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1. INOVAÇÕES TRIBUTÁRIAS PARA O EMPRESÁRIO DURANTE O COVID-19
Medidas adotadas pelo governo para a diminuição dos impactos da crise causada pelo
isolamento social:


Zerou a alíquota de imposto de importação para 50 (cinquenta) produtos
médicos e hospitalares necessários ao combate à pandemia, tais como álcool em
gel, máscaras, respiratórios de reanimação, luvas, etc. (Resolução n. 17 do
Ministério da Economia).



Os órgãos e entidades da Administração Pública Federal que exerçam atividades
de licenciamento, controle ou fiscalização de importações dessas mercadorias
deverão adotar tratamento prioritário para a liberação desses produtos
importados. Ou seja, o processo aduaneiro foi facilitado para produtos
relacionados ao combate à pandemia1.



Tributos FEDERAIS relativos ao Simples Nacional de março, abril e maio ganham
um prazo maior de seis meses para o pagamento, com vencimento para outubro,
novembro e dezembro, respectivamente (Resolução n. 152 do Ministério da
Economia).
Essa medida não alcança tributos de fevereiro (vencidos em março) e nem
parcelamentos, esses têm as datas de vencimentos mantidas.



Suspensão, prorrogação e diferimento (postergar o pagamento) das cobranças
administrativas da Dívida Ativa da União (Portaria nº 103, de 17 de março de
2020). Assim, a PGFN2 está autorizada a:
i)

ii)

1

Suspender, por até 90 (noventa) dias, os prazos de defesa dos
contribuintes nos processos administrativos de cobrança da dívida ativa
da União, o encaminhamento de CDA’s3 para protesto extrajudicial, a
instauração de novos procedimentos de cobrança e de responsabilização
de contribuintes, bem como procedimentos de rescisão de parcelamento
por inadimplência; e
Oferecer proposta de transação (acordo) por adesão referente a débitos
inscritos em dívida ativa da União, mediante pagamento de entrada de,
no mínimo, 1% (um por cento) do valor total da dívida, com pagamento
das demais parcelas para 90 (noventa dias) depois.

Resolução nº 17, de 17 de março de 2020.
Procuradoria Geral da Fazenda Nacional.
3
Certidões de Dívidas ativas.
2

4



Prorrogação de 90 (noventa) dias da validade das Certidões negativas de débitos
tributários federais (CND)4 e Certidões Positivas com Efeitos de Negativa
(CPEND)5 – Portaria conjunta nº 555 do Ministério da Economia.
São certidões necessárias para o exercício da pessoa jurídica como, por exemplo,
obter financiamentos ou participar de licitações.
Essa medida de prorrogação vale apenas para as certidões que já foram emitidas
e estão no período de validade.



Ficam prorrogados os prazos para apresentação de Débitos e Créditos
Tributários Federais (DCTF)6 que deveriam ser transmitidas até o 15º dia útil dos
meses de abril, maio e junho de 2020 para o 15º dia útil do mês de julho de
2020. (Instrução normativa nº 1.932, de 3 de abril de 2020).



Ficam prorrogados os prazos para apresentação de Escrituração Fiscal Digital
(EFD) de Contribuição para O PIS/PASEP, da Contribuição para o Financiamento
da Seguridade Social (COFINS) e da Contribuição Previdenciária sobre a Receita
(EFD-Contribuições) que deveriam ser transmitidas até o 10º dia útil dos meses
de abril, maio e junho de 2020 para o 10º (décimo) dia útil do mês de julho de
20207.



INSS PATRONAL de competências de março e abril tiveram vencimento
prorrogado para 20 de agosto e 20 de outubro, respectivamente (Portaria nº
139, de 3 de abril de 2020).



PIS e COFINS de competências de março e abril tiveram vencimento prorrogado
para 25 de agosto e 25 de outubro, respectivamente8.



