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Caro Empresário,

Empresas de todos os portes e segmentos de mercado enfrentam desafios de 
negócios complexos para impulsionar suas finanças- desde a redução de custos 
até o gerenciamento de sistemas e controles de processos, sejam relacionados 
a recursos humanos, produção, vendas, marketing, contabilidade, dentre outros. 
Todos esses desafios, se bem administrados, servem para garantir sustentabilidade 
financeira, expansão do empreendimento, além de lucratividade e rentabilidade para 
uma transição de propriedade tranquila quando chegar a hora, se for o caso. E você, 
como empresário, sabe muito bem sobre tudo isso, afinal, este é o seu dia a dia.

Agora, além de ter que lidar com todas estas questões, pense nas coisas que você 
planeja para sua vida pessoal - uma nova casa, as férias dos sonhos, a compra daquela 
lancha ou, até mesmo, sua aposentadoria. Com certeza, falar sobre planejamento 
tributário para que sua empresa alcance todas as suas metas e objetivos financeiros 
empresariais, para que você alcance suas metas e objetivos pessoais, provavelmente 
não foi a primeira coisa que lhe veio à mente, não é mesmo? No entanto, a economia 
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Introdução

de impostos resultante desse plano fiscal, pode ajudar a pagar a construção ou 
aquisição da nova casa, as férias, a lancha ou a aposentadoria. Já pensou nisso?

Muitos empresários estruturam suas empresas para operar de forma eficiente, vender 
muito e ter lucro. Mas, apenas vender muito e ser eficiente na gestão empresarial, não 
significa lucratividade e ou, principalmente, rentabilidade para uma empresa. 

É preciso planejar cada custo do empreendimento, o que muitas vezes significa analisar e 
revisar todos os passivos fiscais do negócio, de modo a reduzir a carga tributária, além de 
verificar o passado para apurar se todos os impostos foram pagos de forma adequada. 

Através dessa revisão, é possivel, por exemplo, realizar o levantamento de créditos 
tributários referentes a valores expressivos de impostos pagos à maior ao fisco. 

Por isso, para mostrar que você pode capitalizar e fortalecer o caixa de sua empresa e 
impulsionar as finanças do negócio, sem precisar recorrer a empréstimos com juros 
altíssimos através instituições financeiras, por exemplo, preparamos este e-book para 
te apresentar informações muito relevantes sobre este assunto tão importante para a 
estruturação de um negócio lucrativo e rentável: A RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
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Saiba, que não são poucas as especificidades, regras e detalhes que permeiam 
os regimes tributários e seus funcionamentos e, infelizmente, muitas empresas 
acabam tendo muitos problemas com isso. A consequência disso é que pagam mais 
impostos do que realmente deveriam, descapitalizam seus caixas sem necessidade 
e tem seus lucros diminuídos consideravelmente.  

Felizmente, através de análises precisas e de uma apuração detalhada da área fiscal 
de sua empresa, a recuperação dos valores referente a impostos que foram pagos 
em demasia é possível e, por isso, vamos te explicar de forma clara e objetiva como 
a Recuperação de Créditos Tributários funciona na prática.

Esperamos que você aproveite a leitura e que problemas tributários, não façam 
mais parte da sua realidade.

DIRETORIA HOGAR CONTABILIDADE
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1O que é o Crédito Tributário?
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Antes de falarmos sobre o processo de Recuperação do Crédito ou Indébito Tributário, 
vamos a definição do que é o Crédito Tributário. 

No direito tributário brasileiro, crédito tributário representa o direito de crédito da 
Fazenda Pública (o Estado), já devidamente apurado por procedimento administrativo 
denominado lançamento e, portanto, dotado de certeza, liquidez e exigibilidade, 
estabelecendo um vínculo jurídico que obriga o contribuinte ou responsável (sujeito 
passivo) a pagar o tributo ao sujeito ativo (Estado ou ente parafiscal).

O crédito tributário decorre da ocorrência da obrigação tributária principal. Para que o 
Estado possa exigir o crédito tributário, é necessário que ocorra o fato gerador, e que 
o Estado individualize e quantifique o valor a ser pago, com o lançamento. Observa-se 
que o lançamento é um passo essencial para a constituição do crédito tributário.

