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RESUMO

o presente trabalho visa analisar os impactos do Sistema Público de Escrituração

Digital - SPED Fiscal - nas atividades do setor de regularização fiscal da Companhia

Siderúrgica Nacional. O desenvolvimento do estudo de caso está baseado no levantamento de

informações junto aos funcionários do setor e na experiência vivenciada pelo autor em suas

atividades. Por ainda ser reduzido o número de trabalhos sobre a vivência do uso do SPED

Fiscal, será feita uma revisão bibliográfica sobre os aspectos legais e técnicos pertinentes à

área em estudo e posteriormente uma identificação dos impactos sobre as atividades ligadas à

escrituração fiscal executadas no setor, buscando contribuir para o aperfeiçoamento em

relação ao uso desta nova tecnologia, assim como mostrar alternativas a serem avaliadas de

acordo com a natureza da operação.

Palavras chave: SPED Fiscal, impactos, escrituração fiscal.
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ABSTRACT

This coursework aims to analyze the impacts of the Public System of Digital Bookkeeping-

Fiscal SPED - in the activities of the sector of tax regularization from Companhia Siderurgica

Nacional (CSN).The development ofthe case study is based on the survey infonnation from

the employees sector and on the lived experience by the author in his activities. For still being

restricted, the number ofworks about the usage experiences of Fiscal SPED, it will be done a

bibliographic review about the legal and technical aspects pertinent to the area in study and

lately an identification of the impacts on the activities related to bookkeeping tax performed

on the sector, looking for contributing for the improvement in relation to the usage ofthis new

technology, as well as showing alternatives to be evaluated according to the nature ofthe

operation.

Keywords: SPED Fiscal, impacts, bookkeeping tax.
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1. Introdução

No Brasil, o número de empreendimentos formais e informais vem crescendo a cada

dia. A busca pelo sucesso e pela liderança em um mercado de alcance global tomado-se

dificil, pois os avanços tecnológicos acontecem com rapidez e os tributos cobrados na

execução da atividade empresarial são pesados.

Segundo levantamento divulgado pelo Departamento Nacional de Registro do

Comércio-DNRC (2010), órgão do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio

Exterior (MDIC), em 2009 foram abertas 629.857 mil empresas no Brasil, crescimento de

5,96% em relação a 2008, quando haviam sido registradas 594.440 mil novas empresas. As

medidas para incentivar as empresas a saírem da informalidade e as perspectivas de

crescimento favoráveis para a economia brasileira, resultam diretamente no aumento do

número de empresas a serem constituídas.

Apesar da expectativa de crescimento, um dos problemas enfrentados pelo governo

brasileiro é a sonegação fiscal que atingiu R$ 200,29 bilhões em 2008, de acordo com

estimativa do Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário - IBPT (2009, p.6).

Segundo o IBPT (2009, p.4 e 5) o faturamento não declarado em 2008 totaliza 1,32

trilhão, correspondendo a 25,05% do faturamento total das empresas brasileiras. Entre os três

triblltos mais sonegados estão, Instituto Nacional de Seguridade Social-INSS com índice de

27,75%, o Imposto sobre Circulação de Mercadorias-ICMS com 27,14% e o Imposto de

Renda - IR com 26,64%.

Em busca de soluções para a sonegação, um grande passo do governo para revolução

da atividade fiscal foi a criação do Sistema Público de Escrituração Digital (SPED). Através

do SPED as empresas conseguem manter e enviar à Receita Federal informações de natureza

fiscal e contábil (a partir da escrittlração digital mantida nas empresas) e informações

previdenciárias, bem como os Livros Fiscais, Comerciais e Contábeis gerados a partir da

escrituração (já registrados nos órgãos do Comércio), além das Demonstrações Contábeis. O

SPED é composto por três elementos: Nota Fiscal Eletrônica (NF-e), Escrituração Contábil

Digital (ECD) e a Escrituração Fiscal Digital (EFD).
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1.1. Problema de pesquisa

Devido à obrigatoriedade do uso do SPED, quais serão as mudanças e

responsabilidades trazidas pela sua implantação na atividade de escrituração fiscal das notas

fiscais de entrada de mercadorias realizada pelo setor de Regularização Fiscal da Companhia

Siderúrgica Nacional?

1.2. Objetivo Geral

Através do conhecimento mais aprofundado do Projeto SPED, com foco no SPED

Fiscal, busca-se descobrir quais os conflitos trazidos pela obrigatoriedade de seu uso na

Regularização Fiscal, das notas fiscais de entrada em relação à filosofia de escrituração

desenvolvida anteriormente.

1.3. Objetivos específicos

• Definir as obrigações e responsabilidades estabelecidas pelo SPED Fiscal.

• Apresentar o processo de escrituração fiscal desenvolvido dentro do setor.

• Demonstrar se o uso do SPED Fiscal pelo setor de Regularização Fiscal trouxe

impactos positivos ou negativos.

• Gerar conhecimento para trabalhos futuros.
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2. Revisão teórica

2.1. Legislação Tributária Brasileira

Para a compreensão das implicações do SPED Fiscal na vida das empresas, faz-se

necessário partir do princípio das obrigações entre governo e empresa, pois o objetivo da

criação do SPED é justamente a integração e uniformização das obrigações tributárias.

A Constituição Federal (1988), art. 145; estabelece que a União, os Estados, o Distrito

Federal e os Municípios poderão instituir os seguintes tributos:

I - impostos;

11 - taxas; em razão do exercício do poder de polícia ou pela utilização, efetiva ou

potencial, de serviços públicos específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos a

sua disposição;

111 - contribuição de melhoria.

§1o Sempre que possível, os impostos terão caráter pessoal e serão
graduados segundo a capacidade econômica do contribuinte, facultado à
administração tributária, especialmente para conferir efetividade a esses objetivos,
identificar, respeitados os direitos individuais e nos termos da lei, o patrimônio, os
rendimentos e as atividades econômicas do contribuinte. (Constituição Federal; Art.
145; p.1)

Os impostos têm origens em várias fontes como também são instituídos por diferentes

esferas do governo, em âmbito municipal, estadual e federal, portanto, cada operação será

tributada a uma entidade diferente.

A Constituição Federal (1988) dispõe também sobre o Imposto sobre Produto

Industrializado-IPI, Imposto sobre Circulação de Mercadorias-ICMS e Imposto sobre

Serviço-ISS, como mostram os artigos seguintes.

Art.153 da Constituição Federal. Compete a União instituir imposto sobre:

I - importação de produtos estrangeiros;

11 - exportação, para o exterior, de produtos nacionais ou nacionalizados;

111 - renda e proventos de qualquer natureza;

IV - produtos industrializados;

V - operações de crédito, câmbio e seguro, ou relativas a títulos ou valores mobiliários;

VI - propriedade territorial rural;

VII - grandes fortunas, nos termos de lei complementar.

14



Art.155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre:

I - transmissão causa mortis e doação, de quaisquer bens ou direitos;

II - operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de

transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e as

prestações se iniciem no exterior;

III - propriedade de veículos automotores.

Art. 156. Compete aos Municípios instituir impostos sobre:

I-propriedade predial e territorial urbana;

11 - transmissão "inter vivos", a qualquer título, por ato oneroso, de bens imóveis, por natureza

ou acessão física, e de direitos reais sobre imóveis, exceto os de garantia, bem como cessão de

direitos a sua aquisição;

111 - serviços de qualquer natureza, não compreendidos no art. 155, 11, definidos em lei

complementar.

O decreto nO 4.524, de 17 de novembro de 2002 regtllamenta a contribuição para o

Programa de Integração Social-PIS/ Programa de Formação do Patrimônio do Servidor

Público-P ASEP e a Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social-COFINS

devidas pelas pessoas jurídicas em geral. Essas contribuições foram instituídas objetivando

financiar o abono anual para trabalhadores que ganham até dois salários mínimos e o

pagamento do seguro desemprego.

De acordo com o Código Tributário Nacional art.3°; tributo é toda prestação

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

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

vinculada.

Segundo a lei 5172/66 do Código Tributário Nacional, art.113, são estabelecidas as

eguintes obrigações tributárias:

A obrigação tributária é principal ou acessória.

