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Este módulo do e-Recuperador foi criado para tornar prático e ágil o procedimento de 
levantamento de créditos oriundos da exclusão do ISSQN da base de cálculo do PIS/
Pasep e da COFINS, utilizando apenas os arquivos da EFD Contribuições.

A solução permite que profissionais da área tributária possam lidar com o enorme vo-
lume de dados que envolvem este cálculo e realizar, de forma independente, levanta-
mentos rápidos e precisos para empresas prestadoras de serviço. 
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Público-alvo
Empresas do Lucro Real e Lucro Presumido que sejam contribuintes do ISSQN (pres-
tadores de serviços).

• EFD Contribuições;
• Planilha para importação de dados.

Arquivos eletrônicos aceitos pelo 
e-Recuperador
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Como funciona este módulo 
• O usuário deverá carregar os arquivos da EFD Contribuições e, se necessário, as informações adicionais 
de ISSQN;

• Recepcionados os arquivos, o sistema irá calcular as novas bases de cálculo do PIS e da COFINS, levando 
em consideração os valores declarados na EFD Contribuições;

• Serão geradas planilhas (sintéticas e analíticas) comparando as bases de cálculo originais (com o ISS-
QN) e as novas bases de cálculo (sem o ISSQN), apontando a diferença recolhida a maior e atualizando os 
valores de acordo com a SELIC acumulada;

• De posse dos relatórios, o usuário deverá conferir os valores e, concordando com a apuração, tomar as 
providências cabíveis junto ao Poder Judiciário e/ou à Receita Federal do Brasil para realizar a compensação 
ou a restituição dos créditos.
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Relatórios gerados

• Créditos de PIS/Pasep e COFINS: planilha que traz, por competência, as Bases de Cálculo originais 
e os valores de PIS/Pasep, COFINS e ISSQN, bem como as novas bases de cálculo com a exclusão do 
ISSQN, os novos valores de PIS/Pasep e COFINS e os créditos passíveis de recuperação, em valores 
originais e atualizados pela SELIC;

• Detalhamento dos créditos: planilhas detalhando os valores de cada competência, relativos ao 
PIS/PASEP, à COFINS e ao ISSQN.
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Materiais complementares 
(modelos de peças processuais):

• AÇÃO ORDINÁRIA:

 o Petição Inicial; 
 o Contestação da União e Sentença; 
 o Contrarrazões à Contestação; 
 o Apelação da União; 
 o Contrarrazões à Apelação; 
 o Acórdão - Apelação; 
 o RE e REsp da União; 

o Contrarrazões ao RE; 
o Contrarrazões ao REsp.

https://www.facebook.com/eauditoriasaas/
https://twitter.com/e_auditoria
https://www.youtube.com/user/eauditoria?sub_confirmation=1
https://www.linkedin.com/company/eauditoria/
http://www.e-auditoria.com.br/


Calculador da Exclusão do ISSQN da Base de Cálculo do PIS/Pasep e da COFINSCaracterísticas técnicas  |

8

Sumário
• MANDADO DE SEGURANÇA:

 o Inicial; 
 o Manifestação do Ministério Público, da União e Sentença; 
 o Apelação da União; 
 o Contrarrazões à Apelação; 
 o Acórdão da Apelação; 
 o RE e REsp da União; 
 o Contrarrazões ao RE; 
 o Contrarrazões ao REsp.
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