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RESUMO 

Para fomentar e impulsionar a Reforma Tributária, veio à tona o Sistema Público de 

Escrituração Digital; dando ao Fisco a possibilidade de ter todas as informações das 

transações das organizações. O SPED é subdividido em diversos subprogramas. Este 

trabalho têm o intuito de analisar as dificuldades da implementação do SPED EFD-

Contribuições nos escritórios de contabilidade de Volta Redonda. Para tanto, foi 

realizada pesquisa de campo além de pesquisa bibliográfica; através de levantamento de 

dados com aplicação de questionários. Os objetivos propostos por este trabalho foram 

cumpridos, visto que os resultados apontam elevado número de erros na validação do 

arquivo e o cadastro de materiais e produtos como a maior dificuldade na 

implementação do projeto nos escritórios, apesar de ter sido constatado que a maioria 

dos entrevistados passou por dois ou mais cursos acerca do tema. Mesmo diante deste 

cenário, verificou-se que os entrevistados não se incomodam com a fiscalização do 

Fisco, pois tem segurança quanto aos controles de processos e procedimentos do 

Sistema. 

 

Palavras Chave: Reforma Tributária, SPED, EFD-Contribuições 

Área Temática: Contabilidade Tributária 
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ABSTRACT 

 

To encourage and boost Tax Reform, has surfaced the Public Digital Bookkeeping 

System; giving the IRS the ability to have all the details of the transactions of 

organizations. SPED is subdivided into several sub-programs. This work has the 

objective of analyzing the difficulties of implementing the SPED EFD-Contributions in 

the accounting offices of Volta Redonda. To this end, field research was conducted in 

addition to literature; through data gathering with questionnaires. Our objectives for this 

work were completed, as the results show a high number of errors in file validation and 

registration of materials and products as the main difficulty in implementing the project 

in the office, though it was found that most respondents spent by two or more courses 

on the subject. Even before this scenario, it was found that respondents do not bother 

with the supervision of the Treasury, it has certainty about the processes and procedures 

of the system controls. 

  

Key words: Tax Reform, SPED, EFD-Contributions  

Subject Area: Accounting Tax 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A contabilidade é uma ciência em constante evolução, se desenvolvendo de 

acordo com as necessidades de informações demandadas pelos seus usuários. Ela 

acompanha os avanços sociais, econômicos e tecnológicos de sua época, sempre em 

busca de melhorias e contribuições para o desenvolvimento de sua ciência.  

Atualmente com os processos de integração internacional da economia e os 

avanços tecnológicos, sobretudo a tecnologia da informação (TI), torna-se cada vez 

mais rápidas e dinâmicas as transações comerciais e a necessidade de informações pelos 

usuários da contabilidade. 

Com as mudanças geradas pela globalização e o maior dinamismo na 

economia, o fisco utilizou-se desses avanços tecnológicos, para incorporar no processo 

de fiscalização dos contribuintes, a fim de obter maiores informações e agilidade, com 

objetivo de reduzir a sonegação fiscal e o tempo de fiscalização, exigindo maior 

evidenciação por parte dos contribuintes. 

Neste sentido, diante da necessidade de integrar as informações contábeis e 

fiscais prestadas ao fisco pelos contribuintes e de escriturar os livros contábeis em 

formato digital, surgiu o Sistema Público de Escrituração Digital – SPED, sendo 

instituído pelo Decreto n° 6.022, de 22 de Janeiro de 2007 fazendo parte do Programa 

de Aceleração do Crescimento (PAC) do Governo Federal. 

Diante desse cenário, a presente pesquisa busca abordar os impactos da 

implementação do SPED com foco na Escrituração Fiscal Digital – Contribuições 

(EFD-Contribuições), uma vez que o SPED apresenta diversos sub projetos de alta 

complexidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

2. OBJETIVOS 

 

A pesquisa tem por objetivo geral verificar as dificuldades que os escritórios de 

contabilidade do município de Volta Redonda enfrentam na implementação do SPED 

com vistas ao EFD - Contribuições.  

 

2.1. OBJETIVOS ESPECIFICOS  

 

 Analisar o processo de implementação do SPED nos escritórios de 

contabilidade com vistas ao EFD - Contribuições; 

 Verificar os conhecimentos e preparos dos profissionais da contabilidade 

sobre essas mudanças; 

 Identificar através de pesquisa de campo quais foram às dificuldades na 

implementação do EFD - Contribuições apresentadas pelos escritórios de 

contabilidade. 

 

 

3. JUSTIFICATIVA 

 

Segundo Duarte (2009) o fisco tem melhorado seu sistema de fiscalização a 

partir do seu próprio banco de dados e também através do cruzamento de informações 

permutadas com outras esferas de poder. Neste sentido, essas mudanças impactam 

significativamente nos serviços contábeis, requerendo maior conhecimento sobre os 

sistemas eletrônicos de transmissão de dados entregues ao fisco. 

Com as transformações no cenário contábil brasileiro, o advento da 

globalização e a implementação da informática como um instrumento facilitador para a 

fiscalização dos contribuintes, esta pesquisa se torna relevante por investigar as 

dificuldades apresentadas pelos usuários da contabilidade para a obrigatoriedade dessa 

nova forma de tributação, a escrituração digital. 

A pesquisa se justifica por observar e informar os principais problemas 

apresentados pelos escritórios de contabilidade na implementação dessa obrigação, uma 

vez que se trata de uma temática nova no ambiente da contabilidade e o profissional 

contábil representa um papel fundamental na intermediação do contribuinte com o fisco. 
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O trabalho se justifica também em observar as contribuições PIS/Pasep e a 

COFINS, pois segundo a Receita Federal (2014) as contribuições representam uma 

arrecadação para o governo superior ao Imposto de Renda Pessoa Jurídica e a 

Contribuição Social do Lucro Líquido (IRPJ/CSLL) o que torna relevante a observação 

dessa obrigação pelos contribuintes. 

 

 

4. LIMITAÇÃO DO PROBLEMA 

 

O trabalho apresenta uma limitação quanto a sua execução, pois busca 

investigar as dificuldades apresentadas pelos escritórios de contabilidade do município 

de Volta Redonda sobre o SPED com vistas ao EFD – Contribuições e considerando 

que o Sistema Público de Escrituração Digital é uma ferramenta que se subdivide em 

diversos outros projetos de alta complexidade, fica restrito para essa pesquisa, somente 

o projeto de Escrituração Fiscal Digital das contribuições. 

 

 

5. METODOLOGIA 

 

Segundo Gil (2008 p. 17) pode-se definir pesquisa como "procedimento 

racional e sistemático que tem como objetivo proporcionar respostas aos problemas que 

são propostos, neste sentido, as pesquisas são necessárias quando não há informações 

suficientes para responder ao problema apresentado”. 

A presente pesquisa pode ser classificada quanto a sua natureza como uma 

pesquisa aplicada, pois objetiva gerar conhecimentos para aplicações práticas dirigidas à 

solução de problemas e/ou objetivos específicos. Ela também abordará uma pesquisa 

quantitativa das empresas prestadoras de serviços contábeis que, para Silva (2011, p. 10 

apud Collis Hussey 2005) a pesquisa quantitativa é focada na mensuração de 

fenômenos, envolvendo a coleta e análise de dados numéricos e aplicação de testes 

estatísticos.  
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O método de pesquisa utilizado para o objetivo da pesquisa será o exploratório 

que segundo Gil (2008 p. 41), “tem como objetivo proporcionar maior familiaridade 

com o problema, com vistas a torná-lo mais explícito e/ou construir hipóteses”. 

Quanto ao ponto de vista dos procedimentos técnicos, este trabalho visa uma 

pesquisa bibliográfica constituída principalmente por livros e artigos científicos que 

segundo Marconi e Lakatos (2003, p 183) “sua finalidade é colocar o pesquisador em 

contato direto com tudo o que foi escrito, dito ou filmado sobre determinado assunto”.  

