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RESUMO 

 

A implementação do SPED, bem como seus subprojetos, tem ocasionado 

grandes mudanças no cenário empresarial brasileiro. Em especial o subprojeto EFD-

Contribuições recebe bastante importância por tratar de obrigações fiscais federais. 

Empresas tributadas pelo lucro real tem passado por grandes mudanças após a 

implementação do projeto por parte do governo. E não só as empresas, mas também os 

escritórios de contabilidade das mesmas precisaram de um período considerável de 

tempo para se adaptar para cumprir com todas as obrigações de maneira correta e dentro 

do prazo. Esta pesquisa apresenta as dificuldades e resultados encontrados por uma 

empresa de factoring tributada pelo lucro real, situada na cidade de Guapimirim, que 

conta com uma contabilidade terceirizada, após a implementação do SPED e EFD-

Contribuições. 

 

 

Palavras-chave: Contabilidade Tributária; SPED; EFD-Contribuições; Lucro Real; 

Sistema Tributário Nacional. 

 

 

 

  



ABSTRACT 

 

The implementation of SPED, as well as their sub-projects has caused major changes in 

scenario Brazilian business. In particular the subproject EFD-Contributions receives very 

importance for addressing obligations federal tax. Companies taxed by real profit, go through 

major changes after the implementation of the project by the government. And not only the 

companies, but also the offices of accounting the same needed a time to adapt in order to 

meet all the obligations in a correct manner and within the time limit. This research presents 

the difficulties and results found by a factoring company taxed by real profit, located in 

Guapimirim, that account with a third-party accounts, after the implementation of SPED and 

EFD-Contributions. 

 

Keywords: TaxAccounting; SPED; EFD-Contributions; Real Profit; NationalTax 

System. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A contabilidade, por ser uma ciência social aplicada, está sempre sendo afetada 

pelas mudanças econômicas e culturais, o que torna ainda maior o desafio de todos 

ligados a essa área.  

          Hoje, devido à essas mudanças, o número de empresas no Brasil só cresce e isso 

vem dificultado cada vez mais o controle do fisco em relação às obrigações tributárias. 

Bem como as próprias empresas tem encontrado grande dificuldade de se adequar às 

leis e obrigações fiscais que mudam constantemente. E, por conta de tantas mudanças e 

dificuldades, são inúmeras as ocorrências de evasão fiscal. 

Na tentativa de padronizar e centralizar todas as informações fiscais, bem como 

facilitar a fiscalização tributária, foi criado o Sistema Público de Escrituração Digital - 

SPED , que conta com Subprojetos e atende às três esferas do governo em um único 

arquivo digital. 

          Essa nova ferramenta vem trazendo grandes mudanças, não só para o governo, 

mas também para as empresas, que estão precisando fazer adaptações para cumprir com 

as informações necessárias e dentro do prazo.  

Apesar de alguns empresários ainda estarem resistentes, conforme Lunelli 

(2009):  

A resistência de algumas empresas na adequação de seus sistemas ao SPED 

está relacionada principalmente à falta de conhecimento do que é o projeto e 

da redução de custos que será obtida após o processo de implantação que, 

logicamente, exige um investimento inicial relacionado não só a recursos 

financeiros, como também a recursos de tecnologia e humanos em especial. 

Os empresários custam acreditar que terão benefícios com a nova sistemática 

e vislumbram somente o ganho por parte do governo, mas precisamente, por 

parte dos órgãos de fiscalização.  

 

muitas empresas tem visto a necessidade de investir, não só na área de Sistemas de 

Informação, mas também em seus controles internos e nos profissionais de 

contabilidade, que precisam estar atualizados aos novos projetos e às exigências dos 

mesmos. 

Essa pesquisa tem como objetivo mostrar os principais impactos que a 

implementação do SPED, como foco no subprojeto EFD-Contribuições, trouxe para 



uma empresa tributada pelo lucro real, no ponto de vista do seu gestor e do responsável 

por sua contabilidade. 

 

 

1.1 OBJETIVOS 

 

1.1.1 Objetivo Geral 

  

Identificar as principais mudanças que ocorreram em uma empresa após a 

implementação do SPED. 

 

1.1.2 Objetivos Específicos 

 

a) Analisar especificamente o subprojeto EFD-contribuições 

b) Apresentar os principais impactos em uma empresa de lucro real, 

comparando a sua realidade anterior com a atual. 

 

1.2 METODOLOGIA DA PESQUISA 

 

Para realizar a pesquisa proposta, será utilizado o método de pesquisa descritiva, 

que tem como objetivo a descrição das características de determinada população ou 

fenômeno ou, então, o estabelecimento de relações entre variáveis, e documental, pois 

trata-se de uma descrição feita após análise de informações coletadas com a empresa.  

A abordagem do problema será feita de forma qualitativa. Segundo Lima apud 

Olivo,( 2004, p.25):  

As pesquisas de caráter qualitativo, por sua vez, partem da construção 

contextualizada de problemas que merecem ser investigados, embora eles 

possam ser reformulados durante o processo investigatório. Caracteriza-se 

pelo esforço de coletar materiais em diversas fontes oriundas do ambiente 

natural, por meio do contato direto, intenso e prolongado entre o pesquisador 

e os atores sociais implicados, procurando explorar recursos metodológicos 

que permitam fundamentar exercícios de descrição para fins de compreensão 



dos fenômenos investigados, segundo a perspectiva dos participantes da 

situação em estudo. 

 

Para coleta de dados foi elaborado e aplicado um questionário com 5 (cinco) 

questões ao dono de uma empresa tributada pelo lucro real  e outro questionário com 4 

(quatro) questões aplicado ao contador responsável pela empresa. As questões foram 

elaboradas a partir da delimitação do tema apresentado no trabalho. 

Por questões de sigilo, os nomes dessas empresas serão resguardados. 

1.3 DELIMITAÇÃO DO TEMA 

Como o estudo trata especificamente sobre a EFD-Contribuições, o questionário 

aplicado teve foco somente nesse subprojeto 



2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 CONTABILIDADE 

 

A Contabilidade é a ciência que estuda e controla o patrimônio das entidades, 

mediante registro, demonstração e interpretação dos fatos nele ocorridos. 