O crédito tributário não participa do concurso de credores ( ex: inventários e outros), 
ressaltando ainda que ele possui privilégios ( regalias) e preferências. Como por exemplo se 
a Fazenda Pública estiver defendendo um crédito qualquer que posteriormente é colocada 
pelo magistrado a participar do concurso de credores, percebe-se que a situação será 
procedente, pois todos poderão participar do concurso de credores uma vez que todos são 
iguais perante a lei; pois afinal o privilégio é apenas do crédito e não da pessoa jurídica. 

8
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A recuperação de 
créditos tributários 
é um procedimen-
to para requerer os 
valores que você 
pagou além do que 
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O que é a recuperação dos 
Créditos ou Indébitos Tributários?

Para adentrarmos ao assunto Recuperação de Crédito Tributário, precisamos que você 
entenda o conceito de INDÉBITO ou INDÉBITO TRIBUTÁRIO

Segundo o dicionário "AURÉLIO" - 2ª Edição Revista e Comentada, INDÉBITO, (do latim 
INDEBITU) significa: “Que não é devido; que não tem razão de ser; improcedente: 
queixa indébita. Que foi pago sem ser devido: conta indébita. Pagamento que recebeu 
sem ser devido.”

INDÉBITO TRIBUTÁRIO, por exemplo, é a quantia recolhida indevidamente aos cofres 
públicos em pagamento de débitos tributários por parte do contribuinte. 

Agora que você já sabe o que significa Indébito Tributário, para compreendermos 
a recuperação do crédito ou indébito em tributos indiretos, temos que analisar o 
instituto da restituição do indébito. 

O Código Tributário Nacional trata do assunto em seu artigo 165, e nos apresenta 
a seguinte redação:

“Art. 165. O sujeito passivo tem direito, independentemente de prévio protesto, à 
restituição total ou parcial do tributo, seja qual for a modalidade do seu pagamento, 
ressalvado o disposto no § 4º do artigo 162, nos seguintes casos:
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O que é a recuperação dos 
Créditos ou Indébitos Tributários?

I – cobrança ou pagamento espontâneo de tributo indevido ou maior que o devido 
em face da legislação tributária aplicável, ou da natureza ou circunstâncias 
materiais do fato gerador efetivamente ocorrido;

II – erro na edificação do sujeito passivo, na determinação da alíquota aplicável, 
no cálculo do montante do débito ou na elaboração ou conferência de qualquer 
documento relativo ao pagamento;

III – reforma, anulação, revogação ou rescisão de decisão condenatória.”

Em suma, o entendimento do artigo acima nos traz a afirmação de que o sujeito 
passivo da obrigação tributária, isto é, o contribuinte, tem direito à restituição do 
tributo pago indevidamente ou a maior que o devido, seja qual for a modalidade do 
seu pagamento. Assim, é atribuído ao Fisco o dever de restituir o indébito.

Portanto, definimos o indébito tributário como sendo todo valor recolhido 
indevidamente pelo Fisco, em razão de alguma ilegalidade, algum erro de cálculo, 
ou até mesmo por reconhecimento de decisão judicial.

Devemos lembrar que a restituição, total ou parcial do tributo, também enseja os 
juros de mora e as penalidades pecuniárias, na mesma proporção, nos termos do 
artigo 167 do Código Tributário Nacional.
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3Regime Monofásico 
de Tributação PIS,  COFINS 
E ICMS (substituição tributária -  ST)
Simples Nacional
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O regime monofásico de tributação foi instituído por meio da Lei no 10.147, de 21 de 
dezembro de 2000. 

A referida lei reduz a zero a alíquota de contribuição do PIS e da COFINS incidentes 
sobre a receita bruta decorrentes da venda de alguns produtos citados na Lei.

Na forma tradicional de tributação, cada empresa paga o PIS e a COFINS sobre a fabricação 
e ou comercialização de seus produtos. Já no regime monofásico de tributação, a Receita 
Federal tributa apenas o fabricante dos referidos produtos citados na LEI 10.147 e isenta 
- destas contribuições - os revendedores, sejam eles varejistas ou atacadistas. 

Contudo, o que comumente ocorre é que, por falta de análise prévia referente ao tipo 
de produto que uma empresa comercializa, e se este produto está incluso no regime 
monofásico de tributação ou não, muitas empresas acabam pagando novamente ao 
fisco, valores referentes ao PIS e a COFINS, do qual estavam isentos.  

