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O Brasil, possui uma elevada carga tributária e
pagar tributos a maior se torna extremamente
oneroso a qualquer empresa, seja ela pequena,
média ou grande porte.
 
E atualmente, com esta pandemia, as empresas,
buscam cada vez, especialistas na área de
recuperação de créditos. 
 
Antes de tudo, é preciso entender que as
empresas possuem muito mais obrigações
acessórias do que principais. 
 
E muitas, acabam cometendo alguns erros, como
por exemplo: pagar em duplicidade, deixar de
cumprir uma obrigação acessória, e ainda tem os
casos em que as empresas, possuem créditos,
mas não sabem como realizar a compensação, ou
pior, recolhendo tributos, que sequer eram
obrigados. 
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A não cumulatividade de Tributos

No Brasil, a não cumulatividade, ganhou o
contexto de princípio constitucional na Constituição
de 1946, por meio da EC 18, de 01.12.1965,
alcançando os tributos que atualmente foram
substituídos pelo IPI e pelo ICMS. 
 
O princípio também foi mantido na Constituição
Federal de 1967 e na Emenda 1, chamada de
Constituição emendada de 1969.
 
Na Carta Magna de 1988, a não cumulatividade
também se encontra prevista para diversos
tributos, como se constata dos trechos a seguir
transcritos da Constituição Federal:
 
a) IPI 
b) ICMS
c) Contribuições Sociais
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Na Constituição em relação ao IPI e ao ICMS a não
cumulativa é taxativa, entretanto, para
as contribuições sociais, a CRFB determina que a lei
definirá os setores de atividade econômica para os
quais as contribuições serão não cumulativas. 
 
Em relação ao ICMS e ao IPI, não há como discordar
de tal afirmativa, haja vista a literalidade da Carta
Magna. 
 
Em relação às contribuições sociais, no entanto, a
Constituição Federal se limitou a prevê-la, sem
detalhar a forma de sua operacionalização, o que deu
margem para instituição do presente modelo de não
cumulatividade.
 
É importante destacar que esta divisão entre corrente
constitucionalista e legalista interfere diretamente na
compreensão da não cumulatividade e na extensão
dos créditos. da receita.
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Para a corrente constitucionalista, em que a não
cumulatividade é um princípio, a relação de créditos
prevista no art. 3.º das Leis 10.637/2002 e
10.833/2003 é meramente exemplificativa.
 
Seguindo essa corrente e tendo em vista que as
contribuições incidem sobre as receitas, todos os
custos e despesas necessários à geração de receitas
deveriam permitir a apropriação de créditos. 
 
Despesas com propaganda ou comissões de venda,
por exemplo, estariam enquadrados nesta categoria e
permitiriam o aproveitamento de créditos.
 
Para esta corrente não se discute, por exemplo, o que
é ou não insumos. Isso pouco importa. 
 
O critério para apropriação de crédito é saber se o
custo ou a despesa são necessários para a geração
da receita.
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Etapas da Recuperação de
Créditos

É a partir de uma Revisão Fiscal dos últimos 05 (cinco)
anos, que é possível identificar as oportunidades de
recuperação dos tributos pagos indevidamente, sejam
eles tributos diretos como IRPJ/CSLL ou até mesmo os
indiretos que incidem sobre o consumo, como é o caso
de PIS, COFINS, ICMS e IPI.
 
A Recuperação de Crédito Tributário então pode ser
dividida nas etapas a seguir:
 
1. Estudo Tributário da Empresa;
 
2. Revisão Fiscal das Informações dos últimos 05
(cinco) anos;
 
3. Levantamento dos créditos tributários;
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4. Pedido e acompanhamento da compensação ou
restitui-ção dos valores;
 
5. Planejamento Tributário e Correção de Erros.
 
Resumidamente, o maior trabalho será revisar as
apurações fiscais e o envio das obrigações acessórias
dos últimos 05 (cinco) anos, para então, levantar os
tributos pagos indevidamente pela empresa, seja por
créditos não aproveitados ou tributação incorreta de
produtos. 
 
Após essa etapa, será feito o procedimento de
compensação ou restituição dos respectivos valores,
que pode ser feito de forma administrativa ou judicial. 
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Após concluir a revisão fiscal, é necessário verificar o
cálculo da obrigação principal e as informações
inseridas nas obrigações acessórias, será possível
observar se existe possibilidade de aproveitamento de
créditos tributários.
 
Nas empresas optantes pelo Simples Nacional o
processo de levantamento do crédito tributário acaba
sendo bem mais simples, pois envolve uma quantidade
de obrigações principais e acessórias bem menor do
que quando tratamos de empresas Não Optantes do
regime.
 
A recuperação dos impostos para as micro e pequenas
empresas optantes pelo Simples Nacional é mais ágil e
prática, porém requer bastante conhecimento técnico
do profissional responsável.
 