“A Contabilidade surgiu pois seria difícil controlar o patrimônio, que se constitui 

no conjunto de bens, direitos e obrigações das empresas, se não houvessem registros 

padronizados sobre todas as mutações ocorridas.” (Gehlen, 2004) 

 

 

2.2 PRINCÍPIOS DE CONTABILIDADE/CPC 

 

Portanto, por mais que trabalhe com valores, a contabilidade não é uma ciência 

exata, trabalha com aproximação e opiniões. E, Para que houvesse conformidade, foram 

criados os Princípios de Contabilidade, que regulam essas aproximações e permitem 

comparações entre os patrimônios.  

O CFC, através da Resolução nº. 1.282/2010, diz que “os Princípios 

Fundamentais de Contabilidade representam a essência das doutrinas e teorias relativas 

à Ciência da Contabilidade, consoante o entendimento predominante nos universos 

científico e profissional de nosso País.”. 

Os Princípios de contabilidade são: o da Entidade, o do Registro pelo Valor 

Original, o da Oportunidade, o da Prudência, o da Continuidade, e o da Competência de 

Exercícios. 

Para facilitar essa padronização, existem também os Pronunciamentos feitos 

através dos CPC, que tem como objetivo  

o estudo, o preparo e a emissão de Pronunciamentos Técnicos sobre 

procedimentos de Contabilidade e a divulgação de informações dessa 

natureza, para permitir a emissão de normas pela entidade reguladora 

brasileira, visando à centralização e uniformização do seu processo de 

produção, levando sempre em conta a convergência da Contabilidade 

Brasileira aos padrões internacionais. 

 



 

2.3 TIPOS DE CONTABILIDADE 

 

Para elaboração desse estudo, a Contabilidade está classificade em três 

diferentes ramos: Contabilidade Financeira, Contabilidade Gerencial e Contabilidade 

Fiscal. 

I-Contabilidade Financeira 

De acordo com a CVM (1986), essa é a contabilidade que permite, a cada grupo 

principal de usuários, a avaliação da situação econômica e financeira da entidade, num 

sentido estático, bem como fazer inferências sobre suas tendências futuras. 

II-Contabilidade Gerencial 

De acordo com o CRC-SP: 

A Contabilidade Gerencial é focada no processo decisório interno da 

organização. Decidir investimentos, identificar produtos e serviços que geram 

lucros ou prejuízos, e uma série de outras informações são obtidas através da 

contabilidade gerencial ou da contabilidade utilizada como ferramenta para a 

tomada de decisão. 

Para Sérgio de Iudícibus (1987, p. 15) 

Contabilidade Gerencial pode ser caracterizada, superficialmente, como um 

enfoque especial conferido a varias técnicas e procedimentos contábeis já 

conhecidos e tratados na contabilidade financeira, na contabilidade de custos, 

na analise financeira e de balanços etc., colocados numa perspectiva 

diferente, num grau de detalhe mais analítico ou numa forma de apresentação 

e classificação diferenciada, de maneira a auxiliar os gerentes das entidades 

em seu processo decisório.  

III-Contabilidade Tributária 

Fabretti (1997, p.25) conceitua a Contabilidade Tributária como “o ramo da 

contabilidade que tem por objetivo aplicar na prática conceitos, princípios e normas 

básicas da contabilidade e da legislação tributária, de forma simultânea e adequada.”. 

Oliveira et al (2003) conceitua a Contabilidade Tributária como: 

o ramo da contabilidade responsável pelo gerenciamento dos tributos 

incidentes nas diversas atividades de uma empresa, ou grupo de empresas, 

http://www.crc.org.br/
http://pt.wikipedia.org/wiki/2003


adaptando ao dia-a-dia empresarial as obrigações tributárias, de forma a não 

expor a entidade às possíveis sanções fiscais e legais. 

 

2.4 SISTEMA TRIBUTÁRIO NACIONAL 

De acordo com Ferreira (2014),  

O Sistema Tributário Nacional é o conjunto de tributos vigentes em um país, 

estabelecidos de forma legal, obedecidos os princípios jurídicos 

constitucionais, organizados de forma coordenada e que se coadunam com o 

sistema econômico adotado pelo país. Em outras palavras, a 

expressão sistema tributário nacional deve prestar para designar a totalidade 

dos tributos harmonicamente e legalmente estabelecidos e cobrados no país e, 

bem assim, todas as normas jurídicas que disciplinam a arrecadação desses 

tributos. 

De acordo com Cassone (2008, p. 18) o "Sistema Tributário Nacional é o 

conjunto de princípios constitucionais que rege o poder de tributar, as limitações deste 

poder e a repartição das correspondentes receitas.".  

 

2.4.1 Tributos 

O Art 3° do CTN conceitua tributo como “toda prestação pecuniária 

compulsória, em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção 

por ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente 

vinculada.” 

Divalte afirma que: 

Os tributos sempre acompanharam o desenvolvimento da sociedade. Desde 

os primeiros registros da história da humanidade, os impostos eram cobrados 

dos povos derrotados nas batalhas, e as classes dominantes impunham a seus 

súditos o pagamento de taxas e contribuições. Com a evolução das relações 

sociais, as classes mais desfavorecidas passaram a tomar consciência dos 

abusos de seus líderes, e protestaram pela criação de leis e normas mais 

justas. 

 

2.4.1.1. Tipos de Tributos 



Levando-se em conta o princípio da estruturalidade orgânica do tributo, onde a 

espécie tributária é determinada pelo seu fato gerador, o sistema tributário brasileiro 

está divido em cinco categorias de tributos: impostos, taxas, contribuições de melhoria, 

contribuições especiais e empréstimos compulsórios.  

 

IMPOSTO  

“É o tributo que tem como fato gerador uma situação independente de qualquer 

atividade estatal específica relativa ao contribuinte” (Art. 16 do CTN). Portanto, toda 

receita que é arrecada com impostos é aplicada em despesas gerais do estado e que 

visem o bem comum, não somente de quem os paga. 

 

 TAXA  

Conforme o Art. 77 do CTN,  

é o tributo que pode ser cobrado pela União, Estados, Distrito Federal ou 

Municípios, no âmbito de suas respectivas atribuições, que tem como fato 

gerador, o exercício do poder de polícia ou a utilização efetiva ou potencial, 

de serviço público específico e divisível prestado ao contribuinte ou posto a 

sua disposição. 

 

CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA 

No Art. 81 do CTN,  

É o tributo cobrado pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios, no 

âmbito de suas respectivas atribuições, com o objetivo de fazer face ao custo 

de obra pública de que decorra valorização imobiliária, tendo como limite 

total a despesa realizada e como limite individual o acréscimo de valor que 

da obra resultar para cada imóvel beneficiado. 