Outro procedimento técnico adotado para este estudo é a pesquisa de campo, 

conforme Marconi e Lakatos (2003, p 186) “são utilizados com objetivo de conseguir 

informações e/ou conhecimentos acerca de um problema”. Neste sentido, serão 

realizadas entrevistas através de questionários aos escritórios de contabilidade do 

município, a fim de investigar as informações a respeito da problemática em questão.  

O presente questionário é composto por 10 questões objetivas e foi aplicado 

aos representantes do departamento fiscal e/ou ao empresariado dos escritórios 

contábeis do município; A amostra é de 20 escritórios de uma população alvo de 151 

prestadores de serviços contábeis registrados na prefeitura de Volta Redonda, 

correspondendo a 13,25% dessa população.  

 

6. FUNDAMENTAÇÃO TEORICA 

 

Nesta etapa da pesquisa serão apresentados o conceito da contabilidade e seus 

principais segmentos, enfatizando o ramo da contabilidade tributária para contextualizar 

o cenário envolvido pela escrituração fiscal digital e em seguida evidenciar os tributos 

inerentes a EFD – Contribuições e posteriormente elucidar sobre o projeto SPED do 

governo federal brasileiro com foco na escrituração fiscal digital das contribuições. 

 

 

7. CONCEITO DE CONTABILIDADE 

 

Contabilidade para Oliveira (2009, p. 5) é uma “ciência social que desenvolveu 

processos próprios com a finalidade de estudar e controlar os fatos que podem alterar as 

situações patrimoniais, financeiras e econômicas”.  
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Neste sentido, segundo Marques (2010), contabilidade é a ciência que estuda e 

controla o patrimônio das empresas, a qual busca registrar os fatos e gerar informações 

patrimoniais e financeiras. 

Dessa forma, segundo Marion (2007, p. 26) contabilidade é: 

 

“o instrumento que fornece o máximo de informações úteis para a tomada de 

decisões dentro e fora da empresa. Ela é muito antiga e sempre existiu para 

auxiliar as pessoas a tomarem decisões. Com o passar do tempo o governo 

começa a utiliza-se dela para arrecadar impostos e a torna obrigatória para a 

maioria das empresas.” 

Neste sentido, podemos observar que a contabilidade é uma ciência de grande 

importância para as entidades públicas e privadas, gerando informações de suporte a 

tomada de decisão e de controle da empresa, tanto para o usuário interno, quanto para os 

usuários externos e para o fisco. A seguir serão conceituados alguns segmentos onde se 

visualiza o uso da contabilidade. 

 

7.1. SEGMENTOS DA CONTABILIDADE 

 

A contabilidade pode ser dividida em diversas especializações, a baixo serão 

apresentados três dos principais ramos da contabilidade, sendo elas a contabilidade 

gerencial, financeira e a tributária, onde pode notar a diferença de seus usuários. 

   

7.1.1. CONTABILIDADE GERENCIAL 

Contabilidade gerencial segundo Padoveze (2012) é o segmento da ciência 

contábil que congrega o conjunto de informações necessárias à administração para o 

processo de planejamento e controle operacional e a tomada de decisão. 

Para Iudícibus (1987 p. 15) a contabilidade gerencial pode ser caracterizada 

como: 

“um enfoque especial conferido a várias técnicas e procedimentos contábeis 

já conhecidos na contabilidade financeira, na contabilidade de custos, na 

análise 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.” 
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Contabilidade gerencial segundo Garrison (2013), fornece informações aos 

gerentes da própria organização, ou seja, os usuários internos e enfatizam as decisões 

que afetam o futuro e a relevância da organização.  

  

7.1.2. CONTABILIDADE FINANCEIRA 

  

Conforme Frezzati (2007), Contabilidade Financeira é a especialidade que 

estuda a interação da empresa com o exterior, fornecendo aos usuários externos a 

informação necessária para as suas decisões. Neste sentido, a contabilidade financeira 

pode ser entendida como fazendo parte de uma empresa de capital aberto que para 

conseguir recursos externos utiliza-se da contabilidade para atrair capital de investidores 

externos. 

Para Garrison (2013, p. 23), a contabilidade financeira enfatiza as consequências 

de atividades passadas, a objetividade, a verificabilidade, a precisão e o desempenho em 

toda empresa. 

 

7.1.3. CONTABILIDADE TRIBUTÁRIA 

 

 A contabilidade tributária segundo Pohlmann (2012 p. 14) pode ser definida 

como: 

“a disciplina ou ramo da contabilidade que se dedica ao estudo dos 

princípios, conceitos, técnicas, métodos e procedimentos aplicáveis à 

apuração dos tributos devidos pelas empresas e entidades em geral, à busca e 

análise de alternativas para a redução da carga tributária e ao cumprimento 

das obrigações acessórias estabelecidas pelo fisco.” 

 

Para Lopes de Sá (1995, p.103) “a contabilidade fiscal é o registro dos fatos que 

merecem a atenção da fiscalização tributária, ou seja, os registros de compras, vendas, 

inventários, produção, etc., e equivale a denominação escrita fiscal”.  

De acordo com Oliveira et. al. (2005), pode-se dizer que contabilidade tributária 

é o ramo da contabilidade, o estudo da teoria e a aplicação prática dos princípios e 
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normas básicas da legislação tributária, sendo responsável pelo gerenciamento dos 

tributos. Neste sentido, a seguir será elucidado o sistema tributário nacional brasileiro e 

seus tributos, com maior profundidade nas contribuições sociais que são as declaradas 

pela EFD – Contribuições. 

 

8. SISTEMA TRIBUTÁRIO NACIONAL 

  

O Sistema Tributário Nacional segundo Harada (2008, p. 21), pode ser 

conceituado como: 

 

“o conjunto de normas constitucionais de natureza tributária, inserido no 

sistema jurídico global, formado por um conjunto unitário e ordenado de 

normas subordinadas aos princípios fundamentais, reciprocamente 

harmônicos, que organiza os elementos constitutivos do Estado, que outra 

coisa não é senão a própria Constituição.” 

 

Para Borba (2007), Sistema Tributário Nacional constitui num conjunto de 

normas e princípios gerais que estabelece os princípios do direito tributário e as 

limitações do poder de tributar, assim como a competência tributária das pessoas 

jurídicas de direito público, especificando-lhes quais os impostos que por elas podem 

ser instituídos. 

 Também conforme Borba (2007, p. 2), o Código Tributário Nacional (CTN) 

regula o sistema tributário nacional e estabelece com “fundamento no atual art. 146 III, 

da Constituição Federal, as normas gerais de direito tributário aplicável a União, Estado, 

Distrito Federal e Municípios, sem prejuízo da respectiva legislação complementar, 

supletiva ou regulamentar”. 

Desta forma, segundo o artigo 2°/CTN. O Sistema Tributário Nacional é regido: 

“pelo disposto na Emenda Constitucional n.18, de 1º de dezembro de 1965, 

em leis complementares, em resoluções do Senado Federal e, nos limites das 

respectivas competências, em leis federais, nas Constituições e em leis 

estaduais, e em leis municipais.” 

 

8.1. COMPETENCIA TRIBUTÁRIA 
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 Compreende-se competência tributária a atribuição dada pela Constituição 

Federal Brasileira a todos os entes federativos, incluindo a União, possibilidade de 

legislar sobre normas gerais como a prerrogativa de instituir tributos. 

Como podemos verificar no artigo 6°/CTN: 

 

“a atribuição constitucional de competência tributária compreende a 

competência legislativa plena, ressalvadas as limitações contidas na 

Constituição Federal, nas Constituições dos Estados e nas Leis Orgânicas do 

Distrito Federal e dos Municípios.”  

 

 

  

9. TRIBUTOS E ESPECIES TRIBUTARIAS 

   

Conforme o artigo 3° da CTN “tributo é toda prestação pecuniária compulsória, 

em moeda ou cujo valor nela possa se exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, 

instituída por lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada”. 

