
VCR Assessoria &
Consultoria Fiscal

Com estrutura firmada em anos de experiência e à frente no setor fiscal de empresas nacionais e 
internacionais de médio e grande porte, além de especial “devoção” à legislação fiscal, a VCR Assessoria e 
Consultoria Fiscal foi constituída com o objetivo de fornecer um serviço focado e de qualidade na pesquisa 
e no planejamento tributário, visando maiores lucros fiscais e financeiros para seus clientes.

Contar com pessoas com uma vocação especial de trabalho, formados nas melhores instituições de 
ensino e que buscam atualizações frequentes, que reúnem valores que as transformam nas mais 
adequadas para serem responsáveis pela escrituração fiscal e contábil de nossos clientes, é prioritário para 
nós, além de estar com colaboradores conscientes do valor social de seu trabalho, que se apóiam na 
tecnologia e se orientam para as pessoas.

A VCR Assessoria e Consultoria Fiscal compreende as necessidades da empresa e do profissional e busca, 
além do oferecimento de cursos de atualização, trabalhar em parceria para atingir os melhores resultados 
em soluções que abrangem os mais diversos ramos do mercado nesta área, conforme se apresentam em 
nossos Serviços a seguir.

Para a VCR Assessoria, Inovação e Planejamento são diferenciais que só em plena atualização aliada a 
um know-how de anos de experiência, podem se manter nos alicerces da empresa. Nesse contexto, 
convidamos você para conhecer nossa agenda de cursos de atualização disponível em nosso site: 
www.vcrassessoria.com.br/cursos.
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Auditoria das Demonstrações Contábeis
Procedimentos Previamente Acordados
Serviços que permitem aos administradores da 
empresa direcionar os procedimentos com as 
aplicações a seguir, com objetivo de auxiliar a 
administração a avaliar a adequação dos dados 
contábeis e financeiros, e benefícios como 
minimizar os riscos e aumentar o grau de 
confiança e transparência das informações:
- itens individuais de dados financeiros (contas a 
pagar, contas a receber, entre outros)
- demonstração contábil isolada (balanço 
patrimonial, entre outros)
- conjunto completo de demonstrações contábeis.
Avaliação de procedimentos internos, visando 
melhorias no operacional
Revisão de tabelas e cadastros de produtos, NCM, 
TIPI e as respectivas alíquotas correspondentes
Análise de impostos diretos
Auditoria e Monitoramento de Terceiros
Avaliação de Empresas
Consultoria Fiscal e Tributária
Due Diligence
Gerenciamento de Obrigações Tributárias 
Acessórias
Outsourcing
Revisão de cadastros para adequação à 
legislação fiscal
Enquadramento regime tributário

Outsourcing
Nosso objetivo é a realização de trabalhos em parceria entre profissionais da VCR 
Assessoria e nossos clientes. É uma tendência, como solução estratégica das 
empresas, a terceirização dos serviços que não tenham relação direta com a 
atividade principal, possibilitando à empresa maior concentração nas atividades 
geradoras de negócios.
Esse modelo de trabalho permite grande adequação dos processos de negócio, 
com um desenho diferente para cada cliente, procurando atender, da melhor 
forma, as reais necessidades da empresa, com um trabalho único desenvolvido 
exclusivamente para ela.

Revisão de cadastros para adequação à legislação fiscal
O trabalho de Revisão Fiscal oferecido pela VCR Assessoria consiste em fazer um 
“pente fino”, produto a produto e/ou serviço a serviço nos parâmetros tributários 
com o objetivo de identificar divergências entre o que a empresa vem apurando 
e pagando de impostos (PIS, Cofins, ICMS e IPI, IRPJ, CSLL, ISSQN entre outros) em 
função dos parâmetros fiscais de seu negócio.   
Fazemos uma correlação que realmente a legislação fiscal e tributária contempla, 
bem como a identificação de possíveis erros tributárias e de interpretação que 
podem gerar contenciosos fiscais, influenciando assim na má geração das 
obrigações acessórias. Nossa função é analisar todos os erros e corrigi-los para que 
a mesma possa gerar suas obrigações acessórias de forma correta e segura.