 

 

  

CONTRIBUIÇÕES ESPECIAIS 



Estão previstas nos artigos 149 e 149-A da CF, e são “tributos cobrados para 

custeio de atividades paraestatais e podem ser: sociais, de intervenção no domínio 

econômico e de interesse de categorias econômicas ou profissionais.” 

 

EMPRÉSTIMO COMPULSÓRIO  

É o tributo que somente pode se instituído pela União, através de lei 

complementar.  

 Conforme o Art. 48 da CF: 

A União mediante lei complementar, poderá instituir empréstimos 

compulsórios: 

I – para atender a despesas extraordinárias decorrentes de calamidade 

pública, de guerra externa ou sua iminência; 

II – no caso de investimento público de caráter urgente e de relevante 

interesse nacional, observado o disposto no art. 150, III, b. 

Parágrafo único. A aplicação dos recursos provenientes de empréstimo 

compulsório será vinculada à despesa que fundamentou sua instituição 

 

2.5 CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS 

 

2.5.1 PIS 

Criada pela Lei Complementar nº 7, de 7 de setembro de 1970, a contribuição 

para o Programa de Integração Social é administrada pela Receita Federal do Brasil e 

tem como base de cálculo a receita bruta auferida pela pessoa jurídica. 

 

2.5.2 COFINS  

É a Contribuição para Financiamento da Seguridade Social, instituída pela Lei 

Complementar nº 70, de 30 de dezembro de 1991, que incide sobre o valor do 

faturamento mensal das pessoas jurídicas. 

 

  



2.5.3 Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta 

Compreende os recolhimentos dos valores pertinentes à chamada Contribuição 

Previdenciária Patronal substitutiva da Folha de Pagamentos, instituída pelo art. 8º 

da Lei nº 12.546, de 2011. 

 

2.5.3.1 Desoneração Folha de pagamento 

A Desoneração da Folha de pagamento tem o objetivo de reduzir cargas 

tributárias e mudar a contribuição previdenciária feita pelas empresas, que antes era 

sobre a folha e passa a ser sobre a receita bruta. 

De acordo com Fabiana Lopes Pinto 

o movimento de desoneração da folha foi criado pelo governo federal com o 

intuito de aumentar a competitividade de alguns setores econômicos, em 

especial aqueles que geram maior número de empregos, substituindo a 

contribuição patronal (da empresa) de 20% do INSS sobre a folha, por um 

percentual (de 1% ou 2%, dependendo do setor) sobre a receita bruta. 

 

2.6 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS 

Obrigação tributária é toda obrigação surgida a partir do momento que acontece 

o fato gerador que esteja previsto na legislação tributária. Em outras palavras, é quando 

o Estado pode cobrar do contribuinte uma prestação conforme descrito em lei. 

 

2.6.1 Obrigações Principais 

A obrigação é principal quando o contribuinte deve o pagamento de tributo ou 

penalidade pecuniária.  

Conforme o Art. 113, § 1, do CTN, “a obrigação tributária principal surge com a 

ocorrência do fato gerador e extingue-se juntamente com o crédito tributário dela 

decorrente.”. 

 

2.6.2 Obrigações Acessórias 

http://www.normaslegais.com.br/legislacao/lei-12546-2011.htm
http://www.catho.com.br/carreira-sucesso/noticias/www.catho.com.br


Consiste em ação ou omissão que propicia ou facilita a ação do fisco e não está 

relacionada, no sentido de dependência, com uma determinada obrigação principal, 

podendo existir independentemente desta. 

 

2.7 TRIBUTAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA  

Conforme o Art. 44 do CTN “a base de cálculo do imposto é o montante, real, 

arbitrado ou presumido, da renda ou dos proventos tributáveis.” 

A partir daí surgiram os conceitos de Lucro Real, Lucro Arbitrado e Lucro 

Presumido, que somados ao Simples Nacional, são as opções de tributação. 

 

2.7.1 Lucro Real 

De acordo com o Art. 247 do RIR/1999, “lucro real é o lucro líquido do período 

de apuração ajustado pelas adições, exclusões ou compensações prescritas ou 

autorizadas pela legislação fiscal”. 

Conforme disposto pelo Art.246 do RIR/1999 Estão obrigadas à apuração do 

lucro real as pessoas jurídicas (Lei n º 9.718, de 1998, art. 14): 

I - cuja receita total, no ano-calendário anterior, seja superior ao 

limite de vinte e quatro milhões de reais, ou proporcional ao número de 

meses do período, quando inferior a doze meses;  

II - cujas atividades sejam de bancos comerciais, bancos de investimentos, 

bancos de desenvolvimento, caixas econômicas, sociedades de crédito, 

financiamento e investimento, sociedades de crédito imobiliário, sociedades 

corretoras de títulos, valores mobiliários e câmbio, distribuidoras de títulos e 

valores mobiliários, empresas de arrendamento mercantil, cooperativas de 

crédito, empresas de seguros privados e de capitalização e entidades de 

previdência privada aberta;  

III - que tiverem lucros, rendimentos ou ganhos de capital oriundos do 

exterior;  

IV - que, autorizadas pela legislação tributária, usufruam de benefícios fiscais 

relativos à isenção ou redução do imposto;  

V - que, no decorrer do ano-calendário, tenham efetuado pagamento mensal 

pelo regime de estimativa, na forma do art. 222;  

VI - que explorem as atividades de prestação cumulativa e contínua de 

serviços de assessoria creditícia, mercadológica, gestão de crédito, seleção e 



riscos, administração de contas a pagar e a receber, compras de direitos 

creditórios resultante de vendas mercantis a prazo ou de prestação de 

serviços; 

Parágrafo único.  As pessoas jurídicas não enquadradas nos incisos deste 

artigo poderão apurar seus resultados tributáveis com base nas disposições 

deste Subtítulo. 

 

2.7.2 Lucro Arbitrado 

É aplicado pelo fisco quando não houver confiança na escrituração contábil do 

contribuinte ou o mesmo não cumprir com suas obrigações fiscais e se recusar ou 

dificultar o acesso às suas documentações comprobatórias. 