Já a restituição do ICMS, quando apurado na forma da Substituição Tributária - ST, 
se dará nas operações ou prestações de serviços quando não houver operação 
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ou prestação posterior à cobrança do imposto estadual, ou forem às mesmas não 
tributadas ou não alcançadas pela substituição tributária (Convênio ICMS 13/1997).

É assegurado ao contribuinte substituído o direito à recuperação do valor do 
imposto pago referente a Substituição Tributária - ST, condizente com o fato 
gerador presumido não realizado. 

Feito a solicitação de recuperação ou restituição e não havendo deliberação no prazo 
de até 90 (noventa dias), o contribuinte substituído poderá se creditar, em sua escrita 
fiscal, do valor solicitado no pedido, devidamente atualizado monetariamente segundo 
os mesmos critérios aplicáveis ao tributo.

A boa notícia é que todo o valor pago indevidamente ou por força da Substituição 
Tributária - ST pode ser recuperado, e vamos te explicar como.

Regime Monofásico de Tributação
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4Como funciona a Recuperação de 
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Não é difícil que empresas de diversos segmentos, portes ou regimes tributários 
paguem seus impostos com valores apurados bem maiores do que o realmente 
devido ao fisco. E isso se deve a algumas razões, como por exemplo, a forma de 
apuração do PIS, da COFINS e do ICMS. 

O Importante é que, como já salientamos na introdução deste e-book, é totalmente 
possível recuperar este dinheiro e dar um UP incrível nas finanças de sua empresa.  

Para isso, é preciso algumas ações, para que você possa saber se tem direito à 
restituição desses valores ou não.  

A primeira ação é realizar uma revisão fiscal de modo a identificar se existem impostos 
pagos à maior e apurar o valor real que sua empresa tem direito a recuperar. 

Feito isso, é necessário retificar as declarações acessórias que foram enviadas 
à fazenda pública nos últimos 5 (cinco) anos, para que os valores de crédito ou 
indébitos sejam reconhecidos pelo Fisco.  

Como funciona a Recuperação de 
Créditos ou Indébitos Tributários?

16



17

Por último, será realizada a atualização monetária dos indébitos através de juros 
e mora baseados na taxa Selic e solicitada a recuperação administrativa dos 
valores, que podem ser realizadas através de compensação de impostos a pagar 
em competências futuras ou, à critério do empresário, por meio de restituição 
administrativa, os valores são depositado na conta bancária da Empresa. 

Como funciona a Recuperação de 
Créditos ou Indébitos Tributários?

17
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5Quem tem direito à Recuperação de 
Créditos ou Indébitos Tributários?
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Perfumarias;
Lojas de Cosméticos;
Bares;
Restaurantes; 
Lanchonetes;
Revenda de Baterias;
Autopeças; 
Farmácias;
Revenda de Gás;
Perfumarias;
Lojas de Cosméticos;
Bares;
Restaurantes; 
Lanchonetes;
Revenda de Baterias;
Autopeças; 

Quem tem direito à Recuperação de 
Créditos ou Indébitos Tributários?
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Existem segmentos varejistas que são especialmente beneficiados pela legislação 
tributária que trata do Regime Monofásico de Tributação, tais como:  

 Lojas de Conveniência; 
 Mercados; 
 Padarias; 
 Mercearias;
 Depósitos de Bebidas;
 Revenda de Pneus;
 Pet Shop c/ medicamento.
 Lojas de Conveniência; 
 Mercados; 
 Padarias; 
 Mercearias;
 Depósitos de Bebidas;
 Revenda de Pneus;
 Pet Shop c/ medicamento.
 Farmácias;
 Revenda de Gás;
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Quem tem direito à Recuperação de 
Créditos ou Indébitos Tributários?
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Se você e gestor ou dono de um desses tipos de negócios, precisa ter um cuidado maior 
com os aspectos tributários para evitar a ocorrência do pagamento a maior de impostos. 

Entendeu agora a importância de um bom planejamento tributário para sua empresa, 
e como isso pode te ajudar a realizar objetivos empresariais e pessoais?!
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O que fazer para evitar  o pagamento 
de impostos à maior do que o devido?