Enquadramento regime tributário
O maior complicador de todo empresário brasileiro está na escolha do Regime 
Tributário, isso porque, após seu efetivo enquadramento, não é possível a 
mudança em meio ao ano calendário. Ou seja, caso a opção não tenha sido a 
mais adequada, somente no ano seguinte se tornará possível sua mudança.
Em meio à complexidade em nosso meio tributário, antes de adotarmos o 
Regime de Tributação, realizamos diversos cenários divididos entre presente, 
passado (para termos referência) e futuro (perspectiva e projeções de mercado).
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Consultoria de Custos (apuração, formação de 
preço de venda, construção da lucratividade do 
negócio (Bens e Serviços), auditoria, planejamento 
e controle de estoques)
Financeiro, com auditoria em compras, contas a 
pagar e a receber e vendas – Fluxo de caixa; 
Orçamento e controles internos com 
procedimentos operacionais e comportamentais
Contabilidade e finanças 
Processamento da contabilidade em sistema 
próprio ou fornecido pela VCR
Demonstrações contábeis
Análise e conciliação de contas
Relatórios gerenciais
Contas a Receber, Contas a Pagar e Administração 
Financeira
Livros fiscais – geração e revisão
Cálculo e preparação de declarações de Imposto 
de Renda 
Processamento de livros fiscais
Cálculo de impostos e gerenciamento de créditos fiscais
Geração e entrega de obrigações acessórias
Atendimento a ações de fiscalização
Terceirização integral do processamento do 
Sistema Público de Escrituração Digital (SPED)
Organização e Reorganização Societária
Planejamento Tributário
Preços de Transferência
Revisão de Controles Internos

Recente especialização em RECOF SPED

Regime especial aduaneiro que contribui com a redução de custos nas 
operações de comércio exterior e aumento de credibilidade perante o mercado.

Os regimes aduaneiros especiais colaboram com o planejamento tributário da 
empresa e trazem benefícios no preço final do produto.
São recursos que visam beneficiar importadores e exportadores nas suas 
transações comerciais internacionais fomentando o crescimento contínuo do 
comércio exterior e valorizando aqueles que diretamente são responsáveis por 
esse crescimento tornando-os mais competitivos no mercado global. A intenção 
é tornar a nossa indústria mais competitiva e conectada com o mercado 
internacional.

O Recof – Regime aduaneiro de entreposto industrial sob controle informatizado 
do sistema público de escrituração digital SPED é um regime aduaneiro especial 
previsto na legislação de comércio exterior, que permite à empresa beneficiária 
importar ou adquirir no mercado interno, com suspensão do pagamento de 
tributos (II, IPI, PIS, COFINS), mercadorias a serem submetidos às operações de 
industrialização de produtos destinados à exportação ou mercado interno.

Benefícios do Regime: incentivo à industrialização, redução de custos, patrimônio 
tecnológico, menos burocracia, competitividade, modernidade.

Características:
Suspensão de impostos para todos os insumos elegíveis, não somente para os 
destinados à exportação. Isenção de todos os tributos na exportação, inclusive de 
produtos não industrializados.
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PORTARIAS CAT 83/2009 e 207/2009 - ICMS CRÉDITO ACUMULADO
Você sabia que é possível fazer aquisição de mercadorias e/ou insumos por meio do crédito acumulado de ICMS? 

A possibilidade existe desde que respeitadas as premissas elencadas nas portarias CAT 83 E 2007, ambas de 2009.
Trata-se da obrigação fiscal denominada e-Credac, que é o sistema eletrônico pelo qual se faz a solicitação de recuperação do crédito acumulado. Esse 
sistema criado pela Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo, permite ao contribuinte que acumula crédito do ICMS no Estado de São Paulo, solicitar a 
restituição aos quais tem direito. O pedido de apuração de crédito pode ser feito retroativamente a 5 (cinco) anos.

Quais empresas que acumulam crédito de ICMS?
As empresas que acumulam crédito são tipicamente exportadoras, importadoras, indústrias e atacadistas que em suas aquisições apropriam crédito sob 
alíquota cheia (18%) e vendem seus produtos para outros estados com alíquotas de 4%, 7%, 12% e operações de exportações.

Como fazer uso do crédito acumulado?
– Transferência a estabelecimento de fornecedores
– Compensação do imposto devido na importação de mercadorias ou bem do exterior
– Liquidação de débito fiscal com crédito acumulado
– Transferência para estabelecimento de empresas interdependentes
– Transferência entre estabelecimento de empresas não interdependentes

Salvo disposição em contrário, a transferência somente poderá ser feita entre estabelecimentos situados em território paulista. A transferência do crédito 
acumulado far-se-á mediante autorização gerada através de sistema eletrônico, devendo ser requerida por meio da internet, na forma estabelecida pela 
Secretaria da Fazenda.