 Segundo Schmitz 2008 (apud Oliveira et. al. 2005, p. 23) definem tributo como 

sendo “o vínculo jurídico entre o Fisco e o contribuinte decorrente de um fato lícito 

previsto em lei, tendo por objetivo uma prestação pecuniária”. 

 Quanto às espécies tributarias tanto Salomão (2001, p 108) quanto Oliveira et. 

al. (2012) relatam que o Estado tem permissão estruturada pelo Sistema Tributário 

Nacional a cobrar impostos, taxas, contribuições de melhoria (art. 145, I a III), 

empréstimo compulsório (art. 148) e contribuições especiais (arts. 149 a 195). 

 

9.1. IMPOSTOS 

 

 Conforme o art. 16 da CTN/66 “imposto é o tributo cuja obrigação tem por fato 

gerador uma situação independente de qualquer atividade estatal específica, relativa ao 

contribuinte”. 

 Neste sentido, segundo Borba (2007, p 53) imposto é:  
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“um tributo não vinculado por excelência, já que seu fato gerador é uma 

situação independente de qualquer atividade estatal especifica relativa ao 

contribuinte. Não há a existência de uma atuação especifica a sua cobrança 

por parte do Estado, sendo seu objetivo a pura e simples captação de riqueza 

para a Fazenda Pública” 

9.2. TAXAS 

 

 De acordo com o artigo 77 do CTN/66 prevê que: 

 

“as taxas cobradas pela União, pelos Estados, pelo Distrito Federal ou pelos 

Municípios, no âmbito de suas respectivas atribuições, têm como fato gerador 

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

de serviço público específico e divisível, prestado ao contribuinte ou posto à 

sua disposição.” 

  

Conforme Schmitz (2008 p. 17) diferentemente de imposto taxa é: 

 

“o tributo que está vinculado a uma atividade específica do estado, assim, 

quando o contribuinte paga uma taxa, está pagando por determinado serviço 

que foi prestado pelo estado. Além disso, as taxas não possuem uma base de 

cálculo, seus valores são referentes ao serviço que foi oferecido.” 

 

9.3. CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA 

 

 Entende-se como contribuição de melhoria conforme artigo. 81 do CTN/66: 

“A contribuição de melhoria cobrada pela União, pelos Estados, pelo Distrito 

Federal ou pelos Municípios, no âmbito de suas respectivas atribuições, é 

instituída para fazer face ao custo de obras públicas 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.” 

 

 Desse modo em concordância à constituição, Torres 2012 (apud Carraza 2006, 

p. 530) diz que: 

“a hipótese de incidência da contribuição de melhoria não é ser proprietário 

de imóvel urbano ou rural, mas a realização de obra pública que valoriza o 
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imóvel urbano ou rural. Sua base de cálculo [...] é o incremento valorativo 

que a obra propicia ao imóvel do contribuinte.” 

 

9.4. EMPRÉSTIMOS COMPULSÓRIOS  

 

 De acordo com o artigo 148 da CF a união, mediante lei complementar, poderá 

instituir empréstimo compulsório para: 

 

I – para atender as 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 artigo 150, III, b. 

  

O empréstimo compulsório é considerado um tributo restituível, pois a um 

determinado período de tempo ele é devolvido ao contribuinte. Neste sentido, conforme 

Jardim (2010) o empréstimo compulsório é um tributo finalístico a qual os recursos 

deverão ser destinados às despesas que legitimou a sua criação e somente quando 

estiver esgotado os fundos públicos.  

 

9.5. CONTRIBUIÇÕES ESPECIAIS 

 

 As contribuições especiais são atribuídas conforme o art. 149 da CF/88 em que 

compete “exclusivamente à União instituir contribuições sociais, de intervenção no 

domínio econômico e de interesse das categorias profissionais ou econômicas, como 

instrumento de sua atuação nas respectivas áreas”.  

Estas contribuições segundo Borba (2007), correspondem: 

 

“ao emprego das finanças publicas com objetivos extrasfiscais, não visando 

precipuamente à obtenção de receitas, mas objetivando regular ou modificar 

a distribuição da riqueza nacional, equilibrar os níveis de preços de utilidades 

ou de salários, bem como outras finalidades econômicas ou sociais 

semelhantes.” 
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 As contribuições sociais conforme Torres (2012, p 30), foram instituídas para 

“custear a atuação estatal no que diz respeito à ordem social, nas seguintes áreas: 

seguridade social; educação, cultura e desporto; ciência e tecnologia; meio ambiente, 

família, criança adolescente e idoso; e proteção aos bens dos índios”.  

 Essas contribuições para Oliveira et. al. (2012) tem como base os lucros das 

sociedades, a folha de pagamento dos empregados e o faturamento das empresas. 

Neste sentido, nos próximos tópicos a pesquisa buscará detalhar as contribuições 

sociais, como por exemplo, o Programa de Integração Social, o Programa de Formação 

do Patrimônio do Servidor Público, a Contribuição Social para Financiamento da 

Seguridade Social e a Contribuição Previdenciária Patronal; Objetos de estudo desse 

trabalho. 

 

9.5.1. PIS/PASEP 

 

O Programa de Integração Social (PIS) foi instituído conforme a lei 

complementar n° 7/70, destinada promover a integração do empregado na vida e no 

desenvolvimento da empresa. E, o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor 

Público (PASEP) foi criado conforme a lei complementar de n° 8/70 para propiciar aos 

servidores públicos a participação na receita das entidades integrantes. 

Neste sentido, para Pegas (2011, p. 551) o “Programa de Interação Social e o 

Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público – PIS/PASEP são 

contribuições que apresentam como objetivo integrar os trabalhadores no desempenho 

das empresas”. 

 Dessa forma, futuramente essas contribuições foram unificadas pelo Congresso 

Nacional conforme a Lei Complementar n° 26 de 1975 sob a denominação de 

PIS/PASEP conforme o artigo 1° abaixo: 

 

“Art. 1º - A partir do exercício financeiro a iniciar-se em 1º de julho de 1976, 

serão unificados, sob a denominação de PIS-PASEP, os fundos constituídos 

com os recursos do Programa de Integração Social (PIS) e do Programa de 

Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP), 31 instituídos pelas 

Leis Complementares nºs 7 e 8, de 7 de setembro e de 3 de dezembro de 

1970, respectivamente “ 

  

https://pt.wikipedia.org/wiki/Juscelino_Kubitschek
https://pt.wikipedia.org/wiki/Juscelino_Kubitschek
https://pt.wikipedia.org/wiki/Juscelino_Kubitschek
https://pt.wikipedia.org/wiki/Juscelino_Kubitschek
https://pt.wikipedia.org/wiki/Juscelino_Kubitschek
https://pt.wikipedia.org/wiki/Juscelino_Kubitschek
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A seguir serão tratadas as modalidades dessas contribuições conforme a 

legislação, sendo elas o PIS/Pasep sobre o faturamento, sobre a folha de pagamento e 

sobre a importação. 

   

9.5.1.1. PIS/PASEP SOBRE FATURAMENTO 

  

Conforme a Lei 9.718/88 artigo 2° estabelece que a “contribuição para o 

PIS/PASEP, devidas pelas pessoas jurídicas de direito privado, serão calculadas com 

base no seu faturamento, observadas a legislação vigente e as alterações introduzidas 

por esta Lei”.  Sendo compreendido o faturamento como a receita bruta da pessoa 

jurídica conforme artigo 3° desta mesma lei. 

 Neste sentido, Oliveira et. al. (2012, p 235) entende-se por “receita bruta a 

totalidade das receitas auferidas, sendo irrelevantes o tipo de atividade por ela exercida 

e a classificação contábil adotada para as receitas”. 

  

9.5.1.2. PIS/PASEP SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 

 

 A contribuição ao PIS/Pasep calculadas sobre a folha de pagamento mensal é 

devida a entidades sem fins lucrativos e fundações definidas como empregadoras pela 

legislação trabalhista.  