Conforme Art. 530 do Decreto3.000 de março de 1999 

O imposto, devido trimestralmente, no decorrer do ano-calendário, será 

determinado com base nos critérios do lucro arbitrado, quando (Lei n º 8.981, 

de 1995, art. 47, e Lei n º 9.430, de 1996, art. 1 º ): 

I - o contribuinte, obrigado à tributação com base no lucro real, não mantiver 

escrituração na forma das leis comerciais e fiscais, ou deixar de elaborar as 

demonstrações financeiras exigidas pela legislação fiscal;  

II - a escrituração a que estiver obrigado o contribuinte revelar evidentes 

indícios de fraudes ou contiver vícios, erros ou deficiências que a tornem 

imprestável para: 

a) identificar a efetiva movimentação financeira, inclusive bancária; ou  

b) determinar o lucro real; 

III - o contribuinte deixar de apresentar à autoridade tributária os livros e 

documentos da escrituração comercial e fiscal, ou o Livro Caixa, na hipótese 

do parágrafo único do art. 527;  

IV - o contribuinte optar indevidamente pela tributação com base no lucro 

presumido;  

V - o comissário ou representante da pessoa jurídica estrangeira deixar de 

escriturar e apurar o lucro da sua atividade separadamente do lucro do 

comitente residente ou domiciliado no exterior (art. 398);  

VI - o contribuinte não mantiver, em boa ordem e segundo as normas 

contábeis recomendadas, Livro Razão ou fichas utilizados para resumir e 

totalizar, por conta ou subconta, os lançamentos efetuados no Diário. 



 

2.7.3 Lucro Presumido 

De acordo com a RFB, “o lucro presumido é uma forma de tributação 

simplificada para determinação da base de cálculo do imposto de renda e da CSLL das 

pessoas jurídicas que não estiverem obrigadas, no ano-calendário, à apuração do lucro 

real”. 

 Conforme caput do art. 13 e o inciso I do art. 14 da  Lei n
o
 9.718, alterada pela 

Lei n° 12.814, podem optar pelo lucro presumido pessoas jurídicas: 

cuja receita bruta total no ano-calendário anterior tenha sido igual ou inferior 

a R$ 78.000.000,00 (setenta e oito milhões de reais) ou a R$ 6.500.000,00 

(seis milhões e quinhentos mil reais) multiplicado pelo número de meses de 

atividade do ano-calendário anterior, quando inferior a 12 (doze) meses, 

poderá optar pelo regime de tributação com base no lucro presumido.  

  

2.7.4 Simples Nacional 

Segundo o SEBRAE-SC (2008, p. 01) o Simples Nacional:  

foi criado com o objetivo de unificar a arrecadação dos tributos e 

contribuições devidos pelas micro e pequenas empresas brasileiras, nos 

âmbitos dos governos federal, estaduais e municipais. 

Para enquadrar-se no Simples Nacional, cuja receita bruta no ano-calendário 

anterior ao da opção esteja compreendida dentro dos limites de: 

a) Microempresa, com receita bruta igual ou inferior a R$ 360.000,00 e 

superior a R$ 60.000,00;  

b) Empresa de Pequeno Porte com receita bruta igual ou inferior a R$ 

3.600.000,00 e superior a R$ 360.000,00;  

 

De acordo com o Art. 25 da Lei Complementar n°123, de dezembro de 2006:  

A microempresa ou empresa de pequeno porte optante pelo Simples Nacional 

deverá apresentar anualmente à Secretaria da Receita Federal do Brasil 

declaração única e simplificada de informações socioeconômicas e fiscais, 

que deverá ser disponibilizada aos órgãos de fiscalização tributária e 

previdenciária, observados prazo e modelo, aprovados pelo CGSN e 

observado o disposto no § 15-A do art. 18. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9718.htm
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2012.814-2013?OpenDocument
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp123.htm#art18


 

2.8 PARTICULARIDADES - PIS 

 Conforme o Art. 10, “as obrigações das empresas, decorrentes desta Lei, são de 

caráter exclusivamente fiscal, não gerando direitos de natureza trabalhista nem 

incidência de qualquer contribuição previdenciária em relação a quaisquer prestações 

devidas, por lei ou por sentença judicial, ao empregado”. 

 

2.8.1 PIS Cumulativo:  

O PIS sobre o faturamento é uma obrigação tributária principal devida por todas 

as pessoas jurídicas tributadas, via de regra, pelo Lucro Presumido calculado sobre o 

faturamento bruto mensal. 

A alíquota do PIS incidente para a pessoa jurídica, cuja tributação seja feita pelo 

Lucro Presumido, é de 0,65% aplicada sobre o faturamento bruto mensal. 

2.8.2 PIS Não-Cumulativo. 

A alíquota do PIS incidente para a pessoa jurídica, cuja tributação seja feita, via 

de regra, pelo Lucro Real, será de 1,65%, aplicada sobre o faturamento bruto mensal, 

deduzindo do valor a recolher o PIS incidente nas aquisições de insumos e mercadorias, 

materiais intermediários, embalagens e ainda sobre outras despesas específicas da 

pessoa jurídica, prevista na legislação. 

 Conforme o Decreto 5.442/2005, ficam reduzidas a zero as alíquotas sobre as 

receitas financeiras. 

2.8.3 PIS Sobre A Folha De Pagamento. Parte Trabalhista. 

É calculado 1% sobre a folha de pagamento de salários de toda entidade sem fins 

lucrativos, classificada como Isenta, Imune ou Dispensada. 

 

2.9 PARTICULARIDADES - COFINS  

2.9.1 COFINS Cumulativo. 

Com uma Alíquota de 3% ou 4% aplicada sobre o faturamento bruto mensal, é 

uma obrigação tributária para pessoa jurídica optante pelo Lucro Presumido. 

 

http://www.portaltributario.com.br/legislacao/decreto5442.htm


2.9.2 COFINS Não-Cumulativo. 

A  Lei 10.833/2003 define que “para as empresas optantes pelo lucro real, a 

partir de 01.02.2004, com exceções específicas, acaba a cumulatividade da COFINS 

sobre a receita bruta, descontando-se créditos da contribuição na aquisição de 

mercadorias para revenda, insumos, energia elétrica consumida, entre outros.”. 

A alíquota da COFINS incidente para a pessoa jurídica, cuja tributação seja 

feita, em geral pelo Lucro Real, será de 7,6%, aplicada sobre o faturamento bruto, 

deduzindo do valor a recolher a COFINS incidente nas aquisições de insumos e 

mercadorias, materiais intermediários, embalagens e ainda sobre outras despesas 

específicas da pessoa jurídica, previstas em lei. 

Conforme previsto no Decreto 5.442/2005, ficam reduzidas a zero as alíquotas 

incidentes sobre as receitas financeiras 

 

2.10 TRIBUTAÇÃO MONOFÁSICA PIS/COFINS 

Para Chaves (2009, p. 166) a cobrança monofásica “é aquela em que o produto é 

tributado uma única vez na cadeia, o que é normalmente pelo contribuinte na condição 

de indústria ou importador”.  