 

Recuperação de Créditos para
Empresas do Simples Nacional
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A Receita Federal disponibiliza um sistema no Portal
do Simples, chamado de “COMPENSAÇÃO A
PEDIDO”, a fim de garantir o direito do contribuinte de
reaver os impostos pagos a maior dentro do período
decadencial.
 
No sistema de tributação pelo Simples Nacional a base
de cálculo dos tributos é sobre a receita das vendas
auferidas em cada mês. 
 
Caso a receita das vendas dos produtos sujeitos ao
regime de substituição tributária do ICMS e do regime
monofásico do PIS/COFINS componham a referida
base de cálculo, ocorrerá a dupla tributação dos
respecti-vos impostos.
 
Para fins de correção dessa distorção, a Lei
Complementar nº 147 de 2014 alterou a Lei
Complementar nº 123 de 2006, a qual instituiu o
Simples Nacional. 
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A determinação para correção se deu, através, de
reconhecimento que as receitas auferidas com as
vendas dos produtos sujeitos ao regime de substituição
tributária e do regime monofásico nas empresas
cadastradas no Simples Nacional fossem excluídas da
base de cálculo de ICMS e do PIS/COFINS.
 
As empresas que atuam no comércio atacadista ou
varejista, são as que mais podem se beneficiar com
isso. 
 
E também, outras que comercializam produtos sujeitos
ao regime substituição tributária ou produtos sujeitos
ao regime monofásico.
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O pedido de restituição ou compensa-ções de outras
empresas que não estejam enquadradas no regime
simplificado de apuração tributária, ou seja, que são
classificadas como empresas Normais ou Não
Optantes pelo Simples.
 
•Lucro Presumido              
•Lucro Real              
•Imunes e Isentas              
•Lucro Arbitrado
 
Estas empresas podem auferir créditos tributários de
várias formas, como já foi explicado anteriormente,
porém o mais comum de fato, são equívocos nas
apurações tributárias e levando o empresário a efetuar
pagamentos indevidos.

Recuperação de Créditos para os
Não optantes do Simples Nacional
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Após apurado o crédito tributário, é possível iniciar o
processo de solicitação de restituição ou compensação
dos tributos, sobretudo, federais, que são os mais
comuns, porém não somente, pois podemos detectar
situações estaduais e, até municipais.
 
No caso federal, temos algumas ferramentas que
corrobo-ram com o alinhamento da informação
acessória, que são:
 
• PER/DCOMP (Pedido Eletrônico de Ressarcimento
ou Restituição e Declaração de Compensação);
 
• DCTF (Declaração de Débitos e Créditos Tributários
Federais);
 
• SPED Fiscal (ICMS/IPI)

Recuperação de Créditos para os
Não optantes do Simples Nacional
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• SPED Contribuições (PIS/COFINS/CPRB)• SPED
ECF (Escrituração Contábil e Fiscal)
 
• SPED Contábil (Escrituração Contábil Digital)
 
• Dentre outras obrigações acessórias
 
Conforme o artigo 156, inciso II, do Código Tributário
Nacional a compensação é uma das modalidades de
extinção do crédito tributário.
 
Ressaltamos que são requisitos essenciais da
compensação: 
 
a) autorização legal; 
b) obrigações recíprocas e específicas entre o Fisco e
o contribuinte;
c) dívidas líquidas e certas.
 
 



16

Recuperação
 

de Créditos Tributários

Antes de definir quais documentos, é necessário
entender como funciona na prática a recuperação de
créditos tributários federais. 
 
Vejamos: 
 
• Analisar os cadastros dos produtos e definir as
mascarás tributárias devidamente alinhada com a
legislação;
• Refazer todas as apurações tributárias;
• Retificar todos os SPED’s Contribuições do período
em questão;
• Retificar todas as DCTF’s do período em questão;•
Elaborar PER/DCOMP’s de pagamentos “indevidos ou
a maior”;
• Levantar o IRPJ e CSLL que poderemos efetuar a
compensação;
 

Documentos Necessários para
Revisão Fiscal
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• Acompanhar as PER/DCOMP’s, relativamente ao
andamento da homologação;
 
Agora, fica mais fácil compreender quais são os
documentos que devem ser solicitados para iniciar a
recuperação de créditos tributários.
 
1. Cadastros dos produtos que contenha os seguintes
elementos, isso para compreender o processo
operacional da empresa;
2. Certificado digital da empresa em questão;
3. Apurações fiscais, memórias de cálculo da apura-
ções dos tributos, podem ser planilhas ou relatórios do
sistema;
4. Todos os SPED’s Fiscais;
5. Todos os SPED’s Contribuições;
6. Todas as DCTF’s;7. Todos os DARF’s pagos do
período;
8. SPED’s ECF’s;9. SPED’s Contábil
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