilizar muitas operações. Existem pesquisas
que apontam de muitas empresas fecham muito antes do primeiro ano
devido a alta exigência de obrigações acessórias e muitas vezes ainda por
falta de planejamento tributário, sem considerar a enorme quantidade de
normas que são editadas diariamente no Brasil por os 3 titulares da
competência tributária, sendo eles a União, Estados e Municípios, sem
falar ainda das autarquias e ainda das contribuições paraﬁscais.
Estatísticas apontam que um contabilista, para atender seus clientes
precisa acompanhar as mudanças, precisa ler centenas de normas (leis,
decretos, instruções normativas, atos, etc.) todos os anos, além de
obrigações acessórias que uma empresa deve cumprir para tentar estar em
dia com o ﬁsco: arquivos digitais, declarações, formulários, livros, guias, etc.
Não obstante devemos analisar ainda que, numa empresa de porte
médio, várias pessoas, além das que estão diretamente trabalhando no
departamento ﬁscal, envolvem-se com rotinas associadas a tributos. Um
exemplo é o pessoal do ﬁnanceiro-faturamento, que emite notas ﬁscais e
ainda calcula impostos.
Baseado neste cenário atual, o Grupo Advintegra, oferece uma gama
de serviços tributários, desde a Planejamento e gestão, até a correção de
informações, ajustes ﬁscais, treinamentos, e ainda ferramentas mais
efetivas a gestão tributária eﬁciente, não somente para o empresário como
também ao contabilista e todos envolvidos com a gestão tributaria da
empresa a que estão sujeitas diariamente.
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O QUE É SOFTWARE DE AUTOMAÇÃO?
Software de Automação Comercial é um sistema que
integra processos comerciais que vão desde procedimentos operacionais
de gestão de estoque e aquisições até a venda e geração de notas ﬁscais,
com geração de informações ﬁnanceiras que serão essenciais para a
gestão da empresa.
Por isso, a automatização comercial é de suma importância para
qualquer negócio, tradicional ou virtual. A Advence informática oferece
softwares de automação comercial mais completos que entregam
informações contábeis e tributárias, juntamente com informações
gerenciais e ﬁnanceiras a todos os envolvidos com o processo de emissão
de notas ﬁscais e vendas de produtos, melhorando ainda mais a gestão da
empresa.

x

Advence Informática
Ajuste de Sistema
Códigos Fiscais

Conferir
Corrigir
Atualizar

Eﬁciência

Qualidade

POR QUE DEVO CORRIGIR E ATUALIZAR OS CÓDIGOS
FISCAIS DOS PRODUTOS CADASTRADOS NO MEU SISTEMA?
PORQUE, DESSA FORMA, TENHO A POSSIBILIDADE DE
NÃO PAGAR IMPOSTOS INDEVIDOS!

Cada produto possui isoladamente seu código próprio, e este pode possuir, ou
não, algum benefício ﬁscal. A complexidade na interpretação das Leis Tributárias, o
grande índice de alterações, juntamente com a diﬁculdade em contratar proﬁssionais
qualiﬁcados tecnicamente para o correto cadastramento, tudo isso pode gerar um
pagamento em duplicidade e/ou indevido dos impostos, tal como o não
aproveitamento de reduções e isenções ﬁscais.
O serviço de AJUSTE DE SISTEMA trata de: CONFERIR, CORRIGIR e
ATUALIZAR no sistema de emissão de notas ﬁscais da sua empresa todos os
CÓDIGOS FISCAIS dos itens (PRODUTOS) cadastrados.
Nossa equipe possui treinamento, métodos e ferramentas especíﬁcas e
eﬁcientes para corrigir e atualizar a listagem de forma que todos os CÓDIGOS
FISCAIS ﬁquem de acordo com a legislação vigente, seja ela FEDERAL ou
ESTADUAL.