 De acordo com a Medida Provisória n° 2.158-35 de 2001, o art. 13° regula a 

contribuição para o PIS/Pasep sobre a folha de salários com a alíquota de um por cento 

(1%) para as entidades abaixo: 

 

I - templos de qualquer culto;  

II - partidos políticos;  

III - instituições de educação e de assistência social a que se refere o art. 12 

da Lei nº 9.532, de 10 de dezembro de 1997; 32  

IV - instituições de caráter filantrópico, recreativo, cultural, científico e as 

associações, a que se refere o art. 15 da Lei nº 9.532, de 1997;  

V - sindicatos, federações e confederações;  

VI - serviços sociais autônomos, criados ou autorizados por lei;  

VII - conselhos de fiscalização de profissões regulamentadas;  

VIII - fundações de direito privado e fundações públicas instituídas ou 

mantidas pelo Poder Público;  
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IX - condomínios de proprietários de imóveis residenciais ou comerciais; e  

X - a Organização das Cooperativas Brasileiras - OCB e as Organizações 

Estaduais de Cooperativas previstas no art. 105 e seu § 1º da Lei nº 5.764, de 

16 de dezembro de 1971. 

  

A base de cálculo do PIS/Pasep sobre a folha de pagamento será feito mediante a 

aplicação de 1% sobre o total da folha de salário mensal dos empregados. Desse modo, 

os rendimentos de trabalho assalariado conforme Oliveira (2012, p. 237) refere-se aos 

“salários, gratificações, prêmios, ajudas de custo, comissões, quinquênios, 13° salário, 

férias, etc”. 

 

 

9.5.1.3. PIS/PASEP SOBRE IMPORTAÇÃO 

  

 A lei n° 10.865/04 instituiu o PIS/Pasep sobre as importações. Nela de acordo 

com o artigo 3° da referida lei o fato gerador será: 

 

I - a entrada de bens estrangeiros no território nacional; ou 

II - o pagamento, o crédito, a entrega, o emprego ou a remessa de valores a 

residentes ou domiciliados no exterior como contraprestação por serviço 

prestado.  

  

 A base de cálculo, de acordo com o disposto no artigo 7 da lei 10.865/04 refere-

se quanto à importação de bens o valor aduaneiro e quanto aos serviços do exterior 

refere-se ao valor pago, creditado, entregue, empregado ou remetido para o exterior, 

antes da retenção do imposto de renda, acrescido do Imposto sobre Serviços de qualquer 

Natureza - ISS e do valor das próprias contribuições. 

 De acordo com Fabretti (2009) valor aduaneiro pode ser determinado pela 

valoração da mercadoria importada, feita da conversão da moeda estrangeira para a 

moeda nacional, pelo custo de transporte internacional da mercadoria e sobre o seguro 

da mercadoria. 

 Quanto às alíquotas sobre essa modalidade tem-se a tributação de 1,65% porém 

segundo Torres (2012, p. 33), “há casos em que a tributação ocorrerá com alíquotas 

diferenciadas para importação de produtos que estão previstos na referida lei”. 
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9.5.2. COFINS 

  

 A Contribuição Social para Financiamento da Seguridade Social (COFINS) foi 

instituída pela Lei Complementar nº 70 de 1991 para financiar a seguridade social 

conforme artigo 1°: 

 

“Art. 1° Sem prejuízo da cobrança das contribuições para o Programa de 

Integração Social (PIS) e para o Programa de Formação do Patrimônio do 

Servidor Público (Pasep), fica instituída contribuição social para 

financiamento da Seguridade Social, nos termos do inciso I do art. 195 da 

Constituição Federal, devida pelas pessoas jurídicas inclusive as a elas 

equiparadas pela legislação do imposto de renda, destinadas exclusivamente 

às despesas com atividades-fins das áreas de saúde, previdência e assistência 

social.” 

 

 Segundo Pegas (2011), a Constituição define que a seguridade social será 

financiada por toda a sociedade com os recursos provenientes da União, estados e 

municípios e das contribuições sociais cobradas sobre a folha de salário e demais 

rendimentos (INSS), Lucro (CSLL) e a receita ou faturamento (COFINS). 

 A seguir serão apresentadas as duas modalidades referentes à COFINS, sendo 

elas a COFINS sobre o faturamento e sobre a importação. 

 

9.5.2.1. COFINS SOBRE FATURAMENTO 

   

De acordo com o artigo 1° da lei 10.833/03 a COFINS como o PIS/PASEP tem 

seu fato gerador o faturamento mensal como podemos observar a baixo: 

 

“A Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS, com 

a incidência não-cumulativa, tem como fato gerador o faturamento mensal, 

assim entendido o total das receitas auferidas pela pessoa jurídica, 

independentemente de sua denominação ou classificação contábil.” 

  

O parágrafo 7 do artigo 195/CF dispõe sobre a isenção de contribuição para a 

seguridade social as entidades beneficentes de assistência social, tais como os asilos, os 

orfanatos, as santas casas de misericórdia, entre outros. Também são isentas do 
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recolhimento da contribuição as microempresas e empresas de pequeno porte optantes 

pelo Simples Nacional, as associações, os sindicatos, sociedades cooperativas etc.  

 Nos tópicos a seguir serão apresentados os regimes incidentes sobre este tipo de 

modalidade aprofundando quanto à base de cálculo e as alíquotas existentes. 

 

9.5.2.2. COFINS SOBRE IMPORTAÇÃO 

  

Com a lei 10.865/04 instituiu a cobrança da contribuição sobre a importação de 

bens e serviços no exterior tendo como fato gerador  

 

I - a entrada de bens estrangeiros no território nacional; ou 

II - o pagamento, o crédito, a entrega, o emprego ou a remessa de valores a 

residentes ou domiciliados no exterior como contraprestação por serviço 

prestado 

  

Conforme Torres (2012, p. 35) da mesma forma que para o PIS/Pasep – 

Importação, o artigo 8º, inciso II, determina que: 

 

“a tributação deverá ocorrer de forma geral sob alíquota de 7,6%.No entanto, 

há situações em que a tributação deverá ocorrer com alíquotas diferenciadas 

para importação de produtos que estão previstos na referida lei, que é o caso 

da importação de alguns produtos farmacêuticos, tributados a alíquota de 

9,9%, como também é o caso importação de produtos de perfumaria e higiene 

pessoal, que são tributados a alíquota de 10,3%, entre outros. (Lei 10.865/04, 

Art. 18, §§ 1º e 2º).” 

 

 A seguir serão abordados os regimes cumulativos e não cumulativos do 

PIS/Pasep e da COFINS e a tributação monofásica sobre o faturamento. 

 

9.5.3. REGIMES DO PIS/PASEP e COFINS 

 A seguir serão apresentados os regimes das contribuições, uma vez que, tais 

contribuições apresentam diversas maneiras conforme a legislação, de determinar sua 

incidência. 

 

9.5.3.1. COBRANÇA CUMULATIVA 
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 As contribuições de PIS/Pasep e da COFINS na modalidade de cobrança 

cumulativa tem o faturamento mensal como base de cálculo, que como vimos 

anteriormente corresponde à receita bruta, assim entendida como a total das receitas 

auferidas pela pessoa jurídica. 

 Para fim de determinação da base de cálculo podem ser excluídos do 

faturamento de acordo com a Receita Federal do Brasil (RFB,2011): 

a. das receitas isentas ou não alcançadas pela incidência da contribuição ou 

sujeitas à alíquota 0 (zero); 

b. das vendas canceladas; 

c. dos descontos incondicionais concedidos; 

d. do IPI; 

e. do ICMS, quando destacado em nota fiscal e cobrado pelo vendedor dos bens 

ou prestador dos serviços na condição de substituto tributário; 

f. das reversões de provisões; 

g. das recuperações de créditos baixados como perdas, que não representem 

ingresso de novas receitas; 

h. dos resultados positivos da avaliação de investimentos pelo valor do 

patrimônio líquido; 

i. dos lucros e dividendos derivados de investimentos avaliados pelo custo de 

aquisição, que tenham sido computados como receita; 

j. das receitas não-operacionais, decorrentes da venda de bens do ativo 

permanente. 