§ 10 A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto o

pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e extingue-se juntamente com o crédito dela

decorrente.

§ 20 A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as prestações,

positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da fiscalização dos

tributos.

§ 30 A obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, converte-se em obrigação

principal relativamente à penalidade pecuniária.
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Conforme decreto de n07212, de junho de 2010, a cobrança do IPI está regulamentada

em:

Art. 1o O Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI será cobrado, fiscalizado,

arrecadado e administrado em conformidade com o disposto neste Regulamento.

A lei complementar n087, de 13 de setembro de 1996 dispõe:

Art. 1o Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir o imposto sobre operações

relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte

interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e as prestações se

iniciem no exterior.

Segundo a lei complementar nO116, de 31 de julho de 2003:

Art. 10. O Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza, de competência dos

Municípios e do Distrito Federal, tem como fato gerador a prestação de serviços constantes da

lista anexa, ainda que esses não se constituam como atividade preponderante do prestador.

De acordo com a lei n06.404 de 15 de dezembro de 1976, as sociedades por ações se

caracterizam por:

Art. 1° A companhia ou sociedade anônima terá o capital dividido em ações, e a

responsabilidade dos sócios ou acionistas será limitada ao preço de emissão das ações

subscritas ou adquiridas.

Art. 20Pode ser objeto da companhia qualquer empresa de fim lucrativo, não contrário

à lei, à ordem pública e aos bons costumes.

§ 10Qualquer que seja o objeto, a companhia é mercantil e se rege pelas leis e usos do
, .comerCIO.

§ 2° O estatuto social definirá o objeto de modo preciso e completo.

§ 3° A companhia pode ter por objeto participar de outras sociedades; ainda que não

prevista no estatuto, a participação é facultada como meio de realizar o objeto social, ou para

beneficiar-se de incentivos fiscais.
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2.2. Projeto SPED (Sistema Público de Escrituração Digital)

De acordo com a lei nO 5172/1966, pertencente ao Código Tributário Nacional;

ar1.199, a Fazenda Pública da União e as dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios

prestar-se-ão rnlltuamente assistência para a fiscalização dos tributos respectivos de maneira

previamente definida.

Por meio de tratados, acordos ou convênios a Fazenda Pública da União poderá

permutar informações com Estados estrangeiros no interesse de arrecadação e da fiscalização

de tributos.

Juntamente com as medidas anunciadas pelo Governo Federal em 22 de janeiro de

2007, para o Programa de Aceleração do Conhecimento-P AC, que tem por objetivo promover

a aceleração do crescimento econômico e social do país; foi instituído o SPED através do

Decreto n° 6.022/07, tendo em vista o aperfeiçoamento do sistema tributário, a modernização

do cumprimento das obrigações acessórias transmitidas aos órgãos fiscalizadores, e a

integração das administrações tributárias federal, estadual e municipal.

Segundo Decreto nO6.022/07 de 22 de janeiro de 2007, art.2°: O SPED é 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.

De acordo com definição da MASTERMAQ, o Sistema Público de Escrituração

Digital (SPED) trata-se de uma solução tecnológica que oficializa os arquivos digitais das

escriturações fiscal e contábil dos sistemas empresariais dentro de um formato digital

específico e padronizado.

O projeto surgiu pela necessidade de oferecer maior confiabilidade ao fisco, em

relação às informações prestadas pelos diversos contribuintes, nas várias unidades federativas,

como também promover a integração entre as entidades tributárias das várias esferas

governamentais.

O SPED possui duas subdivisões conforme o tipo de escrituração a ser realizado: um

módulo contábil e outro fiscal.

o SPED contábil é a substituição da escrituração em papel pela Escrituração
Contábil Digital - ECD. Trata-se da obrigação de transmitir em versão digital os
seguintes livros: I - livro Diário e seus auxiliares se houver; II - livro Razão e seus
auxiliares se houver; 111- livro Balancetes Diários, Balanços e fichas de lançamento
comprobatórias dos assentamentos neles transcritos. (RECEITA FEDERAL)
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o SPED fIScal é a Escrituração Fiscal Digital- EFD. É um arquivo digital, que se
constitui de um conjunto de escriturações de documentos fiscais e de outras
informações de interesse dos fiscos das unidades federadas e da Secretaria da
Receita Federal do Brasil, bem como de registros de apuração de impostos
referentes às operações e prestação de serviços praticados pelo contribuinte.
(RECEITA FEDERAL)

2.3. Escrituração Fiscal Digital

A empresa para cumprir a obrigação acessória decorrente da legislação tributária, que

tem por objetivo a arrecadação dos impostos, realiza o processo de escrituração de todas as

notas fiscais, sejam elas de entrada ou de saída de materiais, ou mesmo prestação de serviço,

nos livros fiscais para que sejam apurados, os débitos e créditos de impostos previstos em lei,

conforme a natureza das operações realizadas.

Para cumprir com esta obrigação, antes da criação do SPED o contribuinte tinha que

manter em cada estabelecimento empresarial, de acordo com as operações de compra e venda

ou prestações de serviços que realizava determinados livros fiscais, onde eram prestadas todas

as informações de interesse do fisco. Os seguintes livros fiscais eram cobrados pelos órgãos

do governo, embasados no Convênio SINIEF s/no de 15/12/1970 art. 63, e no Convênio

SINIEF 6/89, art. 87:

I - Registro de Entradas, modelo 1;

11- Registro de Entradas, modelo l-A;

111- Registro de Saídas, modelo 2;

IV - Registro de Saídas, modelo 2-A;

V - Registro de Controle da Produção e do Estoque, modelo 3;

VI - Registro de Impressão de Documentos Fiscais, modelo 5;

VII - Registro de Utilização de Documentos Fiscais e Termos de Ocorrências, modelo 6;

VIII - Registro de Inventário, modelo 7;

IX - Registro de Apuração do ICMS, modelo 9;

X - Movimentação de Combustíveis.

As escriturações fiscais feitas antes do uso do SPED contavam com o processamento

de dados e a impressão dos livros fiscais. O responsável pela escrituração fazia todos os

lançamentos referentes às entradas e saídas no sistema internamente utilizado, formando uma

base de dados e a partir de tais informações trabalhadas em meio digital, era realizada a

apuração do ICMS, PIS, COFINS e IPI. Após a apuração acontecia à impressão dos livros
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fiscais, encadernação, assinatura pelos responsáveis, registro na Junta Comercial e

arquivamento dos livros da sede da empresa.

Obrigação acessória- Sem SPED

Escrituração Dados do Impressão
~ meio digital ~ do livrofiscal

I
+

Assinatura:do Registro na
Encadernação • responsável legal ~ Junta

e contador Comercial

I
+

Arquivo

morto

Figura 1: Processo de escrituração dos livros fiscais antes do uso do SPED.

Fonte: Elaborado pelo autor

Segundo Convênio ICMS nO 143/ 2006, no dia 15 de dezembro de 2006, a União

representada pela Secretaria da Receita Federal-SRF e pelo Conselho Nacional de Política

Fazendária-CONFAZ e baseada no art.37 da Constituição Federal, art.100 e art.199 do

Código Tributário Nacional e no Protocolo de Cooperação ENAT n002/2005, instituiu a

Escrituração Fiscal Digital-EFD.

Ainda conforme definição do Convênio 143/2006 o EFD é um arquivo digital,

constituído por um conjunto de escriturações de documentos fiscais e de outras informações

de interesse dos fiscos das unidades federadas e da Secretaria da Receita Federal, bem como

no registro de apuração de impostos referentes às operações e prestações praticadas pelo

contribuinte.
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Segundo BRANCO (2008) a escrituração fiscal digital tem por objetivo a substituição

de todos os livros fiscais utilizados pelas empresas por arquivos digitais, promovendo, assim,

a integração entre as entidades tributárias federais, estaduais e distritais, com vistas ao

acolhimento futuro também dos municípios.