CONFERIR

CÓDIGOS
FISCAIS

CORRIGIR

ATUALIZAR

ESPECIFICAÇÕES DOS CÓDIGOS FISCAIS QUE SERÃO
IMPLANTADOS, AJUSTADOS E ATUALIZADOS:
NCM

Nomenclatura Comum do Mercosul

CEST

Código Especiﬁcador da Substituição Tributária

CSOSN ICMS

Código de Situação da Operação no Simples Nacional do ICMS (Simples Nacional)

CST ICMS

Código de Situação Tributária do ICMS (Lucro Real e Presumido)

CST PIS

Código de Situação Tributária do PIS (Lucro Real e Presumido)

CST COFINS

Código de Situação Tributária do COFINS (Lucro Real e Presumido)

CFOP

Código Fiscal de Operações e Prestações

ESTE SERVIÇO PODE SER REALIZADO PARA TODOS OS REGIMES
DE TRIBUTAÇÃO: SIMPLES NACIONAL, LUCRO REAL
E PRESUMIDO, NOS SEGMENTOS:

MERCADOS E
SUPERMERCADOS

PANIFICADORAS E
PADARIAS

BARES, PUBS E
LANCHONETES

FARMÁCIAS E
DROGARIAS

COSMÉTICOS

AGROVETERINÁRIAS
E PETSHOPS

RESTAURANTES E
CONVENIÊNCIAS

DISTRIBUIDOR DE
BEBIDAS

AUTO PEÇAS

REVENDEDORES
DE PNEUS

OFICINAS

MATERIAIS DE
CONSTRUÇÃO/ELÉTRICOS

ESSAS INFORMAÇÕES FISCAIS ATUALIZADAS SÃO
IMPRESCINDÍVEIS PARA MANTER PADRONIZADOS OS CÓDIGOS
RESPONSÁVEIS PELA CORRETA APURAÇÃO DOS IMPOSTOS.
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VOCÊ SABE O QUE SÃO
PRODUTOS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA E MONOFÁSICOS?
A incidência MONOFÁSICA e a SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA têm como
objetivo permitir o recolhimento dos tributos (ICMS/PIS/COFINS) uma única vez
dentro das cadeias de circulação de bens ou serviços, ou seja, é de responsabilidade
exclusiva das INDUSTRIAS E IMPORTADORES este recolhimento, que por sua vez
repassam os valores recolhidos antecipadamente ao DISTRIBUIDOR e/ou
VAREJISTA anexado ao preço do produto. O varejo, quando comercializar produtos
com incidência monofásica e substituição tributária ao consumidor ﬁnal, ﬁca isento do
pagamento dos tributos (ICMS/PIS/COFINS).

PROCEDIMENTO SEM SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA

INDÚSTRIA

RECOLHE ICMS

DISTRIBUIDOR

COMÉRCIO

RECOLHE ICMS

CLIENTE FINAL

RECOLHE ICMS

O RECOLHIMENTO É FEITO POR ETAPA, ATÉ CHEGAR AO CONSUMIDOR FINAL

PROCEDIMENTO COM SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA

INDÚSTRIA

RECOLHE ICMS

DISTRIBUIDOR

COMÉRCIO

CLIENTE FINAL

LIVRE DO RECOLHIMENTO

A INDÚSTRIA REALIZA O RECOLHIMENTO TOTAL E ANTECIPADAMENTE POR TODA A REDE

REVISÃO TRIBUTÁRIA
SIMPLES NACIONAL
A empresa ADV INTEGRA Soluções Tributárias, na prestação de
serviço para as empresas enquadradas no regime de tributação do
SIMPLES NACIONAL, oferece na esfera administrativa, com sua equipe
multidisciplinar tributária e de tecnologia da informação, uma análise
criteriosa com base nos relatórios de SAÍDA E ENTRADA, sincronizando
estes com as apurações contábeis realizadas e transmitidas nos últimos 5
anos, identiﬁcando exceções tributárias não aproveitadas para produtos
comercializados com a incidência de ICMS substituição tributária e
PIS/COFINS monofásicos.

Todo o escopo do trabalho
está amparado em consonância
NOSSA EQUIPE DE ESPECIALISTAS
POSSUI UMA PROFUNDA EXPERTISE
NA ANÁLISE E NA CORREÇÃO DAS

com as Leis Complementares
(128/2008) e (123/2006),
vigorando os benefícios a partir
de 1º de janeiro de 2009.

INFORMAÇÕES, ENTREGANDO
UMA PRÉVIA RÁPIDA
E SEM CUSTO INICIAL!
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REVISÃO TRIBUTÁRIA ALÍQUOTAS
NO LUCRO REAL E PRESUMIDO
Você, empresário com comércio no regime de tributação do LUCRO REAL E
PRESUMIDO, sabe a importância de os Códigos Fiscais dos produtos
estarem cadastrados corretamente?