Neste regime a alíquota das contribuições do Programa de Integração Social, do 

Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público e Contribuição Social para 

Financiamento da Seguridade Social é de sessenta e cinco centésimos por cento (0,65%) 

e três por cento (3%) respectivamente. Nesta modalidade estão sujeitos à incidência 

cumulativa da contribuição as pessoas jurídicas optantes pelo regime de tributação pelo 

lucro presumido ou arbitrário (RBF, 2011). 

 

9.5.3.2. COBRANÇA NÃO CUMULATIVA 

  

De acordo com a Lei 10.637/2002 acaba a cumulatividade do PIS/PASEP e 

posteriormente com a 10.833/2003 para a COFINS às empresas optantes pelo regime de 

tributação pelo lucro real, incidindo uma alíquota de 1,65% para o PIS/PASEP e 7,6% 

para a COFINS sobre o faturamento mensal da pessoa jurídica.  
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 De acordo com a RFB (2011), dos valores de Contribuição para o PIS/PASEP e 

COFINS apurados, a pessoa jurídica submetida à incidência não-cumulativa poderá 

descontar créditos, calculados mediante a aplicação das alíquotas, sobre os valores: 

 

a - das aquisições de bens para revenda efetuadas no mês; 

b - das aquisições, efetuadas no mês, de bens e serviços utilizados como 

insumos na fabricação de produtos destinados à venda ou na prestação de 

serviços, inclusive combustíveis e lubrificantes; 

c - dos bens recebidos em devolução, no mês, cuja receita de venda tenha 

integrado o faturamento do mês ou de mês anterior, e tenha sido tributada no 

regime de incidência não-cumulativa; 

d - das despesas e custos incorridos no mês, relativos: 

1. à energia elétrica consumida nos estabelecimentos da pessoa 

jurídica; 

2. a aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos, utilizados nas 

atividades da empresa; 

3. a contraprestação de operações de arrendamento mercantil 

pagas a pessoa jurídica, exceto quando esta for optante pelo 

Simples; 

4. armazenagem de mercadoria e frete na operação de venda, nos 

casos dos incisos I e II, quando o ônus for suportado pelo 

vendedor; 

e - dos encargos de depreciação e amortização, incorridos no mês, relativos a 

máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado 

adquiridos a partir de maio de 2004, para utilização na produção de bens 

destinados à venda, ou na prestação de serviços (Ver IN SRF nº 457, de 

2004); 

f - dos encargos de depreciação e amortização, incorridos no mês, relativos a 

edificações e benfeitorias em imóveis próprios ou de terceiros, adquiridas ou 

realizadas a partir de maio de 2004, utilizados nas atividades da empresa. 

  

Neste sentido, uma das diferenças apresentadas entre os regimes é a concessão 

de crédito de PIS/COFINS pelo regime não cumulativo de tributação para as empresas 

optantes pelo lucro real. 

 

9.5.4. TRIBUTAÇÃO MONOFÁSICA DO  PIS/COFINS 
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 Com a lei 10.637/02 e 10.833/03 o governo federal introduziu o regime 

monofásico, este regime segundo Rossetti et. al. (2008, 202), são:  

 

“apurados mediante aplicação de alíquotas diferenciadas concentradas sobre 

a receita auferida pelos produtores, importadores ou distribuidores, 

reduzindo-se a zero as alíquotas aplicadas sobre a receita auferida nas outras 

operações da cadeia de produção e comercialização.” 

 

 Neste sentido, esse regime há apenas um recolhimento das contribuições em 

toda a cadeia produtiva e estão sujeitos ao regime monofásico de tributação conforme a 

legislação os produtos farmacêuticos, bebidas, biodiesel por exemplo. 

  

9.5.5. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL - CPP 

  

 Conforme a lei 8.212/91 a contribuição a cargo da empresa destinada a 

Seguridade Social referente ao artigo 22, inciso I e III, temos: 

 

I - vinte por cento sobre o total das remunerações pagas, devidas ou 

creditadas a qualquer título, durante o mês, aos segurados empregados e 

trabalhadores avulsos que lhe prestem serviços, destinadas a retribuir o 

trabalho, qualquer que seja a sua forma, inclusive as gorjetas, os ganhos 

habituais sob a forma de utilidades e os adiantamentos decorrentes de 

reajuste salarial, quer pelos serviços efetivamente prestados, quer pelo tempo 

à disposição do empregador ou tomador de serviços, nos termos da lei ou do 

contrato ou, ainda, de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou sentença 

normativa 

III - vinte por cento sobre o total das remunerações pagas ou creditadas a 

qualquer título, no decorrer do mês, aos segurados contribuintes individuais 

que lhe prestem serviços. 

  

 Dessa forma segundo Torres (2012 p. 47), “foi determinado que as empresas 

devem contribuir com o percentual de 20% do total das remunerações pagas aos 

empregados, sendo esta a parte de responsabilidade da empresa para a seguridade 

social”. 

 Com a Medida Provisória nº 563/12 e posteriormente com a lei 12.546/2011 o 

governo instituiu algumas alterações tributárias para as empresas, o que afasta as 
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contribuições patronais a contribuição dos 20% sobre a folha de pagamento e institui 

uma contribuição de 1% ou 2% conforme o seguimento da empresa sobre a receita bruta 

operacional. 

A contribuição patronal tem como objetivo a desoneração da folha de 

pagamento, muito questionada pelo empresariado brasileiro.  

No próximo tópico será comentado o conceito de obrigação acessória uma vez 

que a SPED consiste na modernização da sistemática atual do cumprimento das 

obrigações acessórias, transmitidas pelos contribuintes às administrações tributárias.  

 

9.5.6. OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS 

 

 Conforme o artigo 113 § 2° e 3° do Código Tributário Nacional dispõe que a 

obrigação tributária acessória tem por objeto as prestações, positivas ou negativas, nela 

previstas no interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos e o fato da sua 

inobservância, converte-se em obrigação principal relativamente à penalidade 

pecuniária. 

 Neste sentido, entende-se como obrigação acessória a declaração da informação 

do contribuinte perante o fisco, ou seja, a declaração da escrituração fiscal digital pelo 

contribuinte responsável. 

 Desse modo, a seguir será elucidado sobre o Sistema Público de Escrituração 

Digital – SPED. 

 

 

10. SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL - SPED 

 

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

6.022 de 2007, com o intuito de modernizar o sistema de cumprimento das obrigações 

acessórias que os contribuintes devem prestar às administrações tributárias e ao Fisco, 

de acordo com (BRASIL, Portal Nacional do Sped), utilizando-se da certificação digital 

para fins de assinatura dos documentos eletrônicos, garantindo assim a validade jurídica 

dos mesmos apenas na sua forma digital. 

Paulo Pavan (2013) conclui que o SPED tem como objetivos, coletar todas as 

informações necessárias para suprir a necessidade dos fiscos municipal, estadual e 

federal, a fim de resolver métodos de prevenção à fraudes, sonegações, com o 
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melhoramento do controle dos processos, a velocidade no acesso às informações e com 

isto a fiscalização fica mais efetiva com os dados dentro da auditoria eletrônica. 

O SPED faz parte do Programa de Aceleração do Crescimento – PAC 

promovido pelo Governo Federal com o intuito de promover a aceleração do 

crescimento econômico no Brasil, aumentar a oferta de empregos e melhorar as 

condições de vida da população. 

Para elaborar o projeto, o Brasil buscou exemplos no exterior, os quais podem 

ser citados o Chile e o México, que serviram como ponto de partida para a elaboração 

do projeto. (AZEVEDO; MARIANO, 2009 apud CARNEIRO; OLIVEIRA; JÚNIOR, 

2011, p. 3). 

