
 

DESCRIÇÃO  DO  CARGO                                 

Título do cargo:  Analista Fiscal 
 

Função: Analise, apuração e 
conciliação de tributos 

Área: Contabilidade 
 

Revisão: 00 Data:  01/02/2014 

Cargo do superior imediato: Gerente de Contabilidade 

 

Área: Contabilidade 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descrição detalhada: 
 

 Diariamente analisa e confere NFs de entrada e saída de mercadorias e serviços bem 

como itens de importação verificando o correto cálculo e detalhamento dos tributos a 
serem recolhidos  de acordo com a legislação fiscal e procedimentos internos zelando 

pelo cumprimento fiscal pela empresa:  apura os impostos ou confere o cálculo correto 

(PIS, COFINS, IPI, ICM dentre outros) e prepara a emissão das Guias para o 
recolhimento ou compensação dos  débitos. 

 
 Orienta as demais áreas (Contabilidade, Vendas, Importação, etc.) na observação 

correta quando do recebimento de documentos na entrada e saída de   produtos. Pode 

atuar na abertura/fechamento de  filiais orientando a atividade burocrática frente a 

órgãos públicos. 
 

 
  Busca orientações e soluções referentes ás suas atividades na escrituração fiscal: acessa 

bibliografia, textos , Internet, etc. com o objetivo de atualizar-se sobre a legislação 

fisco-contábil , auxilia no atendimento de Fiscais e Auditores prestando-lhes os 
esclarecimentos solicitados ou responsabiliza-se pela emissão de documentos diversos 

(questionários de Órgãos Públicos, por exemplo) para cumprimento de exigências 

legais. 

 

  Mantém controle e cuida da organização do arquivo de documentos processados na 

área para fazer frente às eventuais fiscalizações, controles internos ou contabilização. 

 

 
 

 

 
 

Descrição sumária: 

Reportando-se ao Gerente de Contabilidade analisa e realiza a apuração de tributos 

providenciando o correto preenchimento de documentos e recolhimento das obrigações fiscais, 
objetivando assegurar o cumprimento das determinações fiscais/legais e salvaguardar os 

interesses da empresa. 
 

 

 



 
(cont.) 

 

 Mensalmente faz a conciliação fiscal (entradas e saídas) e processa a emissão das 

Guias de Recolhimento para pagamento ou compensação dos tributos. 

 Prepara arquivo magnético de dados contendo os lançamentos fiscais para 

apuração de estoques e devidos impostos para controle do Fisco: detalha a posição 

do estoque, entradas e saídas em termos de valores e tributos e encaminha para 

contabilização. 

 Eventualmente participa no planejamento tributário gerando dados necessários para 

subsidiar decisões dos superiores sobre opções de tributação. 

 Atua no cadastramento municipal de Filiais orientando na adoção de medidas fiscais 

adequadas em função das atividades e características tributárias regionais. Pode 

fazer visitas às autarquias municipais inteirando-se sobre detalhes e procedimentos 

para a implantação da unidade. 

 Pode dar suporte à área Contábil na preparação e emissão de documentos e 

relatórios sobre as atividades da área. 

 
 Executa outras tarefas relacionadas com o cargo, a critério do superior. 

 
 

ESPECIFICAÇÕES  DO  CARGO 
 
COMPETÊNCIAS  TÉCNICAS:  
 

Escolaridade:  Curso Superior completo (Ciências Contábeis, Adm. Empresas) 
 
 

Treinamentos:  Office básico 

                     Cursos de atualização ou reciclagem na área de atuação 
 
 

Experiência  acumulada:  De 3 a 5 anos 
 
 
COMPETÊNCIAS  COMPORTAMENTAIS: 
 

 Agilidade de raciocínio 

 Atenção 

 Diligência 

 Espírito crítico 

 Iniciativa 

 Planejamento e controle 

 Potencial para aprendizagem 

 Proatividade 

 Relacionamento interpessoal 

 Utilidade de raciocínio lógico 
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