QUAIS SÃO OS PRINCIPAIS CÓDIGOS FISCAIS QUE DEFINEM O VALOR DO
IMPOSTO?

NCM

Nomenclatura Comum do Mercosul

CEST

Código Especiﬁcador da Substituição Tributária

CST ICMS

Código de Situação Tributária do ICMS

CST PIS

Código de Situação Tributária do PIS

CST COFINS

Código de Situação Tributária do COFINS

CFOP

Código Fiscal de Operações e Prestações

Se um, apenas um dos códigos ﬁscais
listados acima estiver cadastrado incorretamente
no sistema emissor de nota ﬁscal, você pode
estar pagando impostos indevidos!
Existem produtos com benefícios ﬁscais
que podem ser ISENTOS, ALIQUOTA ZERO ou
tributados com ALIQUOTA REDUZIDA, como por
exemplo, os produtos da cesta básica. Também
existem produtos MONOFÁSICOS ou
SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA, como por
exemplo as bebidas frias, que quando
comercializadas pelo varejista não necessitam o
recolhimento do ICMS, PIS e COFINS, sendo
que o recolhimento já ocorreu na indústria.

REVISÃO TRIBUTÁRIA ALÍQUOTAS NO LUCRO
REAL E PRESUMIDO

REVISÃO TRIBUTÁRIA
LUCRO REAL E PRESUMIDO
PARA VENDAS DE PRODUTOS COM REDUÇÃO DE
ALÍQUOTA, ISENTOS, ALÍQUOTA ZERO, MONOFÁSICOS E

A empresa ADVINTEGRA Soluções Tributárias, neste serviço, oferece
na esfera administrativa, com sua equipe multidisciplinar tributária e de
tecnologia da informação, uma análise criteriosa com base nos relatórios de
SAÍDA e ENTRADA, sincronizando estes com as apurações contábeis
realizadas e transmitidas nos últimos 5 anos, identiﬁcando exceções
tributárias não aproveitadas para os produtos comercializados.

TODO O ESCOPO DO TRABALHO ESTÁ AMPARADO EM
CONSONÂNCIA COM AS NORMAS JURÍDICAS TRIBUTÁRIAS.
NOSSA EMPRESA NÃO INVENTA, APENAS APLICA A LEI!
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COMPLIANCE TRIBUTÁRIO DA
FOLHA DE PAGAMENTO
Sobre a Folha de Pagamento incidem
algumas contribuições previdenciárias. O que a
maioria dos contribuintes (empregadores) não
sabem, é que estas podem estar sendo recolhidas
indevidamente, seja por ilegalidade na cobrança
ou por uma base de cálculo maior do que a devida!
Este serviço de revisão engloba a análise de
02 (duas) teses que trazem o direito do
empregador em recuperar valores recolhidos
indevidamente. Podem ser recuperados pela Via
Administrativa ou ser acionado pela Via Judicial.
Nossa empresa disponibiliza todos os cálculos,
documentos e laudos necessários.

TESES DE REVISÃO DA
FOLHA DE PAGAMENTO:

1. REVISÃO (SISTEMA ‘’S’’/
TERCEIROS) CALCULADO
SOBRE A FOLHA

2. REVISÃO DAS VERBAS
INDENIZATÓRIAS
(DEFERIDAS)

QUAIS EMPRESAS NÓS ANALISAMOS?
Nós analisamos empresas do regime de tributação do
Lucro Real e Presumido de todos os ramos. Quanto ao regime
de tributação do Simples Nacional, analisamos os ramos de
limpeza, conservação, vigilância e segurança, com
pagamento de folha salarial mensal superior a R$ 20.000,00
(vinte mil reais).

O QUE ENGLOBA ESSE SERVIÇO?
Neste serviço, a empresa ADVINTEGRA Soluções
Tributárias realizará a reapuração das BASES DE
APURAÇÃO dos impostos incidentes sobre a FOLHA DE

A ADVINTEGRA É ESPECIALISTA
NESSE ASSUNTO, REALIZAMOS
ESSE SERVIÇO COM
EXCELÊNCIA!
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VOCÊ SABE O QUE É MVA?
(Margem de Valor Agregado)
A MVA (Margem de Valor Agregado) é uma porcentagem totalmente ligada com o
cálculo do imposto ICMS Substituição Tributária. Em São Paulo, é conhecido também
como IVA (Índice de Valor Agregado). A MVA ou IVA é a margem de lucro bruto que o
Estado estima que serão aplicadas nas vendas futuras até que o produto chegue ao
consumidor ﬁnal. Desta forma, aplica-se o MVA sobre o preço do produto e, sobre essa
MARGEM, na sequência, calcula-se o ICMS ST.

