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Tax 
Controversy
Assessoria integrada na prevenção, 
gerenciamento e resolução de 
contingências tributárias

Ser resiliente
transforma negócios.

kpmg.com.br
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Como agregamos valor?

Tax Controversy 
Os avanços tecnológicos e a informatização dos órgãos públicos, somados 
à complexidade da legislação tributária exigem das empresas uma postura 
de maior atenção em relação ao compliance fiscal.

• Conceito full-service provider, com equipe composta 
por profissionais de área contábil, tributária, financeira, 
entre outras;

• Profissionais integrados e especializados, com expe-
riência em diversas áreas do complexo sistema tributário 
brasileiro e habilidades em Compliance, Consultoria e 
Auditoria Fiscal.

• Flexibilidade e pessoalidade, levando em 
conta circunstâncias de cada caso, as carac-
terísticas de cada cliente e o mercado em 
que atuam.

EQUIPE
MULTIDISCIPLINAR

• Integração com as diversas áreas da empresa, tais como 
Jurídico, Controladoria, Contabilidade e Centro de Serviços 
Compartilhados;

• Execução dos projetos de forma coordenada e colaborativa 
com os escritórios de advocacia patronos do litígio;

• Qualidade e objetividade nos resultados apresentados; 

• Casos de sucesso nos quais a análise crítica, a 
constatação e a apresentação de fatos e dados 

de forma estruturada se mostraram decisivos 
para o êxito do contribuinte.

SOLUÇÃO INTEGRADA E
RESULTADOS CONSISTENTES

• Presença local através de nossos escritórios 
regionais distribuídos em mais de 20 cidades no 

território nacional.

• Suporte de Rede Internacional da KPMG em processos 
que envolvam outras jurisdições.

CONEXÃO GLOBAL E
PRESENÇA LOCAL• Com interface simples e eficiente, nossas 

ferramentas tecnológicas facilitam a coleta 
de informações de forma segura, mantendo a 
confidencialidade e agilidade nas análises.

• Capacidade de análise de grande volumetria de dados 
com geração de informações relevantes para o processo.

TAX TECHNOLOGY

Uma gestão eficiente da área fiscal 
é um elemento fundamental para 
evitar impactos financeiros negativos 
decorrentes da materialização de 
contingências e custos na solução 
de litígios.

O Tax Controversy da KPMG pode ser 
um poderoso aliado das empresas na 
gestão tributária, apoiando na prevenção 
e gerenciamento de riscos fiscais, bem 
como na análise e constatação de fatos 
e dados que podem subsidiar a resolução 
de litígios tributários.
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PROCEDIMENTO
PRÉ-FISCALIZAÇÃO

ASSESSORIA DURANTE A 
FISCALIZAÇÃO

ASSESSORIA
PÓS-FISCALIZAÇÃO

Ajudamos o cliente a antecipar-se  a 
eventuais processos de fiscalização:

• Diagnóstico de riscos fiscais;

• Revisão e quantificação de 
contingências fiscais;

• Estudo de opções e estratégias para 
redução de riscos fiscais;

• Assessoria na organização documental 
e preparação de dossiê que suporte 
a apropriação de créditos tributários, 
dedutibilidade de gastos etc;

• Elaboração de Termo de Constatação 
preventivo para matéria controversa;

• Assessoria no desenvolvimento e 
implementação do plano de comunicação 
entre os diversos departamentos da 
empresa, com objetivo de convergir 
entendimentos, aprimorar fluxos de 
informação e facilitar a tomada de decisão.

A atuação da KPGM não envolve a prestação de serviços jurídicos, tais como a elaboração de medidas judiciais, avaliação ou desenho de estratégia processual de defesa, emissão de opiniões legais, 
classificação de riscos fiscais ou quaisquer outros serviços privativos de advogados, nos termos da Lei 8.906/94.

Assessoria no atendimento 
tempestivo às demandas das 
autoridades fiscais:

• Auxílio, em conjunto com o 
jurídico interno e/ou escritórios 
contratados, na elaboração de 
estratégias a serem adotadas 
no atendimento à fiscalização;

• Levantamento de documentos 
e informações contábeis e 
fiscais solicitadas no curso do 
procedimento fiscal;

• Suporte na elaboração de 
respostas fundamentadas e 
precisas.

Auxiliamos o cliente e/ou 
assessores jurídicos patronos 
do litígio na composição de sua 
defesa em fase administrativa 
ou judicial, mediante:

• Elaboração de Termos de 
Constatação, Pareceres 
Técnicos e Laudos; 

• Levantamento de documentos 
e informações para suportar 
processos administrativos e 
judiciais;

• Atuação como Assistente 
Técnico para acompanhamento 
de perícia judicial.

Como
podemos
ajudar?
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Fale com o nosso time

Sobre a KPMG 

© 2021 KPMG Assessores Ltda., uma sociedade simples brasileira, de responsabilidade limitada, e firma-membro da rede KPMG de firmas-membro independentes e afiliadas à KPMG International 
Cooperative (“KPMG International”), uma entidade suíça. Todos os direitos reservados. Impresso no Brasil. 

O nome KPMG e o logotipo são marcas registradas ou comerciais da KPMG International. 

Todas as informações apresentadas neste documento são de natureza genérica e não têm por finalidade abordar as circunstâncias de uma pessoa ou entidade específica. Embora tenhamos nos 
empenhado em prestar informações precisas e atualizadas, não há garantia de sua exatidão na data em que forem recebidas nem de que tal exatidão permanecerá no futuro. Essas informações não 
devem servir de base para se empreenderem ações sem orientação profissional qualificada, precedida de um exame minucioso da situação em pauta.

Projeto gráfico e diagramação: Gaudí Creative Thinking.

Baixe o 
nosso APP

kpmg.com.br

/kpmgbrasil

#KPMGTransforma

Ser resiliente
transforma negócios.

A KPMG é uma rede global de firmas independentes que 
prestam serviços profissionais de Audit, Tax e Advisory.
Estamos presentes em 146 países e territórios, com mais 
de 227.000 profissionais atuando em firmas- membro em 
todo o mundo.

No Brasil, são aproximadamente 5.000 profissionais, 
distribuídos em 22 cidades localizadas em 13 Estados 
e Distrito Federal.

Orientada pelo seu propósito de empoderar a mudança, 
a KPMG tornou-se uma empresa referência no segmento 
em que atua. Compartilhamos valor e inspiramos 
confiança no mercado de capitais e nas comunidades há 
mais de 100 anos, transformando pessoas e empresas 
e gerando impactos positivos que contribuem para a 
realização de mudanças sustentáveis em nossos clientes, 
governos e sociedade civil.

Acesse o nosso site  
e confira!

Aponte a câmara do seu 
celular para o QR CODE  

e confira o conteúdo de nosso 
site e assista nosso vídeo!

Pedro Anders
Sócio líder de National Tax
Tel.: (11) 3940-3123
panders@kpmg.com.br

Ana Sigoli
Sócia-diretora de Tax Controversy
Tel.: (11) 3940-6275
asigoli@kpmg.com.br