Obrigação acessória- SPED

Ambiente do contribuinte

Base de dado das
escriturações

Criação do arquivo- ----+-. Obrigação acessória
EFO de envio mensal

Para o correto uso do SPED, foi desenvolvido o Manual de Orientação do Leiaute da

Escrituração Fiscal Digital, que deve ser observado pelos contribuintes do ICMS e IPI para

geração dos arquivos digitais, conforme Ato Cotepe/ICMS n09, de 18 de abril de 2008.

As informações para geração do EFD devem seguir o leiaute estabelecido pelo Ato

Cotepe, que divide o arquivo em blocos que partem no registro inicial (0000) e termina no

registro final (9999).

O bloco é composto pelo agrupamento de documentos e informações econômico-

fiscais. Cada bloco possui um registro de abertura, seguido pelo registro de dados e por fim

pelo registro de encerramento.

Escrituração fiscal

Obrigação acessória
de manutenção do
arquivo enviados

Ambiente da SEFAZ

Emissão do
-... comprovante de

recebimento

Recepção dos
arquivos EFO Base de dados

Figura 2: Processo de escrituração dos livros fiscais com o uso do SPED e envio do EFD à SEFAZ.

Fonte: Elaborado pelo autor
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Os registros são compostos de campos que devem ser apresentados e preenchidos na

sequência estabelecida pelo Ato Cotepe, portanto, de acordo com a organização dos blocos

que irão dispor as informações de maneira seqüencial e ascendente. Os registros que

apresentarem a informação "registro obrigatório" necessariamente têm de ser preenchido.

Cada estado federado possui sua respectiva tabela para preencher o EFD, como

também existem tabelas gerais contendo informações aplicadas a todo o país. As tabelas são

disponibilizadas no site da Receita Federal, tendo seu uso o objetivo de um posterior

confrontamento de dados.

No momento do preenchimento serão utilizadas: tabelas de externas oficiais

previamente publicadas, tabelas internas, tabelas intrínsecas ao campo de registro infonnado e

tabelas elaboradas pelo infonnante, portanto, há uma padronização de todas as informações

prestadas no arquivo para facilitar e racionalizar o processo de prestação de infonnações ao

fisco.

As nove tabelas exigidas pelo Ato Cotepe são:

I-CFOP (Código fiscal e operações e prestação)

II-NCM (Nomenclatura oficial do MERCOSUL)

111-Tabela de Gênero do item mercadoria/serviço

IV-Tabela de municípios

V - Tabela de países

VI-CEP (Código de endereço postal)

VII- Tabela de gênero de serviço

VIII-Código de cidades/aeroportos

IX-Tabela de produtos para combustíveis e/ou solventes
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Tabela de blocos para o leiaute do EFD

Bloco Descrição

O Abertura, identificação e referências

C Documentos Fiscais 1-Mercadorias (ICMSIIPI)

D Documentos Fiscais 11-Serviços (ICMS)

E Apuração do ICMS e do IPI

G* Controle do crédito de ICMS do ativo permanente- CIAP- modelos "C" e "D"

H Inventário fisico

1 Outras informações

9 Controle e encerramento do arquivo digital

Tabela 1: Estrutura de blocos do EFD.

Fonte: Elaborado pelo autor

Os registros inseridos nos blocos do EFD são organizados de acordo com a hierarquia

(Pai-Filho). O registro pais pode ocorrer mais de uma vez dentro do mesmo arquivo, com a

indicação "ocorrência-vários por arquivo" e o registro filho é dependente do deste.

O registro filho 1:1significa que há um filho para um pai e 1: N vários filhos para uma
•paI.

As informações prestadas serão sempre as advindas do contribuinte, sendo necessário

que o mesmo tenha um código para cada mercadoria que comercializa ou recebe dentro da

empresa.

*Bloco em processo de implantação.
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2.4. Criação do EFD

Com exceção da unidade federativa do domicílio fiscal do contribuinte, com

consentimento da SRFB, para a não apresentação do EFD, é obrigatória a apresentação para

todos os contribuintes do ICMS e IPI, conforme dispõe o Convênio ICMS 57/1995 para

usuários de sistema eletrônico de processamento de dados.

O EFD substitui a impressão dos livros:

l-Registro de entradas e saídas;

lI-Registro de inventário;

III-Registro de apuração do IPI;

IV-Registro de apuração do ICMS.

Assim, os tributos informados no EFD serão ICMS, IPI, PIS e COFINS.

O arquivo criado para ser transmitido ao SPED é obtido a partir da base de dados do

sistema interno da empresa, onde contém todas as informações necessárias vindas das

escriturações dos documentos fiscais realizadas no período de um mês. Assim deve ser gerado

um arquivo digital com a apuração do IPI e ICMS devido, de todos os documentos de

interesse dos fiscos estaduais e federais, seguindo o leiaute estabelecido pelo Ato Cotepe.

O arquivo digital então será submetido ao Programa Validador Assinador, para que

ocorra a verificação de possíveis erros e incoerências nas informações prestadas pela empresa.

Os arquivos derivados da EFD possuem periodicidade mensal, não podendo

ultrapassar este prazo, mas havendo a possibilidade de conter apenas uma fração do tempo

normal. A data inicial do arquivo deve coincidir com a data de início das atividades

empresárias e a final de igual maneira deve ser referente ao término das atividades.

Segundo o GUIA PRÁTICO DA EFD (2010) as informações a serem prestadas na

EFD são:

1- Relativas às entradas e saídas de mercadorias bem como aos serviços prestados e

tomados, incluindo a descrição dos itens de mercadorias, produtos ou serviços.

2- Relativas à quantidade, descrição e valores de mercadorias, matérias-primas, produtos

intermediários, materiais de embalagem, produtos manufaturados e produtos em

fabricação, em posse ou pertencentes ao estabelecimento do contribuinte declarante,

ou fora do estabelecimento e em poder de terceiros e de terceiros de posse do

informante;
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3- Qualquer informação que repercuta no inventário fisico e contábil, na apuração, no

pagamento ou na cobrança de tributos de competência dos entes conveniados ou

outras de interesse das administrações tributárias.

4- As condições que venham a gerar situações de exceção na tributação do ICMS e IPI

como: isenção, imunidade, não-incidênci~ deferimento ou suspensão do recolhimento,

deverá ser informado no arquivo digital, com o respectivo dispositivo legal.

2.5. Programa Validador e Assinador

o Programa Validador Assinador - PVA possui um conjunto de telas com
navegação interativa, permitindo uma visão completa da declaração, possibilitando
a escolha da seqüência de preenchimento ou consulta por meio dessas telas que
podem ser abertas para mostrar um detalhamento maior. Possibilita também a
importação de dados, total ou parcial, em meio magnético mediante a utilização de
um arquivo da EFD para posterior complemento por digitação, além de tomar fácil
a assinatura e transmissão da declaração pela Internet. (AJUDA - PROGRAMA
DE VALIDAÇÃO E ASSINATURA).

Auxilia ainda a correção de erros; permite a visualização da escrituração, impressão

de relatórios e gravação do arquivo da EFD para entrega via Internet ao ambiente nacional.

A validação do arquivo começa pelo leiaute, onde as informações fiscais estão

agrupadas em blocos, registros e campos; depois é realizada a verificação do conteúdo.

Posteriormente é gerado um relatório com todos os erros e advertências sobre os dados

informados para cada um dos blocos que compõe a estrutura do arquivo. A partir deste

relatório será identificado qual é o setor responsável por prestar tais informações, portanto,

quem terá a responsabilidade de realizar as correções.

Somente o setor responsável pela informação terá acesso para realizar as modificações

necessárias, por ter um conhecimento maior sobre o assunto e o erro em questão. Depois que

todas as informações do arquivo estiverem corrigidas e em conformidade com os requisitos do

SPED, como também verificadas para que não haja omissão de documentos gerados por

operações transações realizadas naquele mês, o arquivo será novamente submetido ao PVA, e

se não houver mais críticas o profissional responsável pela transmissão irá assinar o arquivo

através do e-token, que contém somente a assinatura digital do profissional autorizado por

meio de procuração para realizar este procedimento, liberando o envio do arquivo via internet

e conferindo autenticidade perante a Receita Federal.
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Segundo NARDON (2010) a assinatura digital é uma modalidade de assinatura

eletrônica, resultado de uma operação matemática que utiliza criptografia e permite aferir,

com segurança, a origem e a integridade do documento.