Para você entender um pouco melhor na prática, ilustramos esse ﬂuxo que
mostra que o imposto recolhido pela indústria será repassado direto às próximas
operações, ou seja, ao distribuidor e/ou varejista.

ENTENDA O PROCESSO DE
SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA
RECOLHE ICMS

INDÚSTRIA

LIVRE DO RECOLHIMENTO

DISTRIBUIDOR

COMÉRCIO

CLIENTE FINAL

A INDÚSTRIA REALIZA O RECOLHIMENTO TOTAL E
ANTECIPADAMENTE POR TODA A REDE

RESSARCIMENTO DO ICMS/ST SOBRE A MVA
SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA NÃO EFETIVADO SOBRE A
BASE DA MVA (MARGEM DE VALOR AGREGADO).

Este trabalho é um procedimento administrativo e que refere-se ao tema 201 do
STF e a Lei complementar 160/2017, tratando especiﬁcamente de pagamento a maior
de imposto daqueles produtos que estão sujeitos a substituição tributária do ICMS, e
que tiveram o preço praticado menor que a MVA e a suas complementações, conforme
as regras de validação e homologação do Demonstrativo para Apuração Mensal do
Ressarcimento, da Restituição e Complementação do ICMS Substituição Tributária –
DRCST-SC e ADRCST-PR que deve ser apresentado pelos contribuintes substituídos
tributários para prestar à Secretária da Fazenda as informações referentes as
operações de entradas e saídas sujeitas a substituição tributária necessárias à
apuração do ressarcimento, restituição ou complementação, conforme procedimentos
introduzidos pelo Decreto nº 1.818, de 28/11/2018.Tema: 201 - Restituição da
diferença de ICMS pago a mais no regime de substituição tributária.
Ementa: CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. ICMS. RESTITUIÇÃO DA
DIFERENÇA DO IMPOSTO PAGO A MAIS NO REGIME DE SUBSTITUIÇÃO
TRIBUTÁRIA. BASE DE CÁLCULO PRESUMIDA E BASE DE CÁLCULO REAL. ART.
150, § 7º, DA CF. ADI 2.675/PE, REL. MIN. CARLOS VELLOSO E ADI 2.777/SP, REL.
MIN. CEZAR PELUSO, QUE TRATAM DA MESMA MATÉRIA E CUJO JULGAMENTO
JÁ FOI INICIADO PELO PLENÁRIO. EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.

Para ilustrar o seguinte trabalho vejamos abaixo: Imaginemos ainda que
determinada Indústria, após industrializar e/ou importar, realiza a comercialização do
produto. Assim, ela faz o recolhimento do ICMS próprio e depois faz o pagamento do
ICMS Substituição Tributária, projetando a Margem de Valor Agregado (MVA).

1

RECOLHIMENTO INDÚSTRIA

PRODUTO

VALOR
R$ 1.000,00

REFRIGERANTE

2

COMERCIALIZAÇÃO PARA
O CLIENTE FINAL

PRODUTO

MVA

ICMS ST

R$ 400,00

R$ 72,00

LUCRO BRUTO MVA

ICMS ST

R$ 100,00

R$ 18,00

DIFERENÇA

ICMS ST

R$ 300,00

R$ 54,00

40%

10%

VALOR
R$ 1.000,00

18%

18%

REFRIGERANTE

3

DIFERENÇA DO (ICMS ST) RECOLHIDO ANTECIPADO,
NÃO EFETIVADO NA OPERAÇÃO E QUE PODE SER
RECUPERADO PELO COMERCIANTE.

PRODUTO
REFRIGERANTE

30%

18%

Neste caso em especíﬁco o comerciante varejista, ou seja, o comerciante que
repassa a mercadoria ao cliente ﬁnal, poderia recuperar R$54,00 (cinquenta e quatro
reais), conforme a ilustração na pagina anterior.

Como podemos observar, a MVA é a estimativa do Lucro Bruto aplicado pelo
comerciante varejista, para que assim possa ser calculado o ICMS ST, ou seja, o ICMS
das próximas operações de venda do produto.