Prorrogação do prazo para pagamento dos tributos de quem aderiu ao SIMPLES
NACIONAL (Resolução CGSN nº 154, de 03 de abril de 2020):
i) Para os Microempreendedores Individuais (MEI), o INSS, ICMS e ISS ficam
prorrogados por 6 meses da seguinte forma:
a) o Período de Apuração Março de 2020, com vencimento original em
20 de abril de 2020, vencerá em 20 de outubro de 2020;
b) o Período de Apuração Abril de 2020, com vencimento original em 20
de maio de 2020, vencerá em 20 de novembro de 2020;

As CND são emitidas quando não há pendências em nome do sujeito passivo (contribuinte).
As CPEND são emitidas quando existe uma pendência, mas ela está com seus efeitos suspensos.
6
Declaração que conterá as informações relativas aos tributos e contribuições apurados pela pessoa
jurídica em cada mês, os pagamentos, eventuais parcelamentos e as compensações de créditos, como
as informações sobre a suspensão da exigibilidade do crédito tributário.
7
(Instrução normativa nº 1.932, de 3 de abril de 2020).
8
Portaria nº 139, de 3 de abril de 2020.
5

c) o Período de Apuração Maio de 2020, com vencimento original em 22
de junho de 2020, vencerá em 21 de dezembro de 2020.
ii)

9

Para os demais optantes do Simples Nacional, o ICMS e o ISS ficam
prorrogados por 3 meses da seguinte forma:
a) o Período de Apuração Março de 2020, com vencimento original em
20 de abril de 2020, vencerá em 20 de julho de 2020;
b) o Período de Apuração Abril de 2020, com vencimento original em 20
de maio de 2020, vencerá em 20 de agosto de 2020;
c) o Período de Apuração Maio de 2020, com vencimento original em
22 de junho de 2020, vencerá em 21 de setembro de 2020.



Redução das alíquotas das contribuições que são recolhidas pelas empresas, até
30 de junho de 2020, aos serviços sociais autônomos para os seguintes
percentuais (Medida Provisória n. 932, de 31 de março de 2020):
i) Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo – Sescoop: 1,25%;
ii) Serviço Social da Indústria - Sesi, Serviço Social do Comércio - Sesc e
Serviço Social do Transporte – Sest: 0,75%;
iii) Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial - Senac, Serviço Nacional
de Aprendizagem Industrial - Senai e Serviço Nacional de Aprendizagem
do Transporte – Senat: 0,5%;
iv) Serviço Nacional de Aprendizagem Rural – Senar: 1,25% sobre a folha de
pagamento; 0,125% sobre a receita da comercialização da produção rural
devida pelo produtor rural pessoa jurídica e pela agroindústria; e 0,10%
sobre a receita da comercialização da produção rural devida pelo
produtor rural pessoa física e segurado especial.



O Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas – Sebrae – destinará
ao Fundo de Aval às Micro e Pequenas Empresas, no mínimo, 50% do adicional
de contribuição que lhe for repassada até 30 de junho de 20209.



Aumento do prazo para pagamentos de IPTU, IPVA e TLP (taxa de limpeza
urbana) no Distrito Federal, em 90 dias, para contribuintes que comprovarem
perda da capacidade econômica durante a pandemia do COVID-19.



Suspensão de multas e juros a instituições religiosas que ocupam os terrenos da
Companhia Imobiliária de Brasília (Terracap).

Medida provisória nº 932, de 31 de março de 2020.



Declaração de Calamidade Pública até 31 de dezembro de 202010 realizada pelo
Congresso Nacional (Decreto Legislativo n. 06). A partir dessa consideração,
observam-se a legislação contida na Portaria 12/2012, que determina:
i) Suspensão do prazo para a prática de atos processuais no âmbito da
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e da Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional (PGFN);
ii)

A prorrogação de vencimento de tributos federais administrados pela
Secretaria da Receita Federal devidos pelos sujeitos passivos
(contribuintes que pagam os tributos) domiciliados nos municípios
abrangidos por decreto estadual que tenha reconhecido estado de
calamidade pública para o último dia útil do 3º (terceiro) mês
subsequente.
Como a declaração de calamidade pública foi emitida pelo Congresso
Nacional, entende-se que tem validade em todo o Brasil;

iii) A APLICAÇÃO É PARA TODOS OS TRIBUTOS FEDERAIS, NÃO APENAS OS
QUE COMPÕEM O SIMPLES NACIONAL. Isso acontece exatamente para
que os contribuintes afetados pela crise possam cumprir suas
obrigações tributárias em tempo hábil para se recuperarem. Cobrar
tributos em uma situação como essa, seria um verdadeiro confisco.
iii.i) São tributos federais que podem ser suspensos nesse momento:
 Imposto de Importação (II),
 Imposto de Exportação (IE),
 Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI),
 Imposto sobre Operações Financeiras (IOF),
 Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ),
 Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF),
 Contribuição Social para o Financiamento da Seguridade Social
(COFINS),
 Programa de Integração Social (PIS) e
 Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL).



