PLANEJAMENTO
para aumentar a rentabilidade
passa por um novo negócio

O QUE
FAZEMOS?
A saúde fiscal é fundamental para
empresas de todos os tamanhos.
Mas principalmente para as pequenas e
médias empresas, nas quais qualquer
descuido pode ser fatal. O Dr. Fiscal
garante cuidado com as receitas e vida
longa para o seu negócio.
Um dos maiores desafios é a manutenção da
base de cadastro de produtos corretamente
classificados. Todos os dias dezenas de
normas sofrem mudanças nas suas regras
fiscais e exigem atualização constante,
causando prejuízo para o setor.

COMO
FAZEMOS?
Detectamos créditos tributários não realizados
pela empresa;
Geramos Fluxo de Caixa sem nenhum custo inicial;
Revisamos os últimos 5 anos da sua tributação;
Projeto 100% na esfera administrativa –
Sem risco;
Todos os créditos assegurados pela Allianz
Brasil Seguros;
Ajudamos seus assessores contábeis a
parametrizar os ajustes.

NOSSO
TRATAMENTO:

O QUE
FAZEMOS?

Diagnóstico
Tributário

Planejamento
tributário

A revisão de regras tem como objetivo
o Compliance Eletrônico das alíquotas e
bases de cálculo de todos os impostos
incidentes sobre as empresas do
Simples Nacional,
revisando os últimos 60 meses da
escrituração fiscal da empresa. Visa dar
segurança contábil e recuperar valores.

O planejamento tributário tem o
objetivo de examinar o último anocalendário (12 meses) dos lançamentos
fiscais e contábeis da empresa,
analisando qual o melhor e mais
econômico regime de tributação

DIFERENCIAIS ÚNICOS
DE MERCADO

Já imaginou
recuperar até

100 mil
Em créditos tributários
para sua empresa?

COM A DR.
FISCAL ISSO É
POSSÍVEL.

A inovadora tecnologia com cruzamentos
digitais por algoritmo e inteligência artificial
da Dr. Fiscal analisa os pagamentos de
tributos do Simples Nacional e recupera
créditos tributários para este mercado que
tem mais de 4 milhões de empresas.

Como funciona?

Atuamos diretamente junto a você e sua
empresa, para coleta de documentos e
dados:
Visita e coleta de documentos;
Fechamento de contrato;
Coleta de dados de forma rápida e
eficiente.

A Rede Dr. Fiscal é responsável pela
atuação operacional e técnica do negócio:
Planejamento do Trabalho;
Execução do Projeto;
Entrega do Relatório Final e atendimento
técnico ao cliente.

POR QUE SE
UNIR A NÓS?
PROCESSAMENTO
COM INTELIGÊNCIA
ARTIFICIAL
Nós lideramos o caminho em
tecnologia e inovação. Nossa
parceria com players globais
fornece o poder adicional dos
dados aos nossos clientes. Tenha
segurança e assertividade na hora
de enviar a receita seus impostos,
usando todos os créditos e
deduções possíveis no Brasil. Os
insights combinados dos nossos
especialistas com os processos de
alta tecnologia proporcionam valor
agregado a você e sua empresa.

MAIS DE 15
ANOS DE
EXPERIÊNCIA

FORÇA
DA
MARCA

Desde 2011 revisamos mais de
1.000 empresas e todas as suas
declarações de impostos. Somos
mais de 100 profissionais em
nossa estrutura, todos
trabalhando com os recursos de
uma grande corporação, mas
mantendo nosso jeito pessoal
z
de atender com carinho.

A Dr. Fiscal faz parte do
GFBR – Grupo Fiscal do
Brasil. Somos uma das
marcas mais reconhecidas
e respeitadas do Brasil.
Nosso nome representa
força, conhecimento e
estabilidade.

É O SEU
NEGÓCIO
A saúde fiscal é fundamental para empresas de todos os
tamanhos. Mas principalmente para pequenas e médias empresas,
nas quais qualquer descuido pode ser fatal. O Dr. Fiscal garante
cuidado com as receitas e vida longa para o seu negócio.

WWW.DRFISCAL.COM.BR

Central Nacional de
Atendimento (CNA):
4007.2566
(Todas as capitais e regiões
metropolitanas)