Por mais que a possibilidade de recuperar os indébitos tributários seja real, o ideal é que 
sua empresa não precise ter que se preocupar com estes tipos de questões, afinal você 
paga um contador para que ele faça isso por você. 

Sendo assim, por meio de ações de controle, é possível garantir que você, após recuperar 
todos os indébitos a que sua empresa fez jus, não precise mais se preocupar com a 
descapitalização indevida de seu caixa, pagando valores de impostos indevidamente. 
Queremos que você mantenha seu foco naquilo em que é bom, isto é, VENDER e GERIR 
seu negócio com a maestria que adquiriu ao longo dos anos. 

Por isso, a aplicação das práticas que vamos te apresentar agora, são mais efetivas do 
que você ter que realizar - de tempos em tempos - procedimentos de recuperação de 
créditos ou indébitos tributários, especialmente porque promovem, com toda certeza, 
outras vantagens para o seu negócio. Confira!
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Planejamento Tributário

O Planejamento Tributário pode parecer uma perspectiva assustadora - e os impostos 
também. No entanto, nada é pior do que ser atingido por uma gigantesca guia de pagamento 
de determinados impostos em algum momento do ano, o que poderia facilmente ter sido 
evitada através de um plano fiscal cuidadoso. 

Embora muitos empresários evitem falar sobre impostos em suas projeções 
financeiras, a verdade é que ter um Planejamento Tributário pode evitar enormes 
dores de cabeça e estresse no futuro.

Você não deve ter medo de falar sobre isso com seu contador, pois alguns dos 
objetivos principais do Planejamento Tributário é enquadrar sua empresa no regime 
tributário mais adequado, garantir plena conformidade e evitar que você pague mais 
impostos do que realmente deve. Resumindo, trata-se de realizar um estudo prévio da 
legislação vigente, e aplicá-la ao seu tipo de negócio, especificamente. 
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Auditoria e Compliance (Conformidade)

É comum que as pessoas usem os termos COMPLIANCE (CONFORMIDADE) e 
AUDITORIA de forma intercambiável, mas na verdade há uma diferença significativa 
entre tais procedimentos. 

8.1.  O que é Compliance (conformidade)?
Compliance ou Conformidade diz respeito ao cumprimento de obrigações legais e 
regulatórias. Existem coisas que toda organização deve fazer para garantir que está 
cumprindo a legislação vigente, regras e regulamentos a nível federal, estadual e 
municipal. Desde a apresentação de declarações acessórias no prazo estabelecido pelos 
órgãos reguladores, até a preparação de relatórios financeiros. Essas são atividades de 
conformidade legalmente obrigatórias que são feitas periodicamente. 

Se sua empresa não cumprir com suas obrigações de conformidade, ela enfrentará 
penalidades significativas, como multas ou até mesmo fiscalizações, execuções judiciais e 
danos à sua reputação empresarial.

A conformidade corporativa também costuma incorporar os próprios códigos de conduta 
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Auditoria e Compliance (Conformidade)

internos da organização. Isso pode delinear como se espera que as pessoas se comportem 
e de que coisas a organização precisa para operar de forma eficiente e eficaz.

Muitas organizações têm suas próprias funções de conformidade. Sua função é 
permitir que a empresa atenda às necessidades de conformidade. Elas não estão 
lá para dizer às pessoas o que elas não podem fazer, mas sim para ajudá-las a 
cumprir seus objetivos e obrigações.

Para fazer isso, o compliance não deve apenas olhar para o que a organização 
faz atualmente, mas também estar envolvida em aspectos mais estratégicos do 
negócio para garantir que ela continue a cumprir suas obrigações de conformidade, 
sejam elas legais ou culturais. 

Conformidade não é algo que uma organização pode definir e esquecer. É um processo 
contínuo que deve estar sempre aberto a melhorias e pode precisar ser alterado 
sempre que as leis e regulamentos exigirem. Por isso, a parceria com uma empresa de 
contabilidade séria, é muito importante!

A conformidade geralmente funciona em todos os níveis do negócio, desde a alta 
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Auditoria e Compliance (Conformidade)

administração até o chão de fábrica. Embora elementos significativos de sua 
função sejam estratégicos, a conformidade também precisa ser prática quando se 
trata de encontrar soluções para os problemas. Sem um conhecimento detalhado 
do negócio, o papel do compliance pode não ajudar a organização a identificar a 
melhor forma de cumprir suas obrigações.