O Distrito Federal declarou situação de calamidade pública.

Esses efeitos decorrentes da determinação de calamidade pública não estão sendo
aplicados de forma automática e é necessário ir ao Judiciário para alcançar esse
direito.
10

Decreto legislativo nº 6, de 2020.

Muitas empresas já têm alcançado esse pedido com sucesso e poderão atrasar seus
impostos, sem implicação de juros e multa, como se vê nas notícias a seguir:

Um juiz do Distrito Federal concedeu a suspensão de tributos federais por 3 meses e
ainda sugeriu que faria o mesmo para os tributos estaduais e municipais (Ação
Declaratória nº 1016660-71.2020.4.01.3400).

Assim, é possível pleitear O ADIAMENTO DE TODOS OS TRIBUTOS COBRADOS DA
PESSOA JURÍDICA NESSE MOMENTO DE CRISE ECONÔMICA DEVIDO À PANDEMIA QUE
O BRASIL ENFRENTA. É possível buscar esse direito judicialmente!
Além dessas novidades, há outros direitos que podem ser pleiteados e que podem
alcançar a restituição de tributos para você e para sua empresa, adotantes do SIMPLES
NACIONAL OU NÃO, nesse momento difícil para a economia nacional.

2. REPETIÇÃO DE INDÉBITO OU DEVOLUÇÃO DE VALORES

A ação de repetição de indébito busca pleitear DEVOLUÇÕES DE VALORES PAGOS
INDEVIDAMENTE AO ESTADO.
Quando há erro no recolhimento de um tributo, seja por uma cobrança excessiva ou por
erro quanto a quem seria o real devedor, nasce o direito do contribuinte lesado de pedir
a restituição do valor que pagou a mais.
Só pode ser pleiteado por quem efetivamente absorveu o prejuízo do tributo pago
indevidamente.
Essa ação pode ser ajuizada em 5 anos a contar a partir do pagamento que não deveria
ter sido feito. Assim, se um pagamento indevido foi realizado em junho de 2015, ele
pode ser cobrado até julho de 2020. A correção monetária ocorre a partir da data do
pagamento e os juros a partir da sentença transitada em julgado (quando não há mais
possibilidade de recurso).
Quando há tentativa de devolução dos valores pela via administrativa e é negada ao
contribuinte, a ação anulatória dessa decisão administrativa prescreve em 2 anos.
A restituição pode ser feita de duas formas: pela entrega de dinheiro em espécie ou por
meio da compensação, instituto no qual o Estado permite que o sujeito passivo
(devedor) aproveite o crédito recebido para abater, de imediato ou em recolhimentos
futuros, algum débito, em geral, da mesma natureza.
A seguir apontamos algumas situações mais comuns que a autoridade fazendária cobra
além do que a lei permite e gera o direito de repetição de indébito aos contribuintes.

Existem muitas outras hipóteses, basta que um tributo seja pago indevidamente que
existe a possibilidade de pleitear sua devolução.

3. IPTU DO COMÉRCIO E O CORONAVÍRUS
Nesse momento de isolamento social, a maior parte do comércio está fechada por
determinação do poder executivo de cada cidade. Não seria justo, portanto, cobrar IPTU
do comércio que possui restrição ao funcionamento do seu estabelecimento.
Se o próprio GDF (governo do Distrito Federal), por exemplo, impede que um
estabelecimento abra, como recolher IPTU ao Distrito Federal nesse caso? Ainda não
houve decreto nesse sentido, mas é possível pedir, por meio judicial, que o IPTU deixe
de ser recolhido proporcionalmente ao período que o estabelecimento foi impedido
de abrir.
Com grande parte da população impedida de trabalhar, é normal que todos tenham
prejuízo na crise econômica que se aproxima e o Estado deverá abrir mão de receber
pagamentos, de forma proporcional, para o bem maior da população. Não há coerência
na hipótese em que o contribuinte deixa de receber habitualmente, mas continua a
pagar seus tributos como se o Brasil inteiro não estivesse em isolamento social para
evitar a propagação da pandemia.
No Distrito Federal há um projeto de lei que prevê essa redução gradual, mas, ainda que
não seja aprovado, é possível levar a questão ao judiciário.
Alguns estados brasileiros têm adiado o pagamento do IPTU, mas o mais justo seria abrir
mão desse pagamento, proporcionalmente, enquanto os estabelecimentos comerciais
permanecem fechados.