Conforme a Lei nº 10.147/2000, produtos da indústria farmacêutica e de 

cosméticos terãotributação monofásica do PIS e COFINS. Com isso, toda empresa que 

revender esse tipo de produto, fica isenta do pagamento da PIS e da COFINS. 

Para Galhardo (2014) “O regime monofásico do PIS e da COFINS consiste em 

mecanismo semelhante à substituição tributária, pois atribui a um determinado 

contribuinte a responsabilidade pelo tributo devido em toda cadeia.”. 

2.11 SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL - SPED  

O Sistema Público de Escrituração Digital – SPED foi instituído pelo Decreto nº 

6.022, de 22 de janeiro de 2007, onde está definido como 

 "instrumento que unifica as atividades de recepção, validação, 

armazenamento e autenticação de livros e documentos que integram a 

escrituração comercial e fiscal dos empresários e das sociedades empresárias, 

mediante fluxo único, computadorizado, de informações". 

 

http://www.portaltributario.com.br/legislacao/lei10833.htm
http://www.portaltributario.com.br/legislacao/lei10833.htm
http://www.portaltributario.com.br/legislacao/decreto5442.htm
http://www.normaslegais.com.br/legislacao/tributario/lei10147.htm
http://www.portaltributario.com.br/tributos/pis.htm
http://www.portaltributario.com.br/tributos/cofins.html


2.11.1 Objetivos do SPED  

O SPED foi criado para promover uma unificação entre todos os órgãos de 

fiscalização, através da padronização e compartilhamento das informações contábeis e 

fiscais, respeitadas as restrições legais. Sua ideia central é racionalizar e uniformizar as 

obrigações acessórias para os contribuintes, com o estabelecimento de transmissão 

única de distintas obrigações acessórias de diferentes órgãos fiscalizadores. Sendo cada 

órgão de fiscalização responsável por estabelecer a obrigatoriedade, periodicidade e 

prazos de apresentação das informações exigidas. 

Azevedo e Mariano (2010, p.45) afirma que “com essa situação, o contribuinte terá uma 

simplificação de suas obrigações acessórias facilitando e racionalizando suas 

informações.” 

2.11.2 Reflexos do SPED  

Após a implementação do SPED os principais reflexos foram, o grande aumento 

de combate à sonegação dos impostos que teve um aumento significativo de 

arrecadação após a implantação do mesmo, isto, sendo positivo tanto para o governo 

como para os comerciantes e a sociedade, desta forma as empresas trabalham de forma 

legal sem se preocupar com as penalidades que poderiam incorrer após as fiscalizações. 

Porém, com isso, pode-se verificar o grande aumento com a arrecadação de tributos 

após a diminuição de ilegalidade, desta forma o governo e sociedade tiverem benefícios, 

porém, com isso, o malefício que é o aumento dos preços dos produtos devido ao 

aumento do custo dos mesmos com a aplicação dos tributos. 

Alcazar (2012) afirma que  

as empresas apenas viram o aumento da burocracia e dos gastos. No entanto, 

há uma grande expectativa de que esta seja uma fase de adaptação a todo 

processo, que vem para transformar a relação fisco-contribuinte, no qual, 

como já sinalizou a Receita Federal do Brasil, algumas obrigações acessórias 

sejam extintas e outras otimizadas.  

 

 

2.11.3 SUBPROJETOS 

O Sped compreende diversas áreas de atuação, sendo dentre elas: 

I- Escrituração Contábil Digital – ECD: 



Visa substituir a impressão dos Livros Razão e Diário por arquivos e registros 

digitais; Para Duarte (2008, p.107) “é o pilar contábil do SPED. Simplificadamente 

pode-se entender a ECD como a geração de livros contábeis em meio eletrônico, através 

de arquivo com layooout padrão, e assinado com certificado digital”. 

II- Escrituração Fiscal Digital – EFD:  

Substitui a impressão de livros fiscais, Registros de Entradas, Saídas, Apuração 

do ICMS, Apuração do IPI e Inventário por arquivos e registros digitais. Duarte (2009, 

p.274) afirma que é um “arquivo digital que constitui de um conjunto de escriturações e 

documentos fiscais e de outras informações de interreses dos fiscos e unidades 

federadas”. 

III- Nota Fiscal Eletrônica – NF-e:  

De acordo com o Manual NF-e (2010), “ 

a nota fiscal é um documento de existência exclusivamente digital, emitido e 

armazenado eletronicamente, com o objetivo de documentar as operações de 

circulação de mercadorias ou prestação de serviços, cuja validade jurídica em 

todo o país é garantida pela assinatura digital do emitente e a autorização de 

uso fornecida pela SEFAZ de cada Estado. 

IV - Nota Fiscal de Serviços Eletrônica – NFS-e:  

Substitui a emissão de documentos fiscais por documentos eletrônicos; 

V - Conhecimento de Transporte Eletrônico – CT-e:  

Substitui os documentos fiscais, Nota Fiscal de Serviço de Transporte e 

Transporte Ferroviário de Cargas, Conhecimento de Transporte Rodoviário, Aquaviário 

e Ferroviário de Cargas, Conhecimento Aéreo; 

VI - ECF: 

Busca acabar com a redundância de informações existentes na escrituração 

contábil, no LALUR e na DIPJ; 

 

VII - Central de Balanços: 

Centraliza os demonstrativos contábeis e informações econômico-financeiras 

públicas e disponibilizá-los em meio magnético; 

 



2.12 ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL – EFD CONTRIBUIÇÕES 

A Instrução Normativa RFB n° 1.252/2012 regulamenta a Escrituração Fiscal 

Digital da Contribuição para o PIS/Pasep, da Contribuição para o Financiamento da 

Seguridade Social (Cofins) e da Contribuição Previdenciária sobre a Receita, que se 

constitui em um conjunto de escrituração de documentos fiscais e de outras operações e 

informações de interesse da Secretaria da Receita Federal do Brasil, em arquivo digital, 

bem como no registro de apuração das referidas contribuições, referentes às operações e 

prestações praticadas pelo contribuinte. 