A partir do momento em que a assinatura digital é inserida no documento, o mesmo

não poderá mais ser alterado, pois caso isso aconteça, a assinatura será invalidada e, como

conseqüência, o próprio documento. A assinatura digital é obtida em uma entidade

credenciada pela Infra-Estrutura de Chaves Pública Brasileira-ICP Brasil, podendo ser do tipo

AIouA3.

O PVA é obtido por meio de download no site da Receita Federal e para sua instalação

precisa da máquina virtual Java versão 1.5 ou superior, podendo também ser baixada.

De acordo com BRANCO (2008) por meio do PVA, depois da efetiva importação de

dados, o arquivo poderá ser visualizado, permitindo pesquisas, criação de relatórios,

digitação, alteração, assinatura digital, transmissão de arquivos, exclusão, criação de cópia de

segurança e restauração.
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2.6. Notas fIScais

2.6.1. Nota Fiscal Convencional

Para PIMENTA (2009) nota fiscal é um documento que tem por fim o registro de uma

transferência de propriedade sobre um bem ou uma atividade comercial prestada por uma

empresa e uma pessoa física ou outra empresa.

As notas fiscais convencionais são aquelas conhecidas pelo modelo 1, posição vertical,

ou I A, posição horizontal. Elas são produzidas por gráficas, geralmente em formato de

talões, possuindo uma numeração seqüencial e data de validade para utilização.

Nota Fiscal Eletrônica é um documento de existência apenas digital, emitido e
armazenado eletronicamente, com o intuito de documentar, para fins fiscais, uma
operação de circulação de mercadorias ou uma prestação de serviços, ocorrida
entre as partes. Sua validade jurídica é garantida pela assinatura digital do
emitente (garantia de autoria e de integridade) e pela recepção e autorização de
uso, pela administração tributária da unidade federada do contribuinte, antes da
ocorrência dofato gerador. (AmSTE SINIEF 07/05)

2.6.2. Nota fiscal eletrônica

A NF-e foi criada para substituir a nota fiscal de modelo I ou l-A. Seu leiaute é

especificado pelo Ato Cotepe, tendo em parte caráter fixo, pois o fisco pode modificá-lo

quando determinar necessário, sendo assim estabelecido um prazo para adaptação a mudança

de acordo com a complexidade da mesma. Toda NF -e contém uma chave de acesso com 44

dígitos, que a identificará como única perante a Secretaria da Fazenda. Outra característica é a

assinatura digital do emissor da NF -e; para obter uma assinatura o empresário ou sociedade

empresária precisa ser certificado por uma entidade credenciada ao ICP-Brasil, como também

apresentar CNPJ ou CPF regular.

a arquivo digital padrão representante da notas fiscal eletrônica, que deve ser enviado

pelo contribuinte é o XML- Extended Markup Language. Tal arquivo digital utiliza uma

linguagem onde predominam os códigos; a linguagem XML foi desenvolvida para facilitar a

troca de informações via internet.

O XML possui um conteúdo de informações mais completo do que a DANFE, por

abranger todos os dados da operação de maneira minuciosa. a estrutura do XML, em
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primeiro lugar vem os dados do emitente da nota fiscal, depois os dados do destinatário, em

seguida os dados da transação comercial e por último a autorização da Receita Federal para

uso.

<?xml version="1.0" encoding="IS0-88S9-1"?>
<Doc3030 DtBase="2003-08" CNPJ=177777777" TpArq="N">
<Agreg TpAUz ="1">
<Mod>1399</ od>
<ClassOp>C<lClassOp>
<FaixaVIr>S<lFaixaVlr>
<TpCU>2<lTpCIi>
<TpCb1>1<fTp~>
<Localiz>100S8</Localiz>
<OrigemRec>100</OrigemRec>
<NatuOp>1 </NatuOp>
<VincME>N<Mnc E>
<przProvm>N</przProvm>
<QtdOp>11 </QtdOp>
<QtdCIi>3</QtdCIi>
<ProvConsttd>86019.S1 </ProvConsttd>
<VlrVenc CodVenc="110">86888.39<NlrVenc>
<VlrVenc CodVenc="120">86888.39<NlrVenc>
<VlrVenc CodVenc="130">86888.39<NlrVenc>
<VlrVenc CodVenc="140">26066S.17<NlrVenc>
<VlrVenc CodVenc="1S0">S21330.33<NlrVenc>
<VlrVenc CodVenc="160">955772.28<NlrVenc>
<VlrVenc CodVenc="16S">868883.89<MrVenc>
</Agreg>

Figura 3: Arquivo XML

Fonte: http://www.bcb.gov.brlFis/crc/ftpIXML3030.doc

Para a emissão da NF-e o contribuinte deve enviar o arquivo da mesma, em formato

XML criado por meio do sistema interno utilizado para emissão de notas fiscais, à ecretaria

de Fazenda onde o arquivo é autorizado ou não; posteriormente, o arquivo retoma ao

contribuinte que faz a impressão da DANFE, caso haja a autorização, para acompanhar o

transito da mercadoria e ser entregue ao cliente, como também é obrigado a enviar ou

disponibilizar o arquivo XML ao cliente, pois no caso de haver alguma auditoria na empresa
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cliente o auditor irá requerer o XML autorizado, pois a DANFE não possui ali~",~~,

em caso de questionamentos por ser uma simplificação do XML, onde ver __ ~_,.&..A.-"""'_"""','"

contém todos os dados da transação comercial.

,
Segundo MINISTERIO DA FAZENDA, os beneficios proporcionados aos usuári '

pela NF -e em relação à gestão e emissão das informações fiscais, tem alcance a todos os

agentes econômicos e sociais:

• Emitentes da NF-e:

Redução dos custos de impressão de notas fiscais e consequentemente dos custos de aquisição

de papel;

Redução de custos de armazenagem dos documentos fiscais em espaço físico pelo uso de

arquivos digitais;

Facilidade de gerenciamento eletrônico de documentos, permitindo rápida recuperação de

arquivos quando necessários e intercambio de informações;

Simplificação de atividades acessórias pela dispensa da Autorização de Impressão de

Documentos Fiscais - AIDF;

Redução do tempo de parada de veículos de carga nas unidades de fiscalização pela

simplificação dos processos de fiscalização realizados;

Incentivo ao B2B (business to business) pela utilização de padrões abertos de comunicação

pela internet e segurança da certificação digital;

• Destinatários da NF-e:

Eliminação da digitação dos dados contidos na NF -e no sistema interno da empresa., uma vez

que pode ser realizada a extração de informações do documento digital recebido do emitente;

Eficaz planejamento dos processos de logística, pelo prévio conhecimento dos dados contidos

na NF-ee,
Redução de erros de escrituração das notas fiscais pela eliminação da digitação;

Facilidades proporcionadas pelo gerenciamento eletrônico de documentos;

Incentivo ao B2B;

• Profissionais contábeis:

Simplificação da escrituração fiscal e contábil;

Possibilidade do gerenciamento eletrônico de documentos;

Oportunidades de prestação de serviços ligados a NF -e;

• Sociedade:
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Impacto ecológico significante pela redução do consumo de papel;

Incentivo a introdução de novas tecnologias;

Criação de oportunidades de emprego e novos negócios ligados a NF-e;

Padronização do intercambio eletrônico de dados entre as empresas;

• Governo:

Maior contiabilidade das informações contidas na NF-e;

Melhoria no intercambio de informações entre os fiscos

Maior controle dos processos fiscais;

Redução de custos dos processos fiscais pela simplificação do mesmo;

Aumento da arrecadação tributária e consequente diminuição da sonegação;

Gerenciamento eletrônico de documentos;

Suporte aos projetos ligados ao SPED

2.6.3. Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Conforme MINISTÉRIO DA FAZENDA (2009), DANFE-Documento Auxiliar da

Nota Fiscal Eletrônica é uma representação gráfica simplificada da Nota Fiscal Eletrônica.