O SPED é fruto de muito trabalho das autoridades fiscais que, em diversos 

momentos, atuaram em conjunto com as empresas privadas participantes do projeto 

piloto. Ou seja, empresas e autoridades estão trabalhando baseadas em uma relação 

“ganha-ganha”, até então inédita em nosso País. (DUARTE, 2010, p. 70) 

A proposta do projeto SPED é revolucionar a forma de cumprimento das 

obrigações acessórias realizadas e transmitidas pelos contribuintes através da 

modernização digital, colocando os documentos fiscais e contábeis na era da 

informática; Conforme (AZEVEDO; MARIANO, 2009), substituindo a emissão de 

livros e documentos contábeis e fiscais em papel, por documentos eletrônicos, cuja 

auditoria, integridade e validade jurídica são reconhecidas pelo uso do certificado 

digital.  

O arquivo constitui um avanço tecnológico útil não só para o controle da 

Administração Pública e do Fisco, como também para os escritórios contábeis; não só 

pela agilidade e transparência que o projeto oferece, como também pela grande 

substituição de papéis e pastas. 

O SPED é subdividido em diversos subprogramas, são eles:  

 Escrituração Contábil Digital - ECD 

 Nota Fiscal Eletrônica – Nfe 

 EFD Contribuições 

 EFD ICMS/IPI 

 E-Social 

 Escrituração Contábil Fiscal - ECF 

 Nota Fiscal de Serviço Eletrônica – NFSe 
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 Conhecimento de Transporte Eletrônico – Cte 

 Central de Balanços 

 Controle Fiscal Contábil de Transição – F-Cont 

 

10.1. ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL – ECD 

 

A Escrituração Contábil Digital (também chamado de SPED Contábil) é um dos 

pilares do SPED. 

A ECD tem por objetivo substituir a escrituração feita em papel pela 

escrituração digital transmitida via arquivo, ou seja, tem obrigação de transmitir, 

digitalmente, os seguintes livros: Diário, Razão e balancetes, balanços, inventários e 

DRE. Que outrora eram encadernados e autenticados manualmente pela SEFAZ. 

(PAVAN, 2013) 

 

10.2.  NOTA FISCAL ELETRONICA – NF-e 

 

Foi o primeiro projeto do SPED a ser implementado. De acordo com (BRASIL. 

Sítio da Fazenda, 2012, p. 10): 

 

“O Projeto NF-e teve como objetivo a implantação de um modelo nacional de 

documento fiscal eletrônico visando a substituir a sistemática de emissão do 

documento fiscal em papel, modelos 1 e 1A, com validade jurídica garantida 

pela assinatura digital do emitente, simplificando as obrigações acessórias 

dos contribuintes e permitindo, ao mesmo tempo, o acompanhamento em 

tempo real das operações comerciais pelo Fisco.” 

 

Ainda segundo (BRASIL. Sítio da Fazenda, 2012, p. 10), conceitua-se a Nota 

Fiscal Eletrônica como sendo um documento de existência apenas digital, emitido e 

armazenado eletronicamente, com o intuito de documentar uma operação de circulação 

de mercadorias ou uma prestação de serviços. 

 

10.3. EFD ICMS/IPI 

 

Segundo (DUARTE, 2013, p. 67): 
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“A EFD ICMS/IPI é um arquivo digital, com validade jurídica, formando um 

conjunto de escriturações de documentos fiscais e outras informações de 

interesse dos fiscos das unidades federadas e da Receita Federal do Brasil, 

bem como registros de apuração de impostos referentes as operações e 

prestações praticadas pelo contribuinte.” 

 

Ainda de acordo com Duarte (2013, p. 68), o arquivo tem o objetivo de 

implementar a escrituração fiscal do ICMS/IPI/Ciap em meio eletrônico. 

 

10.4. E-SOCIAL 

A e-Social é um projeto do governo federal que vai unificar o envio de 

informações pelo empregador em relação aos seus empregados. (BRASIL. Sítio do 

esocial.gov, 2013). 

Tornou-se obrigatório a partir de 2014, e tem, entre outros, o intuito de combater 

à sonegação oferecendo maior transparência e de garantir a todos as partes o acesso às 

informações. 

O e-Social abrange folha de pagamento, obrigações trabalhistas, previdenciárias 

e fiscais relativas à contratação e utilização de mão de obra com ou sem vínculo 

empregatício. Trata-se, portanto, de uma relação digital entre empregos, empregadores e 

governo. (BRASIL. Sítio da Fiesp, 2013). 

 

10.5. ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL FISCAL – ECF 

 

A Escrituração Contábil Fiscal substitui a Declaração de Informações 

Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ), a partir do ano-calendário 2014. 

(BRASIL. Manual de Orientação da ECF). 

 

            De acordo com a Instrução Normativa RFB nº 1.422, de 19 de dezembro de 

2013 que dispõe sobre a Escrituração Contábil Fiscal, a partir do ano-calendário de 

2014, todas as pessoas jurídicas, inclusive as equiparadas, deverão apresentar a ECF de 

forma centralizada pela matriz.  

 

10.6. NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO – NFS-e 
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De acordo com (BRASIL. Portal Nacional do Sped): 

 

“A Nota Fiscal de Serviços Eletrônica (NFS-e) é um documento de existência 

digital, gerado e armazenado eletronicamente em Ambiente Nacional pela 

RFB, pela prefeitura ou por outra entidade conveniada, para documentar as 

operações de prestação de serviços. 

Esse projeto visa o benefício das administrações tributárias padronizando e 

melhorando a qualidade das informações, racionalizando os custos e gerando 

maior eficácia, bem como o aumento da competitividade das empresas 

brasileiras pela racionalização das obrigações acessórias, em especial a 

dispensa da emissão e guarda de documentos em papel.” 

 

10.7. CONHECIMENTO DE TRANSPORTE ELETRÔNICO – Cte 

 

Segundo (sítio da FAZENDA. Portal do Cte) conceitua-se o Conhecimento de 

Transporte Eletrônico como sendo um documento de existência apenas digital, emitido 

e armazenado eletronicamente, com o intuito de documentar, para fins fiscais, uma 

prestação de serviço de transporte de cargas realizada por qualquer modal (Rodoviário, 

Aéreo, Ferroviário, Aquaviário e Dutoviário).  

 

10.8. CENTRAL DE BALANÇOS 

 

Conforme (BRASIL, Portal Nacional do Sped), a Central de Balanços brasileira 

é um projeto integrante do Sped, que reune demonstrativos contábeis e uma série de 

informações econômico-financeiras públicas das empresas envolvidas no projeto. 

A Central tem como objetivo a captação de dados contábeis e financeiros 

(notadamente as demonstrações contábeis), a agregação desses dados e a 

disponibilização à sociedade, em meio magnético, dos dados originais e agregados. 

(BRASIL, Portal Nacional do Sped). 

 

10.9.  CONTROLE FISCAL CONTÁBIL DE TRANSIÇÃO – F-Cont 
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Conforme disciplina a Instrução Normativa RFB nº 949/09, O F-Cont é uma 

escrituração, das contas patrimoniais e de resultado, em partidas dobradas, que 

considera os métodos e critérios contábeis. (BRASIL, Portal Nacional do Sped) 

De acordo com (DUARTE, 2009), seu objetivo é reverter os efeitos tributários 

oriundos dos lançamentos que modifiquem o resultado (receitas, custos e despesas) para 

fins de apuração do lucro real e da base de cálculo da Contribuição Social sobre o Lucro 

Líquido (CSLL), instituída pela Lei nº 11.638/07 e a Lei nº 11.941/09. 

 

10.10.  EFD – CONTRIBUIÇÕES 

 

A Escrituração Fiscal Digital - Contribuições foi criada para substituir o 

Demonstrativo de Apuração de Contribuições Sociais (DACON), que por sua vez foi 

criada para substituir o Demonstrativo de Apuração da Contribuição para PIS/PASEP 

não cumulativo (DAPIS) e posta em vigor em 2004.  

