
A Dome descomplica a parte 
contábil, fiscal, tributária e 
jurídica das empresas.

O que a Dome faz?

Como?
Recuperação de Créditos Tributários 
Revisão, retificação e restituição de impostos e contribuições:

• PIS e Cofins Não Cumulativo (Conceito de Insumo); 
• Créditos de IPI, Créditos de ICMS;
• Revisão da Apuração do Imposto de Renda e Contribuição 
   Social, Tributos declarados ilegais ou inconstitucionais; 
• Contribuições Previdenciárias; 
• Incentivos para Exportação;
• Oportunidades de Recuperações Tributárias - Teses.



Consultoria
Análise dos procedimentos adotados pela empresa e proposição de 
controles e processos de acordo com as melhores práticas do mercado, 
normas internacionais de contabilidade e legislação tributária, tais como:

Consultoria Tributária: 
• Planejamento Tributário; 
• Controles Internos; 
• Cálculos Tributários; 
• Estudos Tributários; 
• Benefícios Fiscais e Regimes Especiais.

Consultoria Contábil: 
• Elaboração de Valuation;
• Controles Internos; 
• Plano de Contas; 
• Estruturação de Departamentos; 
• Elaboração e Análise das Demonstrações Contábeis; 
• Implantação de Normas Internacionais de Contabilidade – IFRS;
• Controle e Inventário de Ativo Imobilizado; 
• Análise e apresentação de indicadores financeiros econômicos;
• Projeto de Investimento e Expansão.

Consultoria de Custos:
• Elaboração de ficha técnica por produto; 
• Conceituação dos custos fixos e variáveis; 
• Aplicação de mão de obra pelas etapas da produção; 
• Formação do preço de venda; 
• SPED Fiscal – Bloco K.
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Contabilidade Inteligente
Terceirização das rotinas dos departamentos contábil, 
fiscal, folha, custo e financeiro, tais como: 

• Busca permanente por benefícios fiscais;

• Apresentação de resultados mensais presencialmente;

• Informações em tempo real, úteis para a tomada de decisões;

• Vivência do negócio e relatórios customizados;

• Auditoria mensal para garantir conformidade com o Fisco;

• Demonstrações Financeiras em conformidade com as normas 

internacionais – IFRS;

• Compliance;

• Contas a pagar e a receber;

• Gestão completa do departamento pessoal (folha de pagamento, 

adequações à legislação, etc.);

• Assinatura de documentos realizada eletronicamente - 

mais confiança e praticidade;

• E o principal: mais tempo e tranquilidade para os gestores.

vempradome.com.br
49.3905.3650



Contencioso Tributário
Acompanhamento e suporte durante todas as fases 
dos processos tributários, tais como:

• Correções de Possíveis Inconsistências; 
• Análise de Autuações Fiscais (na esfera Federal, Estadual e Municipal);
• Produção de provas necessárias para defesa;
• Elaboração e acompanhamento do processo tributário em todas 
as instâncias das medidas administrativas e/ ou judiciais, 
adequadas para cada caso.

Assessoria e 
Consultoria Jurídica
Assessoramento permanente em caráter 
preventivo e corretivo, 
tais como: 

• Reestruturação Societária; 
• Plano de Sucessão;
• Incorporação – Fusão – Cisão; 
• Acordo de Cotistas ou Acionistas;
• Recuperação Judicial;
• Gestão de Crise.
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