Também conhecido como espelho da Nota Fiscal Eletrônic~ possui uma série de

características como: conter a chave de acesso numérica da NF-e com 44 dígitos; acompanhar

a mercadoria em trânsito; fornecer informações básicas sobre a operação realizada através da

mesma; ajudar na escrituração das operações documentadas por NF-e; e obter a firma do

destinatário para comprovar de entrega do produto ou serviço.

Assim como uma nota fiscal convencional, precisa ser guardada por prazo

estabelecido de acordo com a lei, a DANFE também deverá ser guardada caso seja

determinado. Se a empresa emitente da NF-e for a mesma destinatária, não será necessária a

guarda da DANFE, pois já possuíra a obrigação de guardar a NF-e em formato digital.

o DANFE apresenta os dados da transação comercial de uma fonua

simplificada, ao contrário do XML. As primeiras informações contidas no D

.
1

-sao
referentes aos dados da empresa emitente e do destinatário, em seguida estão o da o da

transação comercial. Apesar de mais simplificados, os dados da DANFE são u cie t ara o

transporte e recebimento da mercadoria no domicílio do comprador.
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3. Metodologia

A pesquisa é "atividade básica das ciências na sua indagação e descoberta da,
realidade. E uma atitude e uma prática teórica de constante busca que define um,
processo intrinsecamente inacabado e permanente. E uma atividade de aproximação
sucessiva da realidade que nunca se esgota, fazendo uma combinação particular
entre teoria e dados". (MINAY01993, p.23)

Tendo em vista o caráter científico da pesquisa, é necessário que a mesma seja

elaborada levando em consideração os aspectos metodológicos, para seu reconhecimento na

construção da ciência, obtendo valor e eficácia.

KAPLAN (1969) define metodologia como o interesse por princípios e técnicas

suficientemente gerais para se tornarem comuns a todas as ciências ou a uma significativa

parte delas. Alternativamente, são princípios filosóficos ou lógicos suficientemente

específicos a ponto de poderem estar particularmente relacionados com a ciência, distinguida

de outros afazeres humanos.

Para o desenvolvimento da pesquisa e aplicação da metodologia, deve ser definido e

abordado um problema que demande tratamento científico. De acordo com SALOMON

(1999), problema que requer tratamento científico é a questão que se coloca diante do

estudioso como um desafio a sua capacidade solucionadora, revestida de notas de relevância:

operativa, contemporânea e humana.

Com a definição acima fornecida, o problema abordado na presente pesquisa está

enquadrado na relevância contemporânea, pois o Projeto SPED é uma nova tecnologia que

vem sendo incorporado nas atividades empresariais dos contribuintes do ICMS e IPI.

3.1. Procedimentos técnicos

Segundo GIL (1991) apud SILVA e MENEZES (2001 p.21) o estudo de caso pode ser

definido como um estudo profundo e exaustivo de um ou poucos objetos de maneira que se

permita o seu amplo e detalhado conhecimento.

A técnica e principal fonte de infonnação para a elaboração da pesquisa será o estudo

de caso do setor de Regularização Fiscal, da Companhia Siderúrgica Nacional, grande

produtora de aço da região, por não haverem trabalhos de experiências vivenciais devido ao

uso do SPED Fiscal, o estudo terá o objetivo de identificar os possíveis impactos e
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experiências obtidas pelo setor, dada à utilização do SPED na atividade de escrituração fiscal

realizada diariamente, que por vez, tem reflexo em toda a empresa.

Outra técnica para o desenvolvimento do trabalho será a pesquisa documental que

segundo definição de GIL (1991) apud SILVA e MENEZES (2001 p.21) é aquela elaborada a

partir de materiais que não receberam tratamento analítico. Devido ao fato de praticamente

não haverem materiais que retratam o tema SPED em sua integralidade, serão fontes de

informações documentais importantes, as leis constituintes do Projeto SPED e demais

legislação diretamente ligada à esfera fiscal, manuais desenvolvidos pelo governo para

utilização do SPED, materiais contábeis, relatórios de erros obtidos através do PVA e parte

dos arquivos digitais gerados para envio a Receita Federal.

Segundo SILVA e MENEZES (2001 p.33) a observação na vida real é aquela onde os

dados são registrados à medida que ocorrem. Através deste tipo de observação será

acompanhado o processo e atividades realizadas no cotidiano do setor, registrando suas

especificidades.

De acordo com LODI apud LAKATOS (1996), entrevistas estruturadas são elaboradas

mediante questionário totalmente estruturado, ou seja, é aquela onde as perguntas são

previamente formuladas e tem se o cuidado de não fugir a elas.

A entrevista estruturada será composta por um questionário de duas perguntas

básicas:

l-Em sua opinião o que mudou com a implantação?

2-Seu trabalho ficou mais simples ou mais complexo? Por quê?

Sendo aplicado o questionário a seis pessoas, das quais cinco realizam o trabalho de

escrituração e regularização fiscal e um é responsável pela transmissão do EFD para a Receita

Federal.

3.2. Objetivo da pesquisa e método de abordagem

Em relação ao objetivo da pesquisa, SALOMON (1999) a defme como: • a

exploratória e descritiva é aquela que objetiva definir o problema, propiciar as in iç-es de

solução, descrever comportamentos de fenômenos, definir e classificar fatos e variá ei .

De acordo com SALOMON (1999), a pesquisa terá um caráter exp ora ó ·o; uscando

conhecer a realidade do setor de Regularização Fiscal, que em face e o as ferramentas

tecnológicas, teve suas atividades de alguma maneira afetada, cabendo a pesquisa descobrir
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quais foram esses impactos, sua intensidade, imposições, e se podem ser considerados

benéficos ou não, diante do sistema que constitui a organização.

Segundo SILVA (2001) a pesquisa qualitativa considera que tudo pode ser

quantificável, o que significa traduzir em números opiniões e informações para classificá-las e

analisá-las. Utilizando recursos estatísticos.

A abordagem do problema de pesquisa será qualitativa, pois serão analisadas as

obrigações tributárias criadas ou mesmo as já existentes, que agora estão sendo exigidas

devido ao SPED Fiscal, e possíveis dificuldades e mesmo facilidades observadas pelos

entrevistados vindas de sua implantação e impactando as atividades diárias realizadas por eles

realizadas.

E - UFF~NDC· D T· Sibilo
POlO U flVERsrTA 'o DE VOl A
CÓdigo da Obra I C6di o do empfa

o
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4. Estudo de caso

4.1 Empresa

A CSN foi criada em nove de abril de 1941, através de decreto assinado pelo

presidente da república Getúlio Vargas; sendo inaugurada somente em 1946, quando se deu o

funcionamento do alto-forno I, sendo a sede da Companhia Siderúrgica Nacional, situada em

Volta Redonda, com o nome de Usina Presidente Vargas-UPV.

Em 1993, por meio da negociação na Bolsa de Valores do Rio de Janeiro a CSN foi

vendida à iniciativa privada por 9]% de suas ações. O novo donos investiram maciçamente

na melhoria da qualidade dos processos produtivos, visando aumento da produtividade,

objetivo que com o tempo foi alcançado, tomando a CSN líder de mercado.

Com o passar do tempo, várias unidades foram incorporadas ao grupo CSN, como

também foram adquiridas participações acionárias em outras empresas.

Dentre as unidades estão:

- Escritório Corporativo (São Paulo);

- CSN Porto Real;

- CSN Paraná;

- Mineração Casa de Pedra;

- Mineração Arcos;

- Metalic;

- CSN LLC;

- Lusosider;

- Sepetiba Tecon S.A.

- CSN Cimentos

- Aços Longos

Atualmente a CSN investe no setor automotivo, produção de embalagens laminadas,

construção civil, linha branca e OEM - Original Equipament Manufacturer.

Segundo dados do IBAr (2009), a produção de aço bruto atingiu em jane·, 2.7

milhões de toneladas, representando um crescimento de 4,4% em relação a deze

2009. A produção de laminados também cresceu em 3,9%, com relação ao ês an

de
•

• s

vendas internas foram de 1,6 milhões de toneladas, crescimento de 3 8% e
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chegou a 675,8 mil toneladas. O consumo aparente foi de 2,0 milhões de toneladas, uma

elevação de 13,5%.

