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Com tantos impostos previstos 
em lei, pagar mais do que o de-
vido pode ser um risco e a carga 
fiscal e tributária pode ser um 
labirinto fácil de se perder. 

Recuperar créditos tributários é 
um instrumento previsto em lei, 
através do qual, será possível 
fazer um exame completo da 
sua empresa e averiguar toda a 
situação fiscal.
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O principal objetivo é reforçar o caixa das empre-
sas, sobretudo, em momentos de crise econômica.

A revisão tributária possibilita reinvestimento na 
empresa aquecendo o fluxo de caixa e alavancan-
do sua competitividade. 

Aliamos tecnologia com a expertise técnica de nos-
sa equipe para prover conformidade as normas tri-
butárias e pagamento correto de tributos.

Qual a finalidade?
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Vantagens para nossos 
clientes:

Trabalho realizado 
totalmente 
na esfera 
administrativa

Não há qualquer 
custo inicial, 
pagamento 
somente no êxito

Redução de 
carga tributária 
nos pagamentos 
futuros

Evitar 
desperdício de 
recursos

Aumento do 
fluxo de caixa e 
competitividade da 
empresa
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A desinformação pode causar prejuízos e a 
tomada de decisões erradas. Para te auxiliar, 
iremos analisar Exceções Tributárias, princi-
palmente de PIS/COFINS-monofásico, para 
identificação e aproveitamento de pagamen-
tos indevidos.

Nos produtos sujeitos as Exceções Tributárias, 
o imposto é pago pela Indústria/importador 
com alíquotas mais altas, desonerando as de-
mais empresas da cadeia, que não devem pa-
gar novamente o tributo.

Assim, se identificado pagamentos indevidos 
é possível a Revisão Tributária dos últimos 5 
anos, com compensação ou ressarcimento de 
forma administrativa e diminuição da carga 
tributária futura.
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Nosso Trabalho



www.castroewilliam.com.br 

O escritório Castro & William Advogados apresenta so-
luções jurídicas eficientes potencializando negócios e 
apoiando empreendedores para que possam aprovei-
tar ao máximo as oportunidades de crescimento. 

Saiba o que está acontecendo na sua empresa, como 
os seus recursos estão sendo usados e quais proble-
mas podem estar afetando o seu negócio. Entre em 
contato com nossos advogados e solicite uma análise 
prévia gratuita!

Quem somos

Fale conosco 

contato@castroewilliam.com.br

(35) 98456-0778

(35) 98432-4982 

http://www.castroewilliam.com.br 
https://www.instagram.com/advcastroewilliam/?hl=el
https://www.facebook.com/souzaecastroadvocacia/?ref=bookmarks

