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INTRODUÇÃO
O Brasil foi classificado como o segundo país mais complexo do mundo
para operações de corporações, de acordo com o Índice Global de
Referência de Complexidade da TMF Group. A pesquisa sobre compliance
identificou que os sistemas legais locais são uma das principais causas da
complexidade do ambiente regulatório[1].
Paralelamente, estima-se que somente no ano de 2015, a Receita Federal
emitiu 25.598 intimações para as empresas de todo o país, informando
inconsistências dos dados apresentados[2]. Não obstante, ainda se
contabilizaram cerca de 17.904 fiscalizações - apenas de tributos federais! no ano de 2019[3].
Tais referências reforçam um tema constantemente que denota extrema
importância: o país possui um sistema tributário altamente regulamentado e
burocrático e, paralelamente, apresenta um regime de fiscalização bastante
sofisticado. Como consequência, não é incomum que pessoas jurídicas
acabem recolhendo mais tributos do que o necessário e mesmo assim,
padeçam em autuações fiscais com sanções, multas e bloqueios.
Com isso, planejar, se manter atualizado e contar com ajuda especializada
são atitudes vitais para diminuir os riscos fiscais e trazer economia por
meios legais. Neste cenário, destaca-se a chamada gestão tributária, que
nada mais é do que o processo de gerenciamento de impostos, taxas e
contribuições a serem pagos pelas empresas, com a finalidade de organizar
e controlar todas as operações ligadas a tributos.

[1] GROUP, Tmf. Brasil é considerado o segundo país mais complexo do mundo para se fazer negócios. 2015. Disponível em:
https://www.tmf-group.com/pt-br/news-insights/articles/2015/january/informacoes-para-a-imprensa/. Acesso em: 26 jan. 2021.
[2] FISCAL, Eficiência. Gestão Tributária: o que é e como fazer? Disponível em: https://blog.eficienciafiscal.com.br/gestao-tributaria-oque-e-e-como-fazer/. Acesso em: 27 jan. 2021.
[3] BRASIL, Receita Federal do. Resultados da Fiscalização de Tributos Federais. 2019. Disponível em:
https://www.gov.br/receitafederal/pt-br/acesso-a-informacao/dados-abertos/resultados/fiscalizacao/arquivos-e-imagens/resultadoda-fiscalizacao-por-tributos.pdf. Acesso em: 27 jan. 2021.

Por que uma gestão
tributária eficiente
é tão importante?
Com efeitos práticos de evitar o
recolhimento indevido de tributos,
aumentar a rentabilidade das
operações com benefícios e
créditos tributários e alcançar o
devido ressarcimento de impostos,
taxas e contribuições, a implantação
de uma gestão tributária eficiente
assegura uma ampliação dos lucros
operacionais.
Pode-se dizer que quanto antes as
empresas busquem esse tipo de
intervenção, mais será refletido na
saúde financeira do negócio. Uma
boa gestão tributária é, antes de
tudo, profundamente ligada com a
redução de custos e com a
produtividade.

POSSÍVEIS
ATUAÇÕES EM
UMA GESTÃO
TRIBUTÁRIA
Toda e qualquer ação para uma
gerência eficiente depende de um
estudo
prévio
do
perfil
do
empreendimento, de setor econômico
analisado, seu faturamento, etc. Porém,
de modo geral, é possível encontrar as
medidas apresentadas a seguir.
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Análise do
enquadramento
tributário mais
vantajoso
O enquadramento tributário irá
ditar a forma com que os tributos
serão pagos: as alíquotas, o período,
o lucro contábil, entre outros
fatores. A empresa pode optar
entre enquadramentos de acordo
com o que lhe parecer mais
vantajoso e é claro, com os limites
da legislação nacional. As opções
mais comuns são o Simples
Nacional, o Lucro Real e o Lucro
Presumido.