Assim, diante do potencial de crescimento do setor siderúrgico e do importante papel

que a CSN vêm desempenhando, sua existência é fundamental para o desenvolvimento do aço

e suas aplicações no cenário nacional e mundial.

4.2. Setor de Regularização Fiscal

Todas as notas fiscais de entrada de mercadoria das unidades Usina Presidente Vargas,

CSN Cimentos, Escritório de São Paulo, Prada, Aços Longos, Namisa e Volta Grande tem sua

escrituração sob responsabilidade deste setor.

As atividades atualmente são realizadas por dezenove funcionários, que estão

agrupados de acordo com a natureza da função realizada e orientados por um coordenador.

Na análise, todas as notas que chegam de fora da empresa são conferidas, com relação

aos valores, quantidade, pedido de compra, tributação, dados da empresa emitente e

destinatária.

Em seguida, as notas fiscais são encaminhadas para escrituração realizada através do

SAP, para posterior geração do livro fiscal mensal, tais notas podem ser escrituradas como:

WRITER, quando não possuem um pedido de compra feito anteriormente; Regularização,

caso já exista um pedido de compra; CTRC, para as notas fiscais recebidas e relacionadas a

um conhecimento de transporte, e Terceiros, em caso de notas fiscais relacionadas a materiais

enviadas para reparo e beneficiamento.
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Figura 5: Fluxo das atividades realizadas na Regularização Fiscal
Fonte: Elaborado pelo autor

4.3. Processo de escrituração das notas fiscais de entrada

Para a compreensão do processo de escrituração fiscal desenvolvido na Regularização

Fiscal, é necessário observar as etapas anteriores ao mesmo.

A partir do momento em que há uma necessidade de material, devolução ou

recebimento por contrato, um determinado material entrará na CSN, vindo de outra empresa.

Para o transporte desse material faz-se necessário uma nota fiscal para sua identificação,

sendo esta a nota direcionada à Regularização Fiscal.

Inicialmente o motorista chega à portaria com a mercadoria, onde é feita uma conferência

dos dados da transportadora e identificação do motorista. O mesmo segue dentro da CSN para

o Recebimento Físico, onde o material terá entrada fisica no SAP, sendo neste momento

liberado a NEM - Nota de Entrada de Mercadoria e feito o direcionamento da entrega do

material ao local correto.

Do Recebimento Físico as notas são enviadas para a Regularização Fiscal, dando início ao

processo de escrituração ou regularização.



Recebimento da notas fiscais
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Recebimento Fisco

Analise da
DANFEna
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DANFE

Escrituração
Fiscal Conferência DigitaJização

Figura 6: Fluxo para o recebimento das notas fiscais de entrada
Fonte: Elaborado pelo autor

o fluxo abaixo mostra o processo realizado quando uma nota entra no setor. Em

primeiro lugar a nota é analisada, caso esteja correta, é encaminhada diretamente para a

regularização, em caso negativo, o analista entra em contato com o responsável pela nota, faz-

se as correções necessárias com o acordo do emitente e depois a libera para regularização.

Depois de feita a escrituração, ocorre à conferência, se a nota foi regularizada da maneira

correta e não há necessidade de carta de correção, ela é enviada a digitalização para entrar no

sistema de imagens, caso seja necessário carta de correção, a mesma é emitida e anexada à

nota para o envio a digitalização.
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Figura 7: Fluxo das notas fiscais dentro da Regularização Fiscal
Fonte: Elaborado pelo autor
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4.4. Tipos de escrituração realizada no setor de Regularização Fiscal

Todo material que dá entrada na CSN, bem como aqueles que são retirados precisam

ser acompanhados por uma nota fiscal, no caso da entrada de materiais, a nota é emitida pelo

fornecedor e para a saída, esta será emitida pela CSN. A prestação de serviço também segue o

mesmo padrão para a emissão das notas fiscais.

O setor de Regularização Fiscal tem a responsabilidade de, a partir das informações

contidas na nota fiscal e no pedido de compra quando este foi realizado, prestar todas as

infonnações obrigatórias sobre o material e a transação comercial ao fisco, entretanto, o setor

só possui tal responsabilidade sobre notas fiscais de entrada de mercadoria. Este processo é

realizado por meio das escriturações fiscais que são divididas em dois tipos: WRITER e

regularização, ambas efetuadas por meio do sistema utilizado pela empresa, o SAPIR3.

Confonne SAP BRASIL (2010) o SAP - Systeme Anwendungen und Produkte in der

Datenverarbeitung é um software de gestão empresarial que oferece um conjunto de módulos

com diversas aplicações de negócio.

A escrituração WRITER é realizada por meio da transação do SAP, JIBIN e pode ser

entendida como a escrituração de notas fiscais realizada somente para prestar as informações

necessárias ao preenchimento do livro fiscal. Entre as várias operações escrituradas por meio

da WRITER estão: amostra grátis, doações, simples remessa, remessa em consignação,

remessa para locação, remessa para demonstração, brinde e devoluções de venda.

As notas fiscais escrituradas por meio da WRITER não possuem pedido de compra

emitido anteriormente, a origem dessas notas são os contratos de valores cheios, por não se ter

um valor fmal fixo, materiais disponibilizados a empresa como amostras para testes e

compras realizadas diretamente pelo usuário que ficam com a obrigação de entregar

diretamente a nota fiscal na Regularização Fiscal ou no Recebimento Físico.

A regularização fiscal é efetuada pela transação MIRO também no SAP. Este tipo de

escrituração é feito para gerar informações para o livro fiscal como na WRITER e taro '

gerar dados necessários ao pagamento. Há ainda a MIRO sem categoria para .. a

liberação do pagamento ao fornecedor.

Todos os materiais adquiridos através de um pedido de compra são regu arizad

sistema pela MIRO. Neste tipo de escrituração são utilizados os dados lançados e,· I e e

no sistema pelo setor de compras, que tem a responsabilidade de entrar m o

fornecedor e encomendar a mercadoria na quantidade requisitada pe o

meio do pedido de compra é registrado o acordado entre a empre a e o ec

, . .o ass I r
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Até dezembro de 2008 o setor de regularização realizava somente escriturações d

notas fiscais convencionais, modelo 1 e 1A , a partir desta data começou-se a receber as notas

fiscais eletrônicas, entretanto, as notas convencionais ainda estão em circulação, sendo

também escrituradas.

4.5. Aspectos da escrituração para o SPED Fiscal

A obrigatoriedade do SPED Fiscal acrescentou obrigações a serem realizadas no

momento da escrituração; assim alguns aspectos tiveram de ser informados de maneira mais

detalhados, como também novos foram inseridos.

O primeiro é a classificação da natureza dos materiais em ativo, consumo ou

industrialização.

Ativo são aqueles que fazem parte do processo produtivo, entretanto, não são

consumidos pelo mesmo, sendo bens com duração acima de 12 meses e valor mínimo de

R$5.000,00. Esses materiais possuem crédito de ICMS quando classificados ativos

operacionais, sendo recuperado logo após a operação.

Consumo tem desgaste acelerado e total no processo produtivo, apresentando preço

variável. Não oferece o direito a crédito de imposto porque a empresa ao adquiri-lo está

exercendo papel de consumidor fmal na cadeia produtiva.

Industrialização são materiais incorporados ao produto, o que os toma diretamente

ligado ao processo produtivo, apresentam duração de até 14 meses. Oferecem direito a crédito

de IPI e ICMS; sendo o IPI recuperado no próximo período fiscal, assim como o ICMS. A

defmição da utilização dos materiais é feita pelo Sistema de Cadastro de Materiais, mais

conhecido como Web, em operação dentro da CSN. Os usuários ao necessitarem comprar u

material verificam no SAP se ele já possui um código, em caso negativo, entram em conta

com profissionais responsáveis pelo cadastro por meio de uma página disponibilizada a

intranet. Dentro desta pagina preenchem um questionário informando todos os da

material e o principal, sua aplicação no processo produtivo; assim por mei

informações os analistas da Web definem a utilização do material e fazem o e ·

Cadastramento de Materiais- CADMAT que irá criar o código CSN para o ma

cadastro no SAP.
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Os analistas de Web também fazem a modificação da utilização de materiais já

existentes, como a requisição para criação de códigos de materiais de outras unidades da CSN

e também ampliação dos códigos já existentes.

