Tax Group marca presença na APAS Show 2019
Sócios do primeiro escritório de advocacia especializado no setor supermercadista Mamere & Ferraz Advogados, a Tax Group leva a APAS Show 2019 uma equipe
reforçada de especialistas na área Tributária.
E por que faz sentido estar, mais uma vez, na APAS Show? Simples, nesta edição de
2019, a maior feira de alimentos, bebidas e tecnologia para supermercados do mundo
busca focar em hacks que possam inovar este setor. E se tem uma coisa na qual o Tax
Group pode ajudar é exatamente nessa “recodificação” na forma de pensar em
tributos: transformando o que hoje parece um problema para as empresas em
soluções fiscais aplicáveis e rentáveis.
A participação da Tax Group na APAS do ano passado foi um sucesso, tanto para quem
pode visitar o estande e compreender melhor como funciona o trabalho dessa Rede,
quanto para a equipe que pode perceber de perto a realidade de cada empresa.
Sabendo que 90% das companhias no Brasil pagam impostos indevidamente, é
importante ter bem claras as diferentes situações de cada empresa, apesar de serem
do mesmo setor. A Tax Group, junto ao Mamere & Ferraz, tem essa expertise e
consegue apresentar soluções personalizadas às situações fiscais e tributárias de cada
empresa.
Mas, afinal, qual tipo de hack pode se encontrar quando se trata do campo tributável e
fiscal? Você tem a resposta para perguntas como estas: os impostos estão todos sendo
pagos devida e corretamente pela empresa? Os produtos estão todos sendo
cadastrados com tributação certa? Os encargos previdenciários estão pesando no
orçamento? A empresa trabalha com tecnologia fiscal adequada? Os impostos estão
sendo apurados de forma segura? Há como melhorar o controles fiscais? Se houve
dúvida na resposta de qualquer uma dessas questões, há muitas oportunidades para
otimizar os lucros e a Tax Group vai ajudar.
Como a Tax Group ajuda na redução de carga tributária de empresas?
A equipe da Rede de Serviços Tributários Tax Group unifica muito bem os recursos
mais tecnológicos do campo tributário a experiências de consultores realmente
especializados em matéria tributária, levando desenvolvimento e soluções fiscais para
as empresas. Associada a especialidade no setor supermercadista do Mamere & Ferraz
Advogados, torna-se a Assessoria Tributária mais recomendada para quem deseja se
destacar nesse competitivo setor.
Inovação e conhecimento são fundamentais para o crescimento em qualquer
segmento. E é esse tipo de projeto inovador que a equipe Tax Group propõe, que
permita às empresa uma visão completa da área fiscal, que abranja correções de
problemas passados, tratamento e manutenção de questões presentes e

planejamento para o futuro, promovendo redução de custos e, consequentemente,
aumento da lucratividade.
Vale a pena conhecer esse trabalho de perto. Encontre os especialistas da Tax Group
na APAS SHOW 2019, que acontece de 06 a 09 de maio, no Expo Center Norte.
Eles estarão no Pavilhão Azul, no Stand 124
Mais informações:
melissa@mamereferraz.adv.br
Melissa Brancato