A DAPIS foi instituída em 2003 pela Secretaria da Receita Federal a fim de 

evitar a sonegação fiscal por parte dos contribuintes, que deveriam, por meio deste 

dispositivo eletrônico, disponibilizar as informações relacionadas à apuração do PIS. 

A sistemática utilizada para apuração do PIS não cumulativo foi estendida para 

COFINS e em 2004 foi instituído o DACON, com a mesma finalidade do DAPIS, mas 

abrangendo mais uma contribuição. 

Conforme (FARIA, 2005), a partir do exercício de 2005, a obrigatoriedade da 

entrega trimestral do Dacon foi estendida às empresas sujeitas ao regime cumulativo de 

apuração do PIS e da Cofins. 

Segundo (DUARTE, 2012), a EFD-Contribuições tem o objetivo de realizar a 

escrituração digital dessas contribuições e, gradativamente, substituir algumas 

obrigações acessórias, como, por exemplo, o Demonstrativo de Apuração de 

Contribuições Sociais (Dacon). 

Ainda de acordo com (DUARTE, 2012), o arquivo deve contribuir para a 

modernização do acompanhamento fiscal e uniformizar o processo de escrituração.  

Conforme (BRASIL, Portal Nacional do Sped): 

 

“A EFD-Contribuições trata de arquivo digital instituído no Sistema Publico 

de Escrituração Digital – SPED, a ser utilizado pelas pessoas jurídicas de 

direito privado na escrituração da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, 

http://www.robertodiasduarte.com.br/index.php/tag/csll/


25 
 

nos regimes de apuração não-cumulativo e/ou cumulativo, com base no 

conjunto de documentos e operações representativos das receitas auferidas, 

bem como dos custos, despesas, encargos e aquisições geradores de créditos 

da não-cumulatividade.” 

 

Conforme disciplina a Instrução Normativa RFB nº 1.252 de 1 de março 

de 2012, estão obrigadas à escrituração fiscal digital em referencia: 

 

“I - 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; 

II - em relação à Contribuição para o PIS/Pasep e à Cofins, referentes aos 

fatos geradores ocorridos a partir de 1º de julho de 2012, as demais pessoas 

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

Presumido ou Arbitrado; 

III - 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 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; 

IV - 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; 

V - em relação à Contribuição Previdenciária sobre a Receita, referente aos 

fatos geradores ocorridos a partir de 1º de abril de 2012, as pessoas jurídicas 

que desenvolvam as atividades relacionadas nos §§ 3º e 4º do art. 7º e nos 

incisos III a V do caput do art. 8º da Lei nº 12.546, de 2011.” 

 

Quanto à funcionalidade do Programa EFD-Contribuições: 

 

“O arquivo da EFD-Contribuições deverá ser validado, assinado digitalmente 

e transmitido, via internet, ao ambiente Sped até o quinto dia útil do segundo 

mês subsequente a que se refira a escrituração, inclusive nos casos de 

extinção, incorporação, fusão e cisão total ou parcial.” (DUARTE, 2011) 

 

Conforme a Instrução Normativa RFB nº 1.387, de 21 de Agosto de 2013: 
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“A geração, o armazenamento e o envio do arquivo digital não dispensam o 

contribuinte da guarda dos documentos que deram origem às informações 

nesses 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 efetuadas pelo contribuinte.  

A não apresentação da EFD-Contribuições no prazo fixado no art. 7º, ou a 

sua apresentação com incorreções ou omissões, acarretará aplicação, ao 

infrator, das multas previstas no art. 57 da Medida Provisória nº 2.158-35, de 

24 de agosto de 2001.” 

 

11.  ESTUDO DE CASO 

 

Esta etapa está subdividida em três seções: a primeira apresentará o grupo de 

pesquisa aplicado na investigação do trabalho; a segunda, a caracterização dos 

escritórios pesquisados e a terceira e última se refere aos resultados observados no 

questionário. 

 

11.1 GRUPOS DE PESQUISA 

  

A população da pesquisa contém 151 profissionais de contabilidade registrados 

na prefeitura municipal de Volta Redonda, de acordo com o endereço eletrônico da 

cidade. Neste sentido, a amostra utilizada para realização da pesquisa e aplicação do 

questionário foi de 20 escritórios de serviços contábeis; representando 13,25% da 

população. 

 

11.2 CARACTERIZAÇÃO DOS ESCRITÓRIOS 

 

 Entre os escritórios investigados na amostra observa-se aproximadamente que 

12,66% das empresas estão enquadradas no regime de tributação pelo Lucro Real e 

34,27% pertencem ao regime de tributação pelo Lucro Presumido. 

 

11.3 RESULTADO DO QUESTIONÁRIO 
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O primeiro ponto a ser observado diz respeito à ocorrência de erros na validação 

do arquivo EFD-Contribuições; 70% dos escritórios entrevistados relataram que tiveram 

algum tipo de erro na validação e apenas 30% relataram não ter tido problema nesta 

etapa do sistema. 

 

Figura 01: Erro na Validação do Arquivo 

Fonte: Dados da Pesquisa 

 

O segundo ponto levantado no questionário foi o treinamento dos funcionários 

dos escritórios em relação ao EFD-Contribuições; 50% dos entrevistados afirmaram ter 

passado por dois ou mais cursos sobre o projeto, 35% afirmaram ter tido apenas um 

curso a respeito e apenas 15% não passaram por nenhum curso relacionado ao tema. 

 

Figura 02: Treinamento dos Funcionários 

Fonte: Dados da Pesquisa 

 

O terceiro ponto em questão são as dificuldades enfrentadas pelos escritórios na 

implementação do projeto EFD-Contribuições (todos os entrevistados optaram por 
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marcar mais de um item de dificuldade); De acordo com as pesquisas, concluímos que a 

maior dificuldade foi o cadastro de materiais e produtos sendo a opção de 80% dos 

entrevistados, seguida da integração de sistemas legados com o ERP versus o arquivo 

SPED e da dificuldade com as notas de entrada e saída, ambas representam a opção de 

45% dos entrevistados e por fim, o entendimento por parte dos gestores de 

departamento acerca do projeto e dos novos controles resultantes sendo a opção de 40% 

dos entrevistados. 

 

Figura 03: Dificuldades Enfrentadas na Implementação do projeto 

Fonte: Dados da Pesquisa 

 

A quarta questão levantada foi acerca do desafio enfrentado para inicializar a 

utilização do sistema EFD-Contribuições (a maioria dos entrevistados optou por marcar 

mais de um item da questão); 50% dos entrevistados apontaram a carência de 

treinamento dos funcionários como o principal desafio no inicio da utilização do 

programa, 35% deles apontaram a dificuldade para o profissional contábil, logo em 

seguida foram apontadas a imposição forçada do sistema e o aumento da fiscalização, 

ambos com 15% das marcações e por fim, sendo opção de 10% dos entrevistados a falta 

de software adequado mostrou incômodo relativamente baixo em relação aos outros 

desafios. 
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Figura 04: Desafios Enfrentados para Inicializar a Utilização do Sistema 

Fonte: Dados da Pesquisa 

 

O quinto ponto em questão é acerca dos problemas na validação do arquivo 

EFD-Contribuições, estes foram divididos em cinco grupos; As maiores causas de 

problemas na validação do arquivo, de acordo com a pesquisa, foram os erros em notas 

fiscais e a falta de preenchimento de informações cadastrais, ambos com 45% das 

figuras de erros encontradas nos escritórios da amostra. Em segundo lugar, com 30% 

dos votos, esta a causa de falta de preenchimento dos códigos de legislação. Por fim, o 

erro de preenchimento dos códigos da legislação e a falta de informação no software de 

gestão que juntos somam 10% das figuras de erro encontradas aparecem em último 

lugar. 