O complexo de programas capaz de validar, habilitar e homologar os créditos de
ICMS ST através dos arquivos é chamado por nossa empresa de MVA links, que
devido ao grande volume de informações e que depende ainda de, hardware com alta
capacidade de processamento e tecnologia de ponta, contando com equipe de
engenheiros de software, contadores e especialistas nas áreas contábeis e ﬁscais
entregando assim um trabalho com o máximo do resultado qual as empresas almejam.

SECRETARIA DE estado

de fazenda de

SANTA CATARINA

RECEITA
ESTADUAL DO
PARANA
Nossa equipe de analistas tributários
está à disposição para atuar
estrategicamente na sua empresa e
entender como sua empresa pode
recuperar créditos de impostos
pagos indevidamente.

PARAMETRIZA
S O L U Ç Õ E S

E M P R E S A R I A I S
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Elaboração de cálculos e demonstrativos para
ajuizamento de AÇÕES JUDICIAIS

Este serviço não é só exclusivo ao empresário, também é destinado a
agilizar e facilitar o trabalho dos escritórios de advocacia sendo eles ou não
especialistas na área tributária, também aos escritórios de contabilidade,
que não precisam demandar de tempo para atender seus clientes, muitas
vezes comprometendo seu corpo técnico com serviços esporádicos de
cálculo e compensação, ou até mesmo restituição de tributos.

É de suma importância esclarecer
que não somos um escritório de
contabilidade e nem de advocacia,
podendo assim, indicar escritórios de
ambos e prestar um serviço imparcial a
todos nossos parceiros e clientes,
garantindo uma entrega de cálculos exatos
e até mesmo orientações para o
ajuizamento do processo.

ELABORAÇÃO DE PLANILHAS PARA AJUIZAMENTO DE AÇÃO
DE RESTITUIÇÃO E EXCLUSÃO DE VERBAS INDENIZATÓRIAS
QUE SOFRERAM INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
Neste serviço nossa equipe, especializada em Contribuições
Previdenciárias, realizará a reapuração deste imposto, identiﬁcando e
separando as VERBAS DE NATUREZA REMUNERATÓRIA das VERBAS
DE NATUREZA INDENIZATÓRIA. No primeiro caso, é legal a incidência da
CPP (Contribuição Providenciária Patronal), pois elas têm natureza de
retribuição. Já o segundo tipo possui natureza de indenização. Logo,
fundamentado pelas normas jurídicas do nosso país, é inconstitucional a
incidência da referida contribuição sobre VERBAS INDENIZATÓRIAS.

DAÇÃO EM PAGAMENTO
A Dação em Pagamento como instituto de extinção do crédito tributário
é modalidade processual prevista no CTN desde o ano de 2001, porém sem
previsão legal, ou seja, sem regulação, o que sempre inviabilizou tal
operação perante os órgãos administrativos do Poder Público e Judiciais.
Para a satisfação dos operadores tributários e principalmente para os
contribuintes com dívidas ﬁscais, a Dação em Pagamento foi
regulamentada pela Lei n° 13.313/2016 e pela Portaria n° 32 de 09 de
Fevereiro de 2018.

CARTA FIANÇA FIDEJUSSÓRIA
Aﬁm de complementar e garantir a suspensão da exigibilidade crédito
tributário, utilizamos a Carta Garantia Fidejussória, carta ﬁança, permitida e
reconhecida pela legislação brasileira, que tem valor de mercado e é
suﬁciente para assegurar a garantia de pagamentos, inclusive em
processos judiciais.

EXCLUSÃO DO ICMS/ISS DA BASE DE
CÁLCULO DO PIS/COFINS
O STF por meio do Recurso Extraordinário nº 574.706 decidiu que o
ICMS deve ser excluído da base de cálculo da contribuição ao PIS e da
COFINS. Da mesma forma, entende que tanto o ICMS quanto o ISS não
associam o conceito de receita ou faturamento, pois não integram
deﬁnitivamente o patrimônio das empresas, motivo pelo qual também o ISS
não deve compor a base de cálculo para incidência do PIS e da COFINS.
EXCLUSÃO DO PIS/COFINS DA PRÓPRIA BASE DE CÁLCULO O PIS e a
COFINS não podem incidir sobre a sua própria base pois não se
consubstanciam em receita do contribuinte.