O próximo fator é justamente a criação dos códigos CSN, antes da implantação do

SPED o material era informado no livro fiscal somente por meio de seu nome, atualmente o

SPED exige que cada material seja representado por um código. Assim, de acordo a utilização

e nome do material é criado um código interno, para ser informado no preenchimento da EFD

enviada ao SPED.

A Nomenclatura Comum do MERCOSUL- NeM também foi acrescentado à análise

fiscal.

Segundo BRASIL TRADE NET, a NCM foi adotado ernjaneiro de 1995, pelo Brasil,

Argentina, Paraguai e Uruguai, e tem por base o sistema harmonizado, sendo um método

internacional de classificação de mercadorias, baseado em uma estrutura de códigos e

respectivas descrições.

A tabela da NCM gera a tributação do IPI, pois fornece as características fisicas do

material.

Su · m

.It m

Figura 8: Composição da NCM
Fonte: http://www.braziltradenet.gov.br/N CMP .aspx?formato=2

Os seis primeiros dígitos são formados pelo sistema harmonizado e os doi

estão relacionados com os critérios do MERCOSUL.

Antes era utilizado um código da NCM genérico para todos os materia·

da escrituração, agora cada material deve seguir o especificado na tabe a da

com sua natureza física. O fornecedor tem a obrigação de informá-lo na

o produtor, e, portanto, detentor de todo o conhecimento sobre as es

Assim quaisquer problemas em relação à NeM serão de res

a e -aI.

pr dutor,
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entretanto, na Regularização Fiscal ele é analisado, antes que se realize a escrituração para

que caso haja alguma divergência em relação à natureza do material, e o analista a identifique,

informando o fornecedor.

Outro ponto de analise é o Código Fiscal de Operações e Prestações-CFOP.

De acordo com LEGISCENTER, CFOP são códigos numéricos que identificam a

natureza das operações de circulação de mercadorias e das prestações de serviços de

transporte intermunicipal, interestadual e de comunicação.

A tabela abaixo mostra resumidamente a divisão dos códigos de CFOP dentro de seus

blocos numéricos. Os vários tipos de entradas estarão nos blocos de 1000 a 3000 e as diversas

saídas estarão nos blocos de 5000 a 7000.

ResumoCFOP

Aplicam-se as ENTRADAS

IOOO-Entradas e aquisições de serviços do estado

2000-Entradas e aquisições de serviços de outros estados

3000-Entradas e aquisições de serviços do exterior

Aplicam-se as SAÍDAS

5000-Saídas e prestações de serviços para o estado

6000-Saídas e prestações de serviços para outros estados

7000-Saídas e prestações de serviços para o exterior

Tabela 2: Organização da tabela de CFOP
Fonte: Elaborado pelo autor

O CFOP irá definir a tributação do ICMS por abranger a movimentação dos ma

em todo o território nacional e internacional.

Por último houve a inserção no SAP de obrigações referentes ao direito fi ca . a I a

do SAP utilizada para realizar as escriturações, foi inserida uma coluna onde

valores do Programa de Integração Social-PIS e Contribuição para o F· ~._ •.--...a..a.

Seguridade Social-COFINS a serem tributados; adicionando assim ·

análise e inserção de informações obrigatórias para o SPED.

da

ara
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5.0. Análise das informações levantadas

5.1 Implicações geradas pelo SPED no setor de Regularização Fiscal de Entrada

Através da análise das respostas obtidas, é possível perceber os impactos no setor, pois

os profissionais relataram de forma comparativa, as mudanças ocorridas na maneira em como

realizavam suas atividades. Segundo eles, com a introdução do SPED, mais especificamente o

Fiscal, o trabalho tomou-se mais criterioso, pois muitas das obrigações impostas já existiam,

entretanto, não eram obrigatórias, passando a ser depois de sua implantação, como também a

cobrança de novas informações.

De acordo com os relatos, facilidades foram encontradas com o uso do SPED Fiscal, o

que tomou o trabalho em partes mais produtivo. A nota fiscal eletrônica, integrante do Projeto

SPED, possibilitou maior rapidez no momento das escriturações, pois ao fazer a leitura do

código de barra existente em todo o DANFE, é informado automaticamente ao sistema a

chave de acesso da nota fiscal eletrônica e o SAP, busca junto ao site Receita Federal se a

nota está autorizada ou não para uso, sendo também disponibilizados todos os dados referente

a operação mercantil em meio digital de forma rápida, poupando o tempo pela busca de

informações.

Como a leitura da chave de acesso é feita antes do começo da escrituração, justamente

para dar entrada dos dados da nota fiscal no sistema sem a necessidade da digitação, caso haja

qualquer outra incoerência, neste momento será avisado ao profissional evitando que se faça

um trabalho em vão, para uma nota fiscal sem validade ou com qualquer outro problema e

depois haja o retrabalho de estorno e um novo lançamento.

A leitura da chave de acesso por outro lado, apresenta um problema: a má

configuração do leiaute do DANFE e consequente impressão ruim, porque ainda não e ·

um modelo totalmente padrão, apesar das informações contidas em todo o DANFE ere

mesmas, os campos onde serão inseridos os dados podem variar de um fornecedor para

dificultando a visualização de algumas informações, como acontece com o có ig

que possui 44 dígitos e o leitor eletrônico às vezes não consegue capturar e

surgindo assim o retrabalho da digitação dos caracteres.

Pelo fato de ter havido um acréscimo nas informações con· das

consequentemente as prestadas no momento da escrituração, a anál- e

primeira atividade realizada quando as notas vêm do Recebimen o F' ic

-aIS,
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criteriosa e rigorosa, requerendo um emprego de maior atenção e conhecimento para a não

ocorrência de erros, pois caso estes não sejam observados passarão para as demais atividades

dentro da Regularização Fiscal, comprometendo o trabalho.

A atividade de escrituração também ficou mais criteriosa, pois em períodos anteriores

ao SPED não era preciso informar valores de PIS e COFINS, agora é obrigatório, e ao se fazer

uma WRITER todos esses dados serão preenchidos manualmente; na MIRO não precisarão

ser digitados, por já constarem no pedido de compra feito anteriormente, entretanto, haverá o

trabalho de conferência de valores.

Os códigos de matérias precisam ser informados um a um na WRITER e conferidos na

MIRO, caso haja 100 materiais em uma nota fiscal, por exemplo, cada um deverá possuir um

código, como também ser verificado se sua utilização está correta (ativo consumo e

industrialização); a nomenclatura é outro ponto, tendo que ser apresentada por completo para

materiais classificados em ativo e industrialização, e genérica para consumo.

O problema enfrentado atualmente em relação aos códigos ocorre pela multiplicidade

de códigos para um mesmo material cadastrado no sistema, pois devido à implantação do

SPED, novos códigos precisaram ser criados de acordo com os critérios especificados por

este, sem que antes fossem excluídos do sistema os códigos utilizados anteriormente, gerando

o trabalho da análise de vários códigos antes de empregá-los na escrituração, até que todo o

sistema esteja totalmente adequado ao SPED.

Os campos na nota fiscal onde se encontram o CFOP e a NCM agora recebem uma

maior atenção devido a sua obrigatoriedade e impacto direto na tributação da empresa.

Em relação ao uso do SPED e todas as suas ferramentas, vários pontos foram

considerados:

- Maior informatização da atividade de escrituração fiscal, o que consequenteme e

gerou a diminuição dos livros fiscais guardados pela empresa; redução do trabalho de con

que era feito sobre os mesmos, como também redução de papelada e otimização do espaço.

- Facilidade de acesso às informações, devido ao fato dos arquivos represe ta·

livro fiscal estarem disponibilizados em meio digital, o que facilita o acesso a tod e e

possuir o interesse de consultá-lo, ou tiver a necessidade de fazê-lo.

