
Área
Tributária
Dentro de um contexto tão complexo quanto o Sistema Tributário Brasileiro, no qual temos uma 
diversidade de incidências com muitos tributos, faz surgir a necessidade de compreensão dos 
impactos da tributação nos negócios empresariais. Assim, as empresas devem assegurar-se de ter 
a correta incidência e pagamento dos tributos em suas atividades – seja na indústria, comercio ou 
serviços, bem como ter programas de Conformidade Tributária e seus Indicadores Tributários, para 
que possam ter uma visão mais holística do custo tributário em suas relações negociais. Nesse 
sentido os programas de Conformidade Tributária e seus Indicadores podem tornar-se grandes 
aliados na busca pela eficiência tributária dos processos, e na mitigação de riscos financeiros e 
patrimoniais.

Neste sentido, o RONALDO MARTINS & Advogados atua na área de assessoria, consultoria, 
planejamento tributário nacional e internacional, mediante análise preventiva dos procedimentos 
fiscais, objetivando detectar contingências fiscais, análise das obrigações acessórias, apuração 
e recolhimento de tributos, recuperação de créditos tributários, elaboração de regimes especiais, 
consultas e orientações sobre questões empresariais, aquisições, incorporações e fusões 
empresariais, reorganizações societárias e familiares - sucessão e planejamento societário, 
visando mitigar, otimizar e/ou reduzir a carga tributaria das empresas.

A experiência do escritório encontra-se em avaliar todo o impacto tributário na cadeia de negócios, 
analisando não só a incidência tributária na atividade fim, mas também dos fornecedores, a 
estrutura societária, os sistemas operacionais e controles internos da companhia, agregando valor 
ao negócio como um todo.

Além das atividades acima mencionadas, o Escritório desenvolve trabalhos específicos e 
especializados em Auditoria Fiscal/Revisão Fiscal, todos os Tributos Federais, Estaduais, 
Municipais, Processo Administrativo Tributário – PAT; Processo Administrativo de Consulta – PAC, 
Regimes Especiais, Classificação Fiscal de Mercadorias, Aspectos Tributários em Fusão, Cisão e 
Incorporação, e Preços de Transferências.



O escritório atua ainda no contencioso administrativo e  judicial, em 
todas as instâncias, cabendo destacar a forte atuação e experiência 
de sua unidade sediada em Brasília, estando capacitada para prestar 
assessoramento jurídico, em todas as áreas de atuação do escritório, 
junto aos tribunais superiores - Supremo Tribunal Federal, Superior 
Tribunal de Justiça, bem como junto aos órgãos administrativos sediados 
na Capital, com especial destaque para o Conselho Administrativo de 
Recursos Fiscais (CARF), Ministério da Economia e suas Secretarias, 
Ministério da Justiça e Segurança Pública, e Ministério das Relações 
Exteriores.

Na área internacional, desenvolve trabalhos envolvendo a Tributação 
Internacional – Pessoa Jurídica e Pessoa Física, Planejamento Tributário 
Internacional – Pessoas Físicas e Jurídicas, Internacionalização de 
Empresas, Migração e mudança de residência fiscal pessoas físicas, 
Tributação sobre Investimentos no Exterior, bem como as matérias abaixo 
relacionadas:

• Troca de Informações Automáticas – FATCA, CRS & BEPS
• Aplicação e avaliação de impactos de Regras de Controle de 

Companhias no Exterior – CFC (Controlled Foreign Companies) Rules
• Incorporação de Companhias Holding e Companhias Operacionais
• Estruturação de Financiamentos Internacionais
• Tratamento tributário para Royalties, Assistência Técnica e Serviços 

pagos no Exterior
• Acordos Internacionais Bilaterais/Multilaterais e Acordo para Evitar a 

Bitributação
• Planejamento de Eficiência Tributária em Fusões e Aquisições 

Multijurisdicionais
• Comércio Internacional: Importação e Exportação de Bens e Serviços
• Equalização de critérios contábeis-fiscais entre operações 

Multijurisdicionais
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