 

Figura 05: Problemas na Validação do Arquivo 

Fonte: Dados da Pesquisa 
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A sexta pergunta do questionário tange o item que resultará em um controle mais 

eficaz dos dados e registros do layout do EFD-Contribuições; Na opinião de 55% dos 

entrevistados todos os itens em disposição serão eficazes para suas empresas. 20% deles 

julgaram apenas a auditoria prévia dos arquivos gerados pelo programa como item de 

maior controle dos dados, 15% julgaram apenas os comitês de controles internos com 

foco em processos e seus reflexos contábeis/tributários e apenas 10% julgaram o 

treinamento institucional sobre tributação e reflexos nos procedimentos da empresa. 

 

Figura 06: Controle mais Eficaz dos Dados e Registros do Layout do Arquivo 

Fonte: Dados da Pesquisa 

 

A sétima questão avalia a opinião do escritório acerca dos benefícios que o EFD-

Contribuições podem trazer a eles e a seus clientes; 55% responderam que sim, que seus 

escritórios serão beneficiados com o uso do programa, 30% não souberam opinar ou 

tem duvidas e 15% responderam que não, não avaliam que seus escritórios serão 

beneficiados com o uso do programa. Então, em uma visão geral da implementação do 

EFD-Contribuições nos escritórios pesquisados, o projeto é considerado positivo. 
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Figura 07: Benefícios do Projeto EFD-Contribuições 

Fonte: Dados da Pesquisa 

 

O oitavo ponto a ser levantado é a respeito dos investimentos a serem feitos para 

o atendimento do EFD-Contribuições (a maioria dos entrevistados optou por marcar 

mais de um item da questão ou todos); 85% dos votos consideraram o treinamento da 

área fiscal/tributaria como o principal investimento a ser feito, em segundo lugar foi 

considerado o software com 55% dos votos e por fim, o treinamento da área contábil 

com 45% dos votos. A maioria dos entrevistados marcou as três opções, esta posição 

pode ser explicada devido à carência de treinamento das áreas afins ao projeto, à 

complexidade do programa em questão e ao fato de a contratação de um software que 

dê suporte a empresa e forneça as informações necessárias e mais difíceis de ter acesso 

ser imprescindível para o atendimento de prazos e para a geração dos arquivos (não só 

do EFD-Contribuições, como também do SPED em geral). 

 

Figura 08: Investimentos a serem feitos para o Atendimento do EFD-Contribuições 

Fonte: Dados da Pesquisa 

 

A nona questão têm o intuito de observar se os escritórios orientaram seus 

clientes quanto aos entendimentos das informações do arquivo EFD-Contribuições; 

70% dos entrevistados afirmaram ter orientado seus clientes, enquanto 30% afirmaram 

não ter dado nenhum tipo de orientação à seus clientes.  
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Figura 09: Orientação aos Clientes quanto aos Entendimentos acerca do EFD-Contribuições 

Fonte: Dados da Pesquisa 

 

A décima e última questão do questionário tange a fiscalização dos escritórios e 

de seus clientes pelas administrações tributárias e o Fisco, têm o intuito de observar se 

esse aspecto causa algum incômodo nos respectivos contadores; 70% dos entrevistados 

relataram não se incomodar, pois tem segurança quanto aos controles de processos e 

procedimentos; 20% afirmaram ficar relativamente incomodados, pois a comunicação 

interna focada no sistema é falha; e 10% afirmaram ficar muito incomodados, pois são 

inúmeras informações sobre tudo e todas as operações da organização e eles não 

dispõem de controles fortes. 

 

Figura 10: Fiscalização dos Escritórios e de seus clientes pelas Administrações Tributárias 

Fonte: Dados da Pesquisa 
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12. CONCLUSÃO 

Os avanços tecnológicos proporcionaram uma mudança significativa no cenário 

da contabilidade tributária brasileira, tornou-se mais rápida e confiável a informação, 

neste sentido, o fisco propõe reduzir as obrigações acessórias para o contribuinte, 

uniformizando tais obrigações de forma mais dinâmica com o Sistema Público de 

Escrituração Digital – SPED. 

Em relação à pesquisa bibliográfica das contribuições percebe-se diversas 

modalidades e regimes de acordo com a legislação e desse modo verifica a importância 

da declaração das informações dessas obrigações acessórias. 

Com a presente pesquisa, considerando a opinião dos entrevistados pode-se 

concluir que a maior dificuldade para iniciar a utilização do programa EFD-

Contribuições foi carência de treinamento, apesar da maioria dos escritórios de 

contabilidade ter passado por dois ou mais cursos sobre o projeto. Pode-se observar 

também que em geral, o treinamento da área fiscal/tributaria se apresenta como o maior 

investimento a ser feito para o atendimento do programa. 

Conforme a análise, também foi constatado que houveram muitos erros na 

validação do arquivo e a maior causa destes problemas foram os erros em notas fiscais e 

a falta de preenchimento das informações cadastrais.  

Em suma, apesar de representar mais uma obrigação para os contadores e 

apresentar diversas dificuldades em sua implementação e em sua validação, a maioria 

dos entrevistados afirmou que o projeto trará benefícios e controles mais eficazes à suas 

empresas.  
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14. APÊNDICES 

 

14.1. APÊNDICE A: QUESTIONÁRIO 

 

1 – O escritório teve algum tipo de erro na validação no arquivo EFD - 

Contribuições? 

(     ) Sim 

(     ) Não 

 

2 – Os funcionários do escritório envolvidos no projeto EFD – Contribuições 

participaram de quantos cursos sobre o projeto? 

(     ) zero 

(     ) uma 

(     ) duas ou mais vezes 

 

3 – Na implementação do projeto EFD – Contribuições, qual dos itens abaixo 

resultou em maior dificuldade? 

(     ) cadastro de clientes e fornecedores 

(     ) cadastro de materiais e produtos 

(     ) nota de entrada e nota de saída 

(     ) integração de sistemas legados com o ERP versus arquivo SPED 

(  ) entendimento, pelos gestores de departamento, do projeto e novos controles 

resultantes 

(     ) todos os anteriores 

 

4 – Maior desafio para inicializar a utilização do sistema EFD – Contribuições? 

(    ) imposição forçada do sistema 

(    ) maior nível de fiscalização 

(    ) falta de software adequado 

(    ) maior nível de dificuldade para o profissional contábil 

(    ) carência de treinamento 

 

5 – Qual a maior causa de problemas na validação do arquivo da EFD - 

Contribuições? 

(     ) erro de preenchimento dos códigos da legislação 

(     ) falta de preenchimento de informações cadastrais 

(     ) falta de informação no software de gestão 

(     ) erros em notas fiscais 

(     ) falta de preenchimento dos códigos de legislação 
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6 – Na opinião dos que participaram da implementação do projeto no escritório, 

qual item resultará em um controle mais eficaz de dados e registros do layout do 

EFD - Contribuições? 

( ) comitês de controles internos com foco em processos e seus reflexos 

contábeis/tributários 

(    ) auditoria prévia dos arquivos gerados pelo EFD 

(   ) treinamento institucional sobre tributação e reflexos nos processos/procedimentos 

da empresa 

(     ) todos os anteriores 

 

7 – Com o EFD – Contribuições, você avalia que seu escritório e seus clientes serão 

beneficiados? 

(     ) sim 

(     ) não 

(     ) talvez 

 

8 – Em sua opinião, qual é o principal investimento a ser feito para o atendimento 

do EFD - Contribuições? 

(     ) software 

(     ) treinamento da área contábil 

(     ) treinamento da área fiscal/tributária 

(     ) outros 

 

9 – O escritório orientou seus clientes quanto aos entendimentos das informações 

do arquivo EFD - Contribuições? 

(     ) Sim 

(     ) Não 

 

10 – As administrações tributárias irão observar o escritório e seus clientes 

detalhadamente. Como contador, esse aspecto: 

(  ) não te incomoda, pois tem segurança quanto aos controles de processos e 

procedimentos 

(    ) te deixa relativamente incomodado, pois a comunicação interna focada no sistema 

é falha 

(   ) te deixa muito incomodado, pois são inúmeras informações sobre tudo e toda as 

operações da organização e você não dispõe de controles fortes. 

 

 