8.2.  O que é Auditoria?
Uma auditoria envolve ser independente. As auditorias são imparciais e visam 
observar o que a organização fez e garantir que está de acordo com o que eles 
disseram que fizeram. Efetivamente, uma função de auditoria monitora e avalia com 
que eficácia e eficiência o negócio atendeu às suas próprias políticas, processos 
e procedimentos de controle interno. 

A auditoria garante que as políticas, processos e procedimentos do negócio estão sendo 
seguidos corretamente e identifica oportunidades para o negócio gerenciar seus riscos. 
Essencialmente, a função da auditoria dá ao negócio a garantia de que seus objetivos, 
sejam eles, macro ou micro, estão sendo alcançados.
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Auditoria e Compliance (Conformidade)

Muitas organizações têm uma função de auditoria interna responsável por identificar os 
riscos dentro do negócio. Esses riscos podem ser questões de controle ou políticas que 
não foram implementadas de forma eficaz, por exemplo. A função de auditoria interna 
procura deficiências de controle e faz recomendações para resolvê-las.

A função de auditoria interna não deve ser confundida com o papel dos auditores 
externos. Geralmente, as empresas são obrigadas a ter suas contas financeiras 
e relatórios anuais auditados por auditores externos. Esta é uma função muito 
específica prescrita pela legislação, ao passo que uma função de auditoria interna 
geralmente tem uma responsabilidade muito mais ampla que é orientada pelos 
objetivos e requisitos organizacionais.

Uma parte importante da função da auditoria é olhar para trás, isto é, para o que a 
organização fez e identificar onde isso pode ser potencializado ou alterado no futuro. 
Embora existam aspectos de estratégia para a função de auditoria, ela está muito mais 
focada no monitoramento do aqui e agora, momento presente.

Como a conformidade, a auditoria são processos contínuos, mas geralmente planejado 
ou periódico, a função de auditoria trabalhará com a administração para identificar 
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Auditoria e Compliance (Conformidade)

quais áreas do negócio precisam de revisão ou onde os controles estão em risco. Isso 
pode abranger qualquer coisa, desde controles financeiros à cadeia de suprimentos, 
gerenciamento de estoque, sistemas de TI ou até mesmo a cultura organizacional. 
Algumas dessas áreas são relativamente fáceis de identificar, enquanto outras, como a 
cultura organizacional, por exemplo, são muito mais desafiadoras de monitorar e avaliar.

Embora as funções da auditoria, por sua própria natureza, devam entrar nos 
detalhes de um negócio, na maioria das vezes elas são responsáveis   pelo mais 
alto nível de desempenho da corporação. Os relatórios de auditoria são geralmente 
apresentados ao conselho e à alta administração.

8.3.  A diferença entre Compliance e Auditoria
Embora conformidade e auditoria sejam como os dois lados da mesma moeda, são 
funções com desempenho de papéis muito diferentes. Posto que a auditoria possa 
monitorar o que a organização está fazendo e encontrar deficiências nas políticas, 
processos e procedimentos da empresa, ela pode não identificar se a organização 
realmente cumpriu com suas obrigações legais. No entanto, a conformidade examinará 
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uma política, processo e procedimento do ponto de vista da conformidade regulamentar. 
A empresa está cumprindo com as obrigações legais? As leis estão sendo seguidas? A 
organização está apta a cumprir suas obrigações regulatórias?

Dito isso, uma auditoria pode, e geralmente o faz, incorporar aspectos de conformidade. 
Durante a auditoria de uma organização, as áreas onde as obrigações de conformidade 
não foram cumpridas podem ser identificadas, pois representam riscos significativos para 
o negócio. As declarações acessórias foram apresentadas? Os relatórios financeiros estão 
de acordo e concluídos? A empresa apresentou todas as declarações exigidas por lei?

A conformidade geralmente está envolvida em discussões estratégicas sobre para 
onde a empresa está indo e o que é necessário para atingir seus objetivos de maneira 
compatível. Enquanto a auditoria pega esses objetivos e olha para trás para ver se eles 
foram alcançados da maneira que deveriam ser.