EXCLUSÃO DO ICMS E ISS DA BASE DAS
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

É indevida a inclusão do ICMS e do ISS na base de cálculo da CPRB,
vez que referidos tributos não possuem natureza de faturamento ou de
receita, visto que se tratam de valores destinados ao ﬁsco. EXCLUSÃO DO
ICMS DA BASE DE CÁLCULO DO IRPJ E CSLL O ICMS representa
apenas ingresso de caixa ou trânsito contábil repassado ao ﬁsco estadual,
portanto não deve ser aplicado para a base de cálculo do IRPJ e CSLL das
empresas que apuram imposto de renda com base no lucro presumido (cuja
base de cálculo decorre da aplicação de um percentual sobre receita bruta).

PAT DEDUÇÃO DO IRPJ
As empresas com regime de tributação pelo Lucro Real e conveniadas
ao PAT (Programa de Alimentação do Trabalhador) podem fazer a dedução
em dobro das despesas, do lucro tributável para ﬁns de Imposto de Renda,
sem ﬁxar limite no valor de cada refeição.

AÇÃO INCIDÊNCIA DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS
SOBRE VERBAS INDENIZATÓRIAS
O custo elevado da folha de pagamento de Recursos Humanos
subscreve-se em altas despesas para classe Empresarial, haja vista os
encargos sociais que, obrigatoriamente, acompanham o salário dos
empregados. Em alguns casos, estes custos podem representar até mais
de 30%, o que onera signiﬁcativamente toda e qualquer Empresa, no que
respeita à sua rentabilidade. Há, porém, a possibilidade de reduzir esse
custo com fundamento na tese da não incidência do INSS sobre as verbas
denominadas de indenizatórias, quais sejam, aquelas que não se
incorporam ao salário para ﬁns de aposentadoria, a exemplo do terço
constitucional de férias, aviso prévio indenizado, dentre outras.

AÇÃO PARA OBTER ACESSO AO SINCOR
Ter acesso a informações atualizadas e oﬁciais sobre as
movimentações ﬁnanceiras e tributárias da sua empresa é condição
fundamental para uma gestão tributária eﬁciente. É isso que o SINCOR, o
sistema de conta-corrente de pessoa jurídica da Receita Federal, oferece a
todos os contribuintes. É lá que estão registrados os pagamentos a maior,
indevidos, prescritos ou não alocados, que contribuem diretamente para
uma Gestão Tributária eﬁciente. Entretanto, a Receita Federal não
disponibiliza estas informações de forma espontânea, e a ADVINTEGRA a
vem obtendo sistematicamente sucesso nos processos judiciais visando a
obtenção das informações constantes no SINCOR e nos demais cadastros
existentes perante a Receita Federal do Brasil.

CRÉDITO PIS/COFINS SOBRE INSUMOS CONFORME
NOVO CRITÉRIO DO STJ
A Receita Federal publicou parecer sobre a decisão do Superior
Tribunal de Justiça que deﬁniu que, para ﬁns de crédito de PIS e Coﬁns, as
empresas podem considerar insumo tudo o que for "essencial ou relevante
para o exercício da sua atividade econômica”. Na ocasião, o STJ declarou
ilegais duas instruções da Receita por entender que elas restringiam
indevidamente o conceito de consumo.De acordo com o Parecer Normativo
Cosit 5, publicado, deve ser considerado "essencial", nos termos da decisão
do STJ', tudo aquilo do qual o processo produtivo dependa "intrínseca e
fundamentalmente". E deve ser considerado "relevante" tudo o que for
necessário, mas não indispensável, ao processo produtivo. Através de
revisão da documentação ﬁscal e contábil, referente ao período retroativo
de 60 meses, conseguimos apurar e recuperar os crédito de PIS/COFINS
sobre insumos.

REVISÃO DE DÉBITOS FISCAIS
Elaboração de cálculos e auditoria dos Programas Especiais de
Parcelamentos juntamente com a Revisão de passivo tributário pode ser
realizada através de planos personalizados de gerenciamento e
contingenciamento de passivos tributários, possibilitando que as empresas,
em débitos e dividas tributárias, se restruturem ﬁnanceiramente.

O objetivo é a redução do montante devido e consequente
postergação do prazo para o pagamento do débito tributário, o que são
alcançadas através de defesas administrativas e judiciais e ajuizamento de
novas ações, frente às mudanças de jurisprudência, às diversas
inconstitucionalidades e ilegalidades perpetradas pelo Fisco.
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