A Escrituração Fiscal Digital da Contribuição para o PIS/Pasep e da 

Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins) - (EFD-PIS/Cofins), 

instituída pela Instrução Normativa RFB nº 1.052, de 5 de julho de 2010, passa a 

denominar-se Escrituração Fiscal Digital das Contribuições incidentes sobre a Receita 

(EFD-Contribuições), devendo ser observada pelos contribuintes da: 

a) Contribuição para o PIS/Pasep; 

b) Cofins; e 

c) Contribuição Previdenciária incidente sobre a Receita de que tratam os arts. 7º 

a 9º da Lei nº 12.546, de 14 de dezembro de 2011. 

 

2.12.1 Obrigatoriedade  

Toda vez que houver informação relativa a documentos ou operações geradoras 

de receitas ou de créditos das contribuições, o contribuinte está obrigado a prestá-la. 

Estão obrigadas a adotar e escriturar a EFD-Contribuições: 

a) em relação à Contribuição para o PIS/Pasep e à Cofins, referentes aos fatos 

geradores ocorridos a partir de 1º de janeiro de 2012, as pessoas jurídicas sujeitas à 

tributação do Imposto sobre a Renda com base no Lucro Real; 

b) em relação à Contribuição para o PIS/Pasep e à Cofins, referentes aos fatos 

geradores ocorridos a partir de 1º de janeiro de 2013, as demais pessoas jurídicas 

sujeitas à tributação do Imposto sobre a Renda com base no Lucro Presumido ou 

Arbitrado; 



c) em relação à Contribuição para o PIS/Pasep e à Cofins, referentes aos fatos 

geradores ocorridos a partir de 1º de janeiro de 2014, as pessoas jurídicas referidas nos 

§§ 6º,8º e 9º do art. 3º da Lei nº 9.718, de 27 de novembro de 1998, e na Lei nº 7.102, 

de 20 de junho de 1983; 

d) em relação à Contribuição Previdenciária sobre a Receita, referente aos fatos 

geradores ocorridos a partir de 1º de março de 2012, as pessoas jurídicas que 

desenvolvam as atividades relacionadas nos arts. 7º e 8º da Medida Provisória nº 540, de 

2 de agosto de 2011, convertida na Lei nº 12.546, de 2011; 

e) em relação à Contribuição Previdenciária sobre a Receita, referente aos fatos 

geradores ocorridos a partir de 1° de abril de 2012, as pessoas jurídicas que 

desenvolvam as demais atividades relacionadas nos arts. 7° e 8°, e no Anexo II, todos 

da Lei n° 12.546, de 2011. 

Estão dispensados de apresentação da EFD-Contribuições: 

a) as ME e as EPP enquadradas no Simples Nacional, relativamente aos períodos 

abrangidos por esse Regime; 

b) as pessoas jurídicas imunes e isentas do Imposto sobre a Renda da Pessoa 

Jurídica (IRPJ), cuja soma dos valores mensais das contribuições apuradas, objeto de 

escrituração nos termos desta Instrução Normativa, seja igual ou inferior a R$ 10.000,00 

(dez mil reais); 

c) as pessoas jurídicas que se mantiveram inativas desde o início do ano-

calendário ou desde a data de início de atividades, relativamente às escriturações 

correspondentes aos meses em que se encontravam nessa condição; 

d) os órgãos públicos; 

e) as autarquias e as fundações públicas; e 

f) as pessoas jurídicas ainda não inscritas no Cadastro Nacional da Pessoa 

Jurídica (CNPJ), desde o mês em que foram registrados seus atos constitutivos até o 

mês anterior àquele em que foi efetivada a inscrição. 

São também dispensados de apresentação da EFD-Contribuições, ainda que se 

encontrem inscritos no CNPJ ou que tenham seus atos constitutivos registrados em 

Cartório ou Juntas Comerciais: 



a) os condomínios edilícios; 

b) os consórcios e grupos de sociedades, constituídos na forma dos arts. 265, 278 

e 279 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976; 

c) os consórcios de empregadores; 

d) os clubes de investimento registrados em Bolsa de Valores, segundo as 

normas fixadas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) ou pelo Banco Central do 

Brasil (Bacen); 

e) os fundos de investimento imobiliário, que não se enquadrem no disposto no 

art. 2º da Lei nº 9.779, de 1999; 

f) os fundos mútuos de investimento mobiliário, sujeitos às normas do Bacen ou 

da CVM; 

g) as embaixadas, missões, delegações permanentes, consulados-gerais, 

consulados, vice-consulados, consulados honorários e as unidades específicas do 

governo brasileiro no exterior; 

h) as representações permanentes de organizações internacionais; 

i) os serviços notariais e registrais (cartórios), de que trata a Lei nº 6.015, de 31 

de dezembro de 1973; 

j) os fundos especiais de natureza contábil ou financeira, não dotados de 

personalidade jurídica, criados no âmbito de qualquer dos Poderes da União, dos 

Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, bem como dos Ministérios Públicos e 

dos Tribunais de Contas; 

l) os candidatos a cargos políticos eletivos e os comitês financeiros dos partidos 

políticos, nos termos da legislação específica; 

m) as incorporações imobiliárias sujeitas ao pagamento unificado de tributos de 

que trata a Lei nº 10.931, de 2 de agosto de 2004, recaindo a obrigatoriedade da 

apresentação da EFD-Contribuições à pessoa jurídica incorporadora, em relação a cada 

incorporação submetida ao regime especial de tributação; 

n) as empresas, fundações ou associações domiciliadas no exterior que possuam 

no Brasil bens e direitos sujeitos a registro de propriedade ou posse perante órgãos 

públicos, localizados ou utilizados no Brasil; 



o) as comissões, sem personalidade jurídica, criadas por ato internacional 

celebrado pela República Federativa do Brasil e um ou mais países, para fins diversos; e 

p) as comissões de conciliação prévia de que trata o art. 1º da Lei nº 9.958, de 12 

de janeiro de 2000. 

q) pessoas jurídicas que se mantiveram inativas desde o início do ano-calendário 

ou desde a data de início de atividades, relativamente às escriturações correspondentes 

aos meses em que se encontravam nessa condição. 

Conforme art. 5°, § 7º, da Instrução Normativa RFB n° 1.252/2012, a pessoa 

jurídica sujeita à tributação do Imposto sobre a Renda com base no Lucro Real ou 

Presumido ficará dispensada da apresentação da EFD-Contribuições em relação aos 

correspondentes meses do ano-calendário, em que: 

a) não tenha auferido ou recebido receita bruta da venda de bens e serviços, ou 

de outra natureza, sujeita ou não ao pagamento das contribuições, inclusive no caso de 

isenção, não incidência, suspensão ou alíquota zero; 

b) não tenha realizado ou praticado operações sujeitas a apuração de créditos da 

não cumulatividade do PIS/Pasep e da Cofins, inclusive referentes a operações de 

importação. 