4. RESTITUIÇÃO DE ICMS NA CONTA DE ENERGIA
O Brasil possui alta carga tributária e até serviços essenciais, como fornecimento de
energia elétrica, está envolvido em alta tributação. O ICMS (Imposto sobre Circulação
de Mercadorias e Prestação de Serviços) está incluso no valor final da conta de luz, mas
não deveria ser cobrado como é feito atualmente.
A energia elétrica é considerada um produto e sua disponibilização constitui fato
gerador para incidência de ICMS, deste modo sua cobrança seria cabível se fosse
observado apenas sobre o consumo de energia elétrica do usuário do serviço para servir
de base de cálculo.

No entanto, o referido imposto é cobrado, também, sobre a TUST (Tarifa de Uso do
Sistema de Transmissão) e TUSD (Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição).
O que ocorre, portanto, é a tributação que tem por base de cálculo essas tarifas, além
da energia transmitida, mas elas não constituem fatos geradores passíveis de incidência
do ICMS. Isso significa que o usuário de energia elétrica tem o direito de requerer esse
valor pago indevidamente dos últimos cinco anos. As concessionárias de energia elétrica
cobram, mas repassam o tributo ao estado e, por isso, o direito de pleitear é
diretamente em face da esfera estadual de arrecadação fiscal.
O Supremo Tribunal Federal (STF) entende não se tratar de matéria constitucional, o que
ficou a cargo do Superior Tribunal de justiça (STJ) decidir e este Tribunal optou por
suspender todas as ações desse mérito até futuro pronunciamento.
Muito se ouve falar desse direito e alguns profissionais jurídicos recomendam não ser o
melhor momento para ajuizar esse tipo de ação porque ficará suspensa, possivelmente,
por anos. No entanto, a prescrição no Direito Tributário ocorre em 5 anos e o
ajuizamento de uma ação o quanto antes permite a maior devolução de tributos pagos
indevidamente.
Por exemplo: no ano de 2020 é possível ajuizar uma ação dessa natureza com a
finalidade de pleitear os valores pagos indevidamente a partir de 2015 (cinco anos antes)
e ainda que a repercussão seja julgada pelo STJ em 2025, todos os valores pleiteados a
partir do ajuizamento da ação poderão ser devolvidos se o Tribunal Superior decidir
conforme a Constituição Federal. No entanto, no mesmo exemplo, se o contribuinte
opta por esperar o julgamento da matéria, apenas os 5 anos anteriores poderiam ser
pleiteados.
Ajuizar esse tipo de ação o quanto antes é uma estratégia processual que exige
conhecimento e prática tributária. No STJ a jurisprudência ainda é muito conflitante,
mas se acredita que a decisão será em prol do contribuinte por ser o único caminho que,
de fato, alcançaria justiça tributária. O Ministério Público Federal já se manifestou a
respeito e concorda que os fatos geradores do ICMS devem ser aplicados à circulação
de mercadorias (energia elétrica nesse caso) e não às taxas que a acompanham.
O valor a ser restituído acompanha o consumo do contribuinte, uma vez que será
proporcional ao que foi pago. Ou seja, quanto maior o consumo, maior o valor a receber.
Isso vale para pessoas físicas ou jurídicas, quem paga contas de energia tem valores a
receber! Em caso de dúvidas, procure um profissional especializado para contabilizar
uma maior quantia a ser devolvida.
A fim de exemplo, apresentaremos uma conta de energia que nos foi autorizado expor
para elaboração do cálculo de quanto pode ser pleiteado de restituição:

A fim de facilitar a compreensão, segue a imagem ampliada do detalhamento da conta
de energia:

Produto
Uso/consumo
do sistema
TUST
(transmissão)
TUSD
(fornecimento)
Encargos
setoriais