Cada empresa precisa de aspectos de auditoria e conformidade. Cada uma dessas 
funções desempenha um papel essencial na governança corporativa de uma empresa 
e devem trabalhar juntas para garantir que o negócio esteja operando de forma eficaz.
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9Suporte Contábil 
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A contabilidade faz parte de cada negócio de sucesso. Uma assessoria contábil 
eficiente atende a todas as necessidades legais e de gestão financeira de uma 
empresa, por isso um negócio não pode existir ou ser capaz de funcionar sem a 
ajuda de contadores profissionais. 

Uma empresa contábil desempenha um papel muito importante na gestão contábil 
e fiscal, serviços de conformidade, planejamento tributário e consultoria, entre 
outras funções empresariais fundamentais para a expansão, lucratividade e 
rentabilidade do empreendimento. 

À medida que sua empresa cresce e se expande, o mesmo ocorre com suas 
necessidades. Depois que seu negócio crescer além de um certo ponto, você precisará 
de suporte para ajudá-lo a gerenciar todos os seus aspectos, e isso inclui sua gestão 
financeira. Um fator ainda mais crucial, entretanto, seria que você já contasse com 
este suporte, mesmo enquanto sua empresa ainda é pequena. Por isso, neste aspecto, 
você não deve economizar em ter toda a ajuda que é essencial para o seu sucesso, 
como o suporte de contadores especializados.

Supor te Contábil 
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Não é a primeira vez neste e-Book que mencionamos como a contabilidade é crucial para 
o crescimento de um negócio, porém, mais do que confiar em uma assessoria contábil, é 
preciso ter o suporte de profissionais que sejam especialistas no que você precisa.

Assim, você terá todo o respaldo necessário para averiguar se sua empresa está em 
total conformidade legal e se seus impostos foram apurados devidamente. Caso seja 
identificado créditos, seu contador te auxiliará na recuperação e no trabalho para que 
toda questão tributária fique em dia sem esse tipo de problema. 

Por fim, uma dica muito importante para encerrar este e-Book com chave de outro, é 
entender a importância de ter o suporte de quem te entende. 

Ainda atrelado a todas as dicas que te fornecemos, a contabilidade é imprescindível 
quando tratamos de assunto como a Recuperação de Créditos ou Indébitos Tributários, 
e existem diversas as razões para isso. 

Além de garantir a restituição de valores que podem impulsionar e fortalecer o caixa 
de sua empresa, caso existam indébitos comprovados a seu favor, e de auxiliar nas 
práticas que evitam o pagamento de impostos à maior, Uma assessoria contábil 
realmente eficiente é capaz de te ajudar de forma mais próxima, promovendo maior 
eficácia à gestão de seu negócio. 

Supor te Contábil 



A HOGAR Contabilidade foi constituída por dois sócios com experiência superior a 10 
anos de mercado, sempre em cargos de gestão e liderança de equipe.

Realizamos análises ponta a ponta dos negócios de nossos clientes e incentivamos 
melhorias contínuas de processos internos, além de promover ferramentas para mitigação 
de riscos nas atividades econômica e financeira de suas empresas.

Além do processo contábil tradicional, nosso diferencial está estabelecido na elaboração 
de processos internos e na preparação de ferramentas de capitalização de recursos de 
terceiros, objetivando alavancar a liquidez e reduzir os índices de endividamento dos 
nossos clientes. O reflexo da implantação desses processos está diretamente relacionado 
à alavancagem do caixa / bancos.

Nosso objetivo é estabelecer parceria com nossos clientes oferecendo, além dos serviços 
contábeis tradicionais, ferramentas de análise e melhoria de processos internos.

Nossa Visão...

Somos uma empresa jovem com foco em inovação na gestão do negócio. Queremos ir 
além da atividade contábil propriamente dita. Nosso intuito maior é fazer diferença na 



atividade administrativa de ponta a ponta, de modo a promover melhorias constantes 
nos processos internos e ampliar o horizonte de análise dos sócios para o mercado e 
para sua própria companhia.

Somos especialistas em Recuperação de Créditos ou Indébitos Tributários, e podemos 
te ajudar. 

Agende sua reunião hoje mesmo! 

Siga-nos nas redes sociais!
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