 

2.12.2 Periodicidade da Entrega  

Conforme art. 7°, da Instrução Normativa RFB n° 1.252/2012, a EFD-

Contribuições será transmitida mensalmente ao Sped até o 10º (décimo) dia útil do 2º 

(segundo) mês subsequente ao que se refira a escrituração, inclusive nos casos de 

extinção, incorporação, fusão e cisão total ou parcial.  

2.12.3 Penalidades para o não cumprimento dos prazos: 

Conforme artigo 57 da Medida Provisória n° 2.158-35/2001, alterado pelo Art. 

57 da Lei n° 12.873/2013 publicada no DOU de 25.10.2013, dispõe sobre as 

penalidades por não cumprimento de obrigações acessórias nos termos do artigo 16 

da Lei n° 9.779/1999, ou que cumprir com incorreções ou omitir informações será 

intimado a cumpri-las ou para prestar esclarecimentos, nos prazos estipulados pela 

Secretaria da Receita Federal do Brasil e sujeitar-se-á a multas. 

http://www.econeteditora.com.br/bdi/m-o/ant/mp2158_35_2001.asp#art57
http://www.econeteditora.com.br/bdi/m-o/ant/mp2158_35_2001.asp
http://www.econeteditora.com.br/bdi/lei/ant/lei9779_1999.asp


As multas serão cobradas, tanto pela apresentação extemporânea, como pela 

intimação feita pela Secretaria da Receita Federal do Brasil. 

 

2.12.4 Forma de apresentação da EFD 

Para ter validade, a EFD-Contribuições deverá ser submetida ao Programa 

Validador e Assinador (PVA).  

A geração, o armazenamento e o envio do arquivo digital não dispensam o 

contribuinte da guarda dos documentos que deram origem às informações neles 

constantes, na forma e nos prazos estabelecidos pela legislação aplicável. 

A recepção do arquivo digital da EFD-Contribuições não implicará 

reconhecimento da veracidade e legitimidade das informações prestadas, nem 

homologação da apuração das contribuições efetuada pelo contribuinte. 

  



3. ESTUDO DE CASO 

3.1 CARACTERIZAÇÃO DA EMPRESA 

O cenário foi estudado em uma empresa de pequeno porte, localizada na cidade 

de Guapirimim-RJe que atua no ramo de Factoring, que, de acordo com Martins (1990) 

“é aquele em que um comerciante cede a outro os créditos, na totalidade ou em parte, de 

suas vendas a terceiros, recebendo o primeiro do segundo o montante desses créditos, 

mediante o pagamento de uma remuneração.”. 

Conforme Art.14 da Lei 9.718/1998, as empresas de Factoring estão obrigadas a 

determinação do IRPJ e da CSLL com base no regime de apuração do Lucro Real. E 

também, por se tratar do ramo de fomento mercantil, enquadram-se no regime de PIS 

não cumulativo e COFINS não cumulativo.   

 

3.2 IMPLEMENTAÇÃO DO EFD-CONTRIBUIÇÕES E SEUS IMPACTOS 

Para entender melhor os impactos gerados na empresa, foram aplicados dois 

questionários, um ao dono da empresa e outro ao contador responsável pela mesma, em 

que foram expostas suas opiniões sobre os principais impactos. 

QUESTIONÁRIO APLICADO AO DONO DA EMPRESA 

 

1. Como que a sua empresa foi informada sobre a obrigatoriedade 

da EFD-Contribuições? 

A empresa foi informada por seu contador, que por sua vez é o responsável por estar 

sempre atualizado sobre essas mudanças. 

2. O que teve de ser adaptado na empresa para atender a 

obrigatoriedade da EFD? 

A empresa teve que se adequar as normas e informar as receitas e despesas 

fidedignamente. Bem como precisou se atualizar nas questões dos softwares, capacitar 

funcionarios, para que assim não encontrar tantas dificuldades na horar de transpor as 

devidas informações que a sua contabilidade necessita para realizar as devidas 

apurações para suas devidas obrigações. 

 

 

http://www.normaslegais.com.br/legislacao/lei9718.htm


3. Como a empresa transmite as informações pra contabilidade e 

quais são essas informações? 

A empresa envia seus documentos para a contabilidade através de malotes mensais. 

Esse documentos são as notas de entrada e saída, que informam as receitas e despesas 

fidedignamente. 

 

4. Após a implementação da EFD houve alguma mudança na visão 

sua visão como dono da empresa? 

Sim, pois agora a empresa se sente presa a prazos, pois não podem atrasar o envios das 

informações para a contabilidade e o que antes podia ser resolvido facilmente, já não 

pode mais. Agora mais do que nunca ela anda corretamente com as informações 

contábeis pois caso ocorram erros, atrasos ou qualquer outro tipo de inadimplência, 

acaba gerando uma multa. 

 

5. Você considera que a empresa já está adequada às obrigações da 

EFD? 

Sim. A empresa se adequou de forma rápida, pois desde o inicio do projeto, até mesmo 

antes do mesmo entrar em vigor, a contabilidade já estava ciente e deu todo auxilio 

necessário. 

 

 

QUESTIONÁRIO APLICADO AO CONTADOR RESPONSÁVEL PELA 

EMPRESA 

1. Como foi informado à empresa sobre a obrigatoriedade da EFD-

Contribuições? 

Por se tratar de uma contabilidade terceirizada, foi passado primeiramente por e-mail e 

depois em visitas ao cliente que a sua empresa estaria se enquadrando em uma nova 

obrigação, a EFD-Contribuições, nos termos do art. 2º do Decreto nº 6.022, de 2007, 

pois se enquadra no quadro de pessoas jurídicas sujeitas à apuração das referidas 

contribuições sociais, incidentes sobre o faturamento e a receita, nos regimes não 

cumulativo e cumulativo, com base nos seguintes prazos de obrigatoriedade, definidos 

na Instrução Normativa RFB nº 1.252/2012. 

 



 

 

2. Após a implementação da EFD houve alguma mudança na visão 

sua visão como contador responsável pela empresa? 

A principal mudança foi à atenção aos prazos e a exatidão nas informações que a 

empresa precisa enviar as informações para a contabilidade. 

 

3. Você considera que a empresa já está adequada às obrigações da 

EFD? 