Dentre as soluções em serviços estratégicos oferecidos pela VCR, nosso trabalho com o e-Credac é identificar a possibilidade de sua empresa fazer o uso do crédito 
acumulado, bem como resgatá-lo. Para tanto, possuímos uma ferramenta fiscal de tecnologia própria que gera e valida as informações antes de enviar ao fisco.
 

Nossa equipe acompanha todo o processo de geração dos arquivos até o deferimento do crédito e, mais ainda, orienta sua empresa como fazer o melhor 
uso desse crédito recuperado, conforme segue:
Ÿ Desenvolvimento de projetos em Consultoria, Mentoring e Planejamento Econômico-Financeiro;
Ÿ Estruturação empresarial e de processos internos visando a construção de canais de informações para a condução da atividade empresarial, com a 

criação de “KPI,s” (índices chaves de performance), imprescindíveis no processo de tomada de decisão.
Ÿ Objetivo - Criar condições de estabilidade e crescimento econômico-financeiro, bem como consolidar a atividade empresarial e proporcionar a 

perpetuidade do negócio.

Principal benefício - Visão plena de toda a atividade empresarial com o controle das principais informações necessárias ao dia a dia do empresário ou 
executivo da empresa.
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BPO FISCAL

O que é e para que serve
BPO Fiscal é a terceirização de serviços nesse setor que visa flexibilizar as atividades operacionais e atualmente está presente em inúmeras organizações de 
diversos segmentos e tamanhos no Brasil e no mundo.
As atividades operacionais são executadas por especialistas, o que permite a redução dos custos trabalhistas e o aumento da produtividade, além disso, 
possibilita ao gestor focar em suas atividades estratégicas, como produção, marketing, compras e vendas.

Um exemplo de serviços que oferecemos como BPO Fiscal é a geração de SPED's de forma segura e confiável. A VCR Assessoria possui uma ferramenta de 
revisão de SPED's onde suas informações são auditadas por meio de cruzamento e conciliação de arquivos de forma rápida e segura. Nossa equipe é 
especializada no assunto e, portanto, preparada para identificar qualquer divergência em informações, diminuindo o risco de um contencioso tributário. 

Dessa forma, garantimos que sua dedicação seja para seu negócio, enquanto a nossa para o tratamento de seus SPED's, e/ou outras atividades possíveis de 
terceirização pertinentes ao departamento fiscal/contábil que também oferecemos. Nesse ponto, salientamos a praticidade e economia de tempo e 
dinheiro que você pode ganhar em contato com nosso trabalho.

RECUPERAÇÃO DE XML’s

Inovação e tecnologia
A VCR Assessoria, em parceria com a empresa de desenvolvimento de software Capella Software, oferece serviços de excelência na recuperação 
automática dos XMLs e DANFEs das notas fiscais de qualquer período (considerando o fornecimento da chave de acesso), com validade jurídica de emissão 
própria e de terceiros. Com nossa equipe de especialistas, garantimos a recuperação de XMLs no menor tempo possível, com custo X benefício justos pelo 
serviço ofertado, lembrando que, todas as empresas são obrigadas, por lei, sob pena de multas/punições fiscais, a armazenar os XMLs e documentos fiscais 
por 5 anos, mais o ano vigente. 

Qual a importância da recuperação de XML's?
Sua empresa pode estar pagando mais impostos do que deveria, por desconhecer a emissão de notas que são emitidas contra seu CNPJ.
Se considerar que o volume de NF-es emitidas diariamente pelos seus fornecedores seja grande, o controle da totalidade dos documentos fiscais eletrônicos 
se torna uma tarefa muito extensa e minuciosa, portanto, difícil de acompanhar. Sem a devida atenção, isso irá gerar uma perda significativa de créditos 
oriundos das notas fiscais de entrada desconhecidas, aumentando os valores das escriturações e obrigações e, consequentemente, dos impostos pagos. 

A recuperação de impostos é baseada em XML's desconhecidos.
O serviço oferecido pela VCR Assessoria em parceria com a Capella Software, recupera os arquivos XML deixados para trás e apura todos os créditos a que 
tem direito, trazendo valores expressivos para o caixa da empresa.

Com nossas soluções em serviços de terceirização, além da recuperação de créditos, fique em dia com as Obrigações Fiscais de forma rápida, segura e eficaz.
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(19) 3292-4820
contato@vcrassessoria.com.br
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