Valor

ICMS
correspondente

R$ 12.554,18

R$ 3.640,7122

R$ 1.484,51

R$ 430,5079

R$ 11.068,82

R$ 3.209,9578

R$ 1.238,82

R$ 359,2665

Como os valores de ICMS deveriam ser cobrados apenas sobre a energia que foi
consumida pelo contribuinte, o valor de ICMS correspondente aos TUST, TUSD e
encargos financeiros podem ser pleiteados no Judiciário.
Assim, no presente exemplo, poderia ser pedida a DEVOLUÇÃO DE R$ 3.999,73
referente ao mês de março, um valor CORRESPONDENTE A 15,18% DO TOTAL

COBRADO NA FATURA!
Esse valor é referente a um mês, mas a cobrança pode ser feita retroativa aos últimos 5
anos. Se usarmos a quantia de R$ 3.999,73 como base para todo esse período,
chegaríamos a um

TOTAL DE R$ 239.983,80 PARA SER DEVOLVIDO AO

CONTRIBUINTE,

sem incluir a correção monetária que deve ser calculada
mensalmente dos últimos 60 meses.

5. RESTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA POR PIS E COFINS
A obtenção de receitas pelas pessoas jurídicas gera a obrigação de pagamento de PIS e
COFINS e as duas contribuições possuem particularidades em sua incidência, que variam
entre base de cálculo, alíquotas e regimes diferenciados. Por exemplo, entidades sem
fins lucrativos ou instituições financeiras têm base de cálculo e alíquotas diferenciadas.
Existem dois tipos de aplicação:

1. Por meio do recolhimento cumulativo (para tributação por meio de lucro
presumido): a base de cálculo é a receita operacional bruta da pessoa jurídica,
sem deduções em relação a custos, despesas e encargos; e
2. Por meio do recolhimento não cumulativo (para tributação por meio de lucro
real): nesse regime é permitido o desconto de créditos apurados com base em
custos, despesas e encargos da pessoa jurídica.
Por muito tempo foi questionada a possível inconstitucionalidade da tributação de
ICMS, PIS e COFINS sobre a mesma base de cálculo. No Recurso Extraordinário no
574.706 foi decidido que o ICMS não deveria integrar a base de cálculo dessas
contribuições, uma vez que, de fato, esse valor não compõe o faturamento da pessoa
jurídica porque não retorna ao seu patrimônio depois do pagamento.
Permitir a continuidade dessa cobrança indevida caracterizaria a confirmação de um
abuso, afinal, um tributo (que não retornaria ao patrimônio do contribuinte) serviria de
base de cálculo para outro tributo.
Por exemplo: diga-se que a soma da receita tributada é de R$ 1.000,00. Nesse caso, o
ICMS será́ de R$ 180,00 (18% para o DF) e antes o valor que servia de base de cálculo
para PIS e COFINS era de R$1.180,00; mas agora passou a ser de R$1.000,00, o valor que
de fato serviu para caracterizar o fato gerador da obrigação.
A Receita Federal permanece exigindo o recolhimento de PIS e COFINS sem a exclusão
do ICMS, mesmo quando verificado que este não fez parte do faturamento real da
empresa. Portanto, para alcançar essa exclusão definitiva do ICMS da base de cálculo
dessas contribuições e a possível restituição de valores, é necessário a análise técnica e
ajuizamento de ação por advogado.

6. UM EMPRESÁRIO COM DOIS ESTABELECIMENTOS PODE SER COBRADO POR
ICMS QUANDO TRANSFERE PRODUTOS DE UM COMÉRCIO PARA O OUTRO?

O ICMS (imposto sobre circulação de mercadorias e serviços) incide quando há
transferência de produtos de um estabelecimento para outro. Há uma estrutura