Elisão fiscal
Uma das poucas vantagens de um
sistema
tão
dinâmico
e
constantemente alterado, são as
oportunidades que emergem de
alternativas legais menos onerosas
ou de omissões legislativas.
A elisão fiscal é uma prática
contábil que permite adequar a
empresa
ao
formato
mais
satisfatório de pagamento de
impostos, sem que para isso cometa
qualquer tipo de ilegalidade. A
técnica depende do completo
entendimento
da
legislação
correlata. Assim, sempre que a lei
oportuniza a economia com
tributos, utilização de créditos
tributários e/ou benefícios fiscais, a
empresa aproveita.

Aplicações de
ferramentas de BI
na geração de
informações fiscais
Business intelligence, ou inteligência de
negócios, é uma metodologia desenvolvida
na área de tecnologia que utiliza
informações de diferentes departamentos
das empresas para auxiliar na tomada de
decisões administrativas e estratégicas[1].
Em conjunto com esse recurso que tem
sido um sucesso nas economias globais, há
cerca de uma década a própria Receita
Federal busca implementar sistemas de
escrituração de forma padronizada e
digital, por meio de elementos que
dialogam com o BI, como o “SPED”
(Sistema Público de Escrituração Digital)
medida que exigiu que as empresas
passassem a entregar suas informações em
um modelo específico.
A aplicação da inteligência de negócios,
por meio de softwares especializados,
ferramentas próprias para a análise de
dados e capital intelectual, pode ser
essencial à geração de conhecimento
estratégico, seja para otimizar o tempo na
entrega de obrigações tributárias principais
e acessórias, seja para se planejar para o
futuro de forma precisa e consistente.

[4] TAXCEL. A IMPORTÂNCIA DAS FERRAMENTAS DE BI
(BUSINESS INTELLIGENCE) PARA O SETOR TRIBUTÁRIO. 2018.
Disponível em: A importância das ferramentas de BI (Business
Intelligence)
para
o
setor
tributário
Blog
Taxcel
(taxceladdins.com.br). Acesso em: 26 jan. 2021.

Auditorias
preventivas
Uma boa gestão tributária realiza
auditorias preventivas para mitigar
riscos de erros, como a devida
parametrização
de
sistemas,
digitação, informações incompletas
ou imprecisas em obrigações
acessórias, cálculos indevidos de
tributos nas operações, etc. Todos
esses erros podem decorrer em
uma
autuação
fiscal,
que
certamente
trará
um
ônus
financeiro que poderia ter sido
evitado.
Além disso, os relatórios fiscais
devem
ser
acompanhados
periodicamente, pois é por meio
destes
que
se
é
possível
acompanhar o real desempenho da
empresa: se certas operações são
rentáveis, quais as despesas com
fornecedores,
a
recorrência
autuações. Conhecimento significa
sobretudo segurança.

Exame aprofundado
da legislação fiscal
Este elemento pode ser o principal
realce para uma gestão tributária
eficiente. Como mencionado, a
legislação tributária nacional é
altamente
regulamentada
e
específica. As disposições legais
podem
ser
completamente
diferentes a depender da atividade
desenvolvida e da localidade.
Neste sentido, garantir uma equipe
jurídica experiente e qualificada que
acompanhe as mudanças na
legislação e saiba interpretar os
seus
impactos
financeiros,
econômicos e orçamentários pode
ser extremamente relevante para
manter o seu negócio ativo e com
as obrigações em dia, nas hipóteses
em que for necessário se antecipar
quanto ao devido cumprimento das
normas ou em eventuais defesas
administrativas e judiciais.
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CONCLUSÕES
A proposta deste e-book foi a de levantar alternativas substanciais de
um dos elementos que mais compromete o tempo, dinheiro e
atividades de uma empresa: a gestão tributária.
Como visto, a gestão tributária é o processo de gerenciamento de impostos,
taxas e contribuições a serem pagos. Administrar essas responsabilidades
de maneira inteligente e apropriada com foco em uma gestão tributária
eficiente é o que vai diferenciar a performance de um empreendimento e
aumentar a sua competitividade.

IMPLANTAÇÃO
DE UMA GESTÃO
TRIBUTÁRIA
EFICIENTE
E- BOOK