- A centralização e controle das informações fiscais prestadas, posse i i~, ...__

e disseminação da mesma mais rapidamente.
,

-E possível acompanhar toda a operação de serviço ou venda de

real e no ambiente digital, por meio dos dados fornecidos para a e ·

eletrônica enviada primeiramente a Secretaria de Fazenda-SEF AZ, ara a

da ca

-r concessao

44



da autorização de uso. Tal nota deve acompanhar o processo movimentação de materiais de

um domicílio fiscal a outro, ou mesmo a prestação de serviços; ficando o fornecedor obrigado

a entregar a nota fiscal eletrônica no formato DANFE e XML.

O XML, um arquivo digital, agora é o material cobrado em caso de auditorias, sendo

mais facilmente guardado e acessado, do que uma nota em papel que está exposta aos agentes

do meio e precisa ser guardada durante anos.

-O uso da nota fiscal eletrônica também proporciona maior confiabilidade e

veracidade ao documento fiscal, pois possui autorização de uso da SEFAZ e, portanto, é

emitida com todas as informações corretas de ambas as partes da transação comercial.

-Maior controle das atividades realizadas por cada setor, pois todos os dados estarão

em meio digital.

-Possibilidade de reimpressão da DANFE reduzindo problemas de espera por notas

fiscais.

Os principais problemas e dificuldades enfrentados pelo uso do SPED foram:

-O Programa Validador Assinador demora muito para realizar a verificação dos

arquivos EFD gerados, levando de 15 a 30 minutos, e consequentemente para criar o relatório

de erros cometidos no arquivo.

-O extrator demora de 02h3Omin para um período normal e quando se informa o

inventário é gasto o tempo de 9hrs.

-As constantes mudanças no PVA e no layout sem prévio aviso, dificultam o processo

de correção, pois sempre há uma validação diferente.

-A grande demora de respostas por parte da Receita Federal sobre eventuais dúvidas

ou mesmo problemas.

-Nem todas as pessoas responsáveis pela transmissão do EFD e que realizam a

apuração de erros e as validações possuem procuração para fazê-lo, o que pode ge

problemas futuramente.

-As mudanças ocorridas no SPED levam um tempo para serem incorp

sistema de informação interno, no caso o SAP, como também sua integração nas

da empres~ é bem demorada.

-Necessidade de treinamento constante para aquisição de no os

devido às mudanças constantes pela incorporação de novas funcional ida s

já existentes.

-Dificuldade para obtenção do XML por parte do da

responsabilidade pelo envio ou disponibilização, estar previsto e •1.
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5.2. Correção dos erros existentes para validação e envio do EFD

o setor de Regularização Fiscal só tem acesso para correção dos erros e advertências

do bloco C do arquivo digital, porque este bloco contém os todos os dados referentes ao

lançamento de documentos fiscais com registros de ICMS e IPI.

Para a geração do arquivo e correção dos erros, é utilizada a transação do SAP,

J-IBEFD, e gerado um arquivo com todas as escriturações realizadas no período de um mês,

para a Unidade UPV, já no layout especificado pelo SPED, sendo salvo em uma pasta no

computador.

Posteriormente, o arquivo criado é submetido ao PVA, para análise dos dados e

verificação de possíveis erros. A verificação do arquivo na Regularização Fiscal é feito por

partes, por exemplo, de dez em dez dias é submetido um arquivo com as escriturações feitas

até aquele período no PVA; ao final de um mês todo o arquivo é unido para o envio.

No processo de verificação, em primeiro lugar é validada a estrutura do arquivo, e na

sequencia é realizada a validação do conteúdo. Ao final da verificação é criado um arquivo

com a relação de todos os erros cometidos. Assim um funcionário do setor da Regularização

Fiscal, realiza todas as correções necessárias, e informa ao profissional responsável por aquela

escrituração o fato ocorrido, para que desta forma haja mais atenção no momento da

escrituração ou regularização, e não se incorra no mesmo erro, gerando através do

reconhecimento do erro conhecimento para todos do setor.

O erro mais recorrente no EFD em relação ao bloco C das escriturações fiscais é a

incoerência entre o CFOP e a utilização do material: consumo, industrialização e ati o·

denominado no relatório como: Duplicidade de ocorrência da chave CST_ICMS, CFO _

ALIQ ICMS.

Assim, como o CFOP indica o local da venda, utilização do material, como tam '

destinação do material- caso seja informado um CFOP divergente, haverá crítica no ar -

A advertência mais freqüente nos relatórios para correção é: Se os dois úl ·L.L4_

do CST_ICMS==OO,1° 20, ou 70, preencher com valor maior que zero

ALI<LICMS. Essa advertência diz respeito ao direito fiscal informado

escrituração.

Com a possibilidade da correção do arquivo enviado ao

responsável por suas atividades e terá consciência dos erros cometido a

•

,e

, o. Antes

as escriturações eram analisadas por um segundo setor que fazia as c · pedindo que
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através da correção executada pelo setor responsável fosse gerado conhe- ...~c.ILL-IL-

desenvolvimento dos funcionários em suas atividades.



6. Conclusão

6.1 Conclusões

A partir da análise do estudo realizado com o setor Regularização Fiscal é possível

verificar que o SPED Fiscal acrescentou responsabilidades às atividades desenvolvidas pelo

setor, mas ao mesmo tempo deu maior confiabilidade ao trabalho; trazendo facilidades com

também dificuldades decorrentes do uso de uma nova tecnologia.

A cobrança de novas informações e uso efetivo de outras já existentes, mas até então

não obrigatórias, fez com que houvesse um trabalho maior para os funcionários, requerendo

atenção e aprendizado. Entretanto, tais cobranças permitiram maior confiabilidade nas

informações recebidas e prestadas, tanto para a empresa como par fisco, pois com a utilização

do ambiente digital ao se escriturar uma nota fiscal eletrônica é possível verificar os dados

apresentados ao governo para a sua emissão e por ele autorizado, como também acompanhar

toda a transação mercantil.

A eliminação da digitação em algumas partes do processo de escrituração foi outro

avanço, por poupar tempo da busca por informações ou mesmo não incorrer em erros.

Facilidade para guarda da nota fiscal eletrônica e os livros fiscais, guardados em meio

digital.

Possibilidade de correção de erros da EFD, sendo isto muito construtivo para o setor,

apesar dos sistemas para criação e verificação do arquivo EFD ser muito lento, mostrando a

falta de estrutura para utilização por todos os usuários.

Os canais de acesso ao governo para possíveis questões em relação ao SPED são

muito restritos, sendo demoradas as respostas. As modificações no SPED ocorrem s

qualquer aviso prévio, obrigando os profissionais e empresa a sempre estarem em b ca ,e

conhecimento.

Demora em converter todo o sistema aos requisitos do SPED, havendo ainda -to

entre configurações e dados, como também executar as atualizações não avisa _

rápida.

•

•Tendo em vista todas as considerações acima feitas, fo

implicações e conseqüências sofridas pelo setor, devido à implanta a

empresa e o setor estão ainda se adaptando. Enfrentando tam é as

e as
•as quaIS a

ões adversas

realizadas pelo governo para adequar todo o sistema aos se • •
1Sl0S.
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o SPED realizou modificações na maneira em como são cumpridas as obrigaç-

acessórias, trazendo para a Regularização Fiscal novas ferramentas para o desenvolvime

dos trabalhos, baseadas na era digital; requerendo, portanto, o empenho de todos para a

adaptação a um novo contexto, visto que o governo por meio do SPED conseguiu elabora

uma ação de maior controle sobre as empresas, instituindo uma maneira homogênea de coleta

de informações de seu interesse.

6.2. Proposta para novos trabalhos

Levando em consideração que o presente trabalho retrata uma nova tecnologia ainda

em fase de incorporação, não foi possível avaliar quantitativamente o impacto do SPED no

desempenho do setor. Portanto, propõe-se a investigação do desempenho do setor levando em

consideração o período de tempo necessário para todo o processo de adaptação e igual

período antes do SPED Fiscal, visando descobrir se uma nova tecnologia realmente é sinal de

melhora de desempenho.
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