complexa de recolhimento desse tributo, uma vez que há diversos transportes das
mercadorias até que chegue ao consumidor final.
Esse imposto é de natureza estadual e cada estado/DF possui uma alíquota específica,
além da possibilidade de incidir alíquotas interestaduais quando o produto é enviado de
um estado para o outro.
O ICMS já foi muito cobrado quando havia uma simples transferência de mercadorias
entre comércios, ainda que essas empresas pertencessem ao mesmo comerciante. No
entanto, a jurisprudência consolidou entendimento, conforme a súmula 166 do STJ, ao
afirmar que não mais haveria incidência de ICMS sobre o deslocamento de mercadorias
de um para outro estabelecimento do mesmo titular.
Ainda que esses estabelecimentos sejam em unidades federativas diferentes, desde que
pertençam ao mesmo proprietário, não haverá incidência de ICMS porque não há
consideração de que houve transferência de propriedade física ou jurídica das
mercadorias. É considerado como estratégia comercial entre seu estoque e venda dos
produtos.
Alexandre Mazza leciona:
(...) para que o imposto seja devido a mercadoria deve circular
juridicamente, não bastando sua mera circulação física. Isso quer
dizer que é necessária a mudança de propriedade da
mercadoria, sua tradição (circulação em sentido jurídico), para
que incida o ICMS, sendo indevido o imposto no caso de simples
transporte do item sem mudança de titularidade (circulação em
sentido físico). (...)É por isso que não ocorre o fato gerador do
ICMS sobre as operações de transporte de mercadorias entre
filiais de uma mesma empresa ou no momento da assinatura do
contrato de arrendamento mercantil (leasing), pois nos dois
casos inexiste mudança de propriedade da mercadoria.
Para confirmar o entendimento consolidado pelo STF e STJ, há um projeto de lei PLS
332/2018 que prevê o mesmo desses precedentes e atribuem garantia jurídica a
empresários. Por enquanto, há diversos lançamentos tributários realizados de forma
indevida e os empresários e comerciantes podem requerer seu direito por meio do
Judiciário, inclusive de forma liminar.
É comum a realidade de ações judiciais que buscam os valores que foram pagos à
Fazenda estadual indevidamente, mas esses contribuintes sempre escutam, em
respostas judiciais, que para conseguir a devolução da quantia, chamada repetição de
indébito, seria necessário comprovar que o empresário realmente teve esse prejuízo e
não que incluiu nos preços dos produtos e repassou o prejuízo ao consumidor final. Esse

é um requisito legal exigido pelo Código Tributário Nacional (CTN) e parece justo, uma
vez que apenas quem de fato absorveu o prejuízo poderia pedir o valor de volta.
Mas há uma outra possibilidade: e quando ainda não houve comercialização aos
consumidores? O STJ nos esclarece essa situação por meio do Aresp 581.679-RS e ensina
que em um momento que a cadeia produtiva ainda não chegou ao consumidor final,
apenas as empresas que realizaram o transporte das mercadorias absorveram o gasto
com tributo.
Nesse caso, é fácil verificar que apenas o dono dos comércios teve prejuízo, pois pagou
um imposto que não deveria. Assim, é possível a devolução do ICMS pago de forma
indevida.
Para os empresários que ainda não se atentaram aos seus direitos, é necessária uma
avaliação para verificar se há tributos a receber e se não pagaram ICMS além do que
deveriam.

7. COMPLIANCE FISCAL

Os assuntos tributários sempre geraram muitas dúvidas nas empresas brasileiras e o
compliance fiscal é uma forma de esclarecer tais assuntos, reduzindo riscos e afastando
penalidades relacionadas às obrigações fiscais. O objetivo desse serviço é encontrar a
melhor forma de realizar o pagamento dos tributos. A sonegação fiscal é crime, mas
exigir pagamento a mais do contribuinte é uma prática recorrente.
O objeto dessa atividade é encontrar o melhor enquadramento empresarial e tributário
para a pessoa jurídica, requisito essencial para iniciar e impulsionar empresas.
A cultura empresarial no Brasil é cercada por impressões que divergem da realidade.
Muitos sonegam, acreditando, equivocadamente, que nunca serão descobertos, e
outros pagam além do que realmente devem. Com um acompanhamento jurídico

especializado e de qualidade, é possível construir uma estratégia fiscal e reduzir os
custos tributários dentro dos limites legais.
A ausência de compliance fiscal em uma empresa pode acarretar grande possibilidade
de descuido, que resulta de multas a uma imagem negativa no mercado. A falta de
acompanhamento da legislação pode gerar infrações tributárias que sequer sejam de
conhecimento do contribuinte e parte do sucesso do planejamento está na integração
entre as legislações específicas desse tema.
Portanto, não hesite em procurar um advogado para orientá-lo na sua empresa.
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