Sim, pois até mesmo antes do projeto entrar em vigor a já contabilidade estava cientes 

das mudanças que teriam de ser implantadas e já estávamos dando todo auxilio preciso 

para a empresa não tivesse que pagar multas.  

 

4. A contabilidade precisou realizar alguma adaptação para 

atender às obrigatoriedades do SPED? 

O escritório teve de capacitar seus funcionários responsáveis pelo envio dessas 

obrigações para que se tornassem aptos a todos os programas do SPED para que assim 

enviem corretamente as informações deixando assim o escritório isento de pagar multas 

por inadimplência na hora do preenchimento e envio das obrigações acessórias, teve 

também que atualizar seus sistemas, pois como pré-requisito para a instalação do 

Programa Validador e Assinador (PVA) EFD-Contribuições é necessário que seja 

instalado previamente a Maquina Virtual Java (JVM). 

 

3.3 ANÁLISE DOS QUESTIONÁRIOS 

Vendo a necessidade dessa nova obrigatoriedade, de envio de informações 

através da EFD-Contribuições, a empresa precisou se adequar e informar corretamente 

as suas receitas e despesas para que, a partir dessas sejam obtidas a base de calculo e 

então sejam calculadas as obrigações.  

Para adequar a empresa aos novos processos, a primeira etapa realizada pela 

contabilidade, foi começar a emissão de NF-e. A partir daí, a empresa somente precisa 

enviar mensalmente todos os dados solicitados pelo contador responsável.  



Após a implementação da EFD-Contribuições, os gestores da empresa acreditam 

que a maior mudança tenha sido nos prazos, pois agora ficam obrigados a entregar toda 

a documentação em dia para que a contabilidade tenha tempo hábil para fazer as devidas 

apurações e assim realizar as devidas informações dentro dos devidos prazos. Caso isso 

não ocorra, o que antes era apenas uma obrigação acessória se tornará uma obrigação 

principal (multa). 

A contabilidade terceirizada analisa como principal impacto a necessidade 

pessoal de adequar-se para prestar o serviço de transmissão pela empresa. Foi necessária 

uma adaptação dos funcionários, bem como dos equipamentos e sistemas de 

informação. 

Outro detalhe que, tanto o gestor da empresa, quanto o contador destacaram foi 

que agora a empresa fica mais vulnerável à fiscalização e, por isso, é necessário manter 

em dia todos os documentos, bem como investir em sistemas que permitam um maior 

controle interno. 

Esses impactos foram vistos, de forma geral, como positivos, pois o gestor 

acredita que, tão logo de adeque a todas as exigências do fisco, poderá ter grandes 

economias, que antes eram dificultadas, principalmente, pelo não cumprimento dos 

prazos. 



4. CONCLUSÃO 

 

Através do presente trabalho, percebem-se pontos originados para o governo e 

os contribuintes após a implantação do projeto SPED – Sistema Público de Escrituração 

Digital, alguns se classificam como positivos e outros como negativos para cada uma 

das partes.  

Pode-se citar como principal ponto, o grande crescimento do combate à 

sonegação dos impostos que aumentou significativamente a arrecadação após a 

implantação do SPED, sendo esse positivo tanto para o governo como para os 

comerciantes e a sociedade de forma geral, pois, desta forma as empresas trabalham na 

legalidade sem se preocupar com as penalidades que poderiam incorrer após as 

fiscalizações. Portanto, após tal, verifica-se o grande aumento com a arrecadação de 

tributos com a redução da ilegalidade, desta forma o governo e sociedade obtiveram 

benefícios. 

Além deste, temos como pontos positivos a integração de todas as unidades 

governamentais, fazendo com que todos trabalhem de forma integrada a fim de ajudar a 

população com seus trabalhos, impedindo que suas obrigações se tornem um problema 

para as empresas. Exemplo disso é a NFe, que permite que uma nota fiscal emitida no 

estado de São Paulo tenha a mesma formatação e informações que uma nota fiscal 

emitida no estado do Pará ou em qualquer outro estado.  

Ressalta-se ainda a necessidade das empresas em se informatizar, que teve uma 

antecipação forçada com a implementação do SPED, o que, mesmo com algumas 

ressalvas, pode ser visto como um benefício, pois além de atender a legislação, ajuda o 

empresário a ter informações gerencias da empresa de forma mais clara e rápida, 

auxiliando nas tomadas de decisões.  

Com o Projeto SPED – Sistema Público de Escrituração Digital, toda a 

sociedade teve e terá muitos benefícios, pois organizar e deixar as informações Fiscais e 

Contábeis da empresa de uma forma uniforme, permite que todos tenham vantagens. 

Além de prevenir os comerciantes e as empresas de possíveis fraudes que possam ser 

feitas no mercado. 

 Portanto, para o perfeito funcionamento do projeto SPED – Sistema Público de 

Escrituração Digital, que por sua vez representa um importante passo na evolução do 

país, observou-se que as empresas tiveram que se adequar a prazos para passar suas 



informações aos contadores e assim eles informarem o fisco, e caso isso não ocorra, a 

obrigação acessória se transforma em uma obrigação principal. 

No caso específico da empresa estudada, que é tributada pelo lucro real, a 

principal mudança da realidade anterior com as novas obrigações, está no fato de que 

tudo precisa ser feito buscando sempre o menor número de discrepâncias, para assim, 

antes de qualquer coisa, evitar possíveis erros e, com isso, as multas. 
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APÊNDICES 

 

APÊNDICE A 

 

QUESTIONÁRIO APLICADO AO DONO DA EMPRESA 

 

6. Como que a sua empresa foi informada sobre a obrigatoriedade da 

EFD-Contribuições? 

7. O que teve de ser adaptado na empresa para atender a obrigatoriedade 

da EFD? 

8. Como a empresa transmite as informações pra contabilidade e quais 

são essas informações? 

9. Após a implementação da EFD houve alguma mudança na visão sua 

visão como dono da empresa? 

10. Você considera que a empresa já está adequas às obrigações da EFD? 

 

QUESTIONÁRIO APLICADO AO CONTADOR RESPONSÁVEL PELA 

EMPRESA 

5. Como foi informado à empresa sobre a obrigatoriedade da EFD-

Contribuições? 

6. Após a implementação da EFD houve alguma mudança na visão sua 

visão como contador responsável pela empresa? 

7. Você considera que a empresa já está adequas às obrigações da EFD? 

8. A contabilidade precisou realizar alguma adaptação para atender às 

obrigatoriedades do SPED? 

 

 


