
START EFD-READER
M a x i m i z e  o  d e s e m p e n h o  d o  
s e u  t i m e  f i s c a l



Dificuldade em calcular 
a exclusão do ICMS da 
base de cálculo do PIS e 
da Cofins?
Deixe o Start EFD-Reader maximizar o controle, desempenho, agilidade 
e a confiabilidade na hora de calcular a exclusão.



O EFD-Reader lhe dá o poder de calcular em lote, utilizando as obrigações acessórias da sua empresa, 
dando controle completo e acelerando o desempenho no cálculo da exclusão do ICMS das bases do 
PIS e da Cofins.

Nossa Solução

Velocidade
Mantenha sua equipe focada no que importa, deixe que 
nosso software calcule de forma rápida e eficiente. 
Trazendo os comparativos tributários do antes e depois.

Exatidão
Estamos atualizados com a Intrução Normativa 
2.121/2022 e o Guia Prático do EFDContribuições v1.35. 
Nosso software identifica os registros referentes aos itens 
de cada documento fiscal tributado, através do arquivo 
.TXT do EFD-Contribuições, excluindo o ICMS apenas dos 
itens que possuem tributação de PIS/Cofins.

Confiabilidade
Sabemos como fazer, nossos clientes já tiveram mais de 
R$ 30 milhões em valores recuperados e auditados por 
empresas pertencentes as BIG FOUR.

Regimes Tributários
Lucro Real ou Presumido? Não importa, nós calculamos 
independente do modelo de entrega de sua EFD-Contribuições, 
inclusive confrontando os valores declarados tanto no SPED-
Fiscal quanto no EFD-Contribuições.



O EFD-Reader fornece em tempo recorde os valores excluídos 
por período, calculando item a item de cada documento fiscal 

declarado nas obrigações acessórias. Além de fornecer o 
relatório em excel com os valores consolidados e comparados 

com o ANTES e o DEPOIS, reduzindo possíveis questionamentos 
pelo Fisco Federal.

Tem total controle sobre o tempo 
de sua mão de obra!

Garante a conformidade de cálculo 
com a legislação vigente;

Controla o tempo de elaboração do 
relatório consolidado por períodos 
de fechamento.

Segurança e 
Desempenho
Você ganha em todas as pontas!

Utilizando uma solução 

inteligente e automatizada, você:



Ecossistema EFD-Reader

Envio dos arquivos .TXT (EFD-
Contribuições e

SPED-Fiscal)

Processamento e cálculo
das informações

Validação e consolidação
dos cálculos

Retificação das obrigações
acessórias e emissão do

relatório comparativo

Cliente

Devolução ao cliente com os arquivos retificados e relatório em excel de beneficio econômico.



Maximize o 
desempenho de 

sua empresa

Com o START | EFD-Reader, o processamento de dados 
fiscais fica assertivo, permitindo tempos de resposta de 

cálculo mais rápidos devido à redução da latência da 
rede — mesmo com altos volumes de transações.



Precisão e 
Transparência
O START | EFD-Reader, calcula inclusive a exclusão sobre 
as suas devoluções, mantendo o crédito sobre suas 
entradas corretas perante as orientações do Fisco Federal. 
Dessa forma, suas entradas permanecem com o crédito 
integral sobre o custo de aquisição, conforme o art. 171, 
inciso II da IN 2.121/2022.

Calcule os impostos corretamente na primeira 
tentativa – e sempre!, com o START | EFD-Reader.



VAMOS FALAR 
HOJE?

suporte.startovergs@gmail.com

+55 (11) 9-7641-3738 (whatsapp)


