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 Para o fisco a contabilidade se apresenta como um grande
repositório de informações e documentos

 A informação contábil pode ser útil para o processo decisório bem
como para a tributação da entidade, sendo que a informação
contábil deve incorporar determinados atributos requeridos por
frameworks específicos, notadamente as normas de contabilidade
financeira (IFRS, CPC´s, CVM, CFC, etc.) bem como as normas de
contabilidade tributária (RIR, RIPI, RICMS, etc.) que podem
impactar na informação contábil).

 A contabilidade não é mais informação interna da empresa com o
advento ECD. A ECD validade jurídica assegurada e valor probante
de escrita comercial, sendo autenticada (na forma de livros
comerciais digitais) perante a Junta Comercial. Utilizadas pelo fisco
em processos de fiscalização e auditoria tributária.

Fisco como usuário da informação contábilFisco como usuário da informação contábil
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 “Estrutura Conceitual para Elaboração e Apresentação das
Demonstrações Contábeis”, que define os usuários externos da
contabilidade, dentre este o governo (e o fisco).

 Governo (destinatário da ECD) seu interesse vai desde
finalidades estatísticas e econômicas para conhecer a destinação
dos recursos, a atividade financeira das empresas, e as demais
informações relevantes a fim de regulamentar as atividades
daquelas entidades, mas o uso das informações pelo governo
extraídas se dá principalmente em função da tributação (na área
tributária e previdenciária) - acompanhamento da arrecadação, a
seleção e o início de procedimentos administrativos de auditoria.

 Brasil pertence a grupo de países que financiam seus negócios
por instituições financeiras (classificação de Nobes e Parker), sendo
os principais usuários da informação contábil principalmente o Fisco
e também os sócios – às vezes familiares e fundadores.
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 Papel da contabilidade para o Fisco (“teoria contratual da firma”)
do Professor Shyam Sunder em que a contabilidade é instrumento
importante na coordenação destes vários “contratos” existentes
entre a empresa e seus agentes.

 Para os Professores Alexsandro Broedel e Shyam Sunder a
contabilidade teria cinco funções a) mensurar a contribuição de
cada um dos participantes nos contratos; b) mensurar a fatia que
cada um dos participantes tem direito do resultado da firma; c)
informar aos participantes o grau de sucesso no cumprimento
destes contratos; d) distribuir informações para todos os potenciais
participantes dos contratos com a firma com o objetivo de manter a
liquidez dos fatores de produção; e, e) distribuir algumas
informações como conhecimento comum (common knowledge) para
reduzir o custo de negociação dos contratos.
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 Interesse do Fisco nas informações contábeis da empresa, por
conta da existência legal da obrigação tributária (output que a
empresa oferece ao governo), o fisco aufere uma participação nos
resultados da empresa, sob a mais variadas formas de fatos
geradores, os quais visam a medir a capacidade
contributiva/econômica da firma (exs: IRPJ e CSLL sobre o lucro da
empresa; os tributos indiretos sobre as receitas ou valor agregado:
como por ex., PIS-COFINS e ICMS, dentro outros tributos). Ex. do
interesse dos Fiscos no SPED - EFD.

 A Escrita Contábil Digital – ECD é uma forma harmônica de
informar ao fisco os inputs e outputs da firma, para que o fisco saiba
que a empresa cumpre o seu papel perante o governo (e a
sociedade) e que paga adequadamente os tributos conforme o
“contrato” socialmente e legalmente firmado, que no direito tributário
pelo primado da legalidade está esmiuçado na legislação tributária.
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 Ideia de Governo Eletronico crescente nos países desenvolvidos.
Na América Latina o Chile foi pioneiro. Em decorrência da evolução
tecnológica e o aumento dos volumes das operações realizadas
pelas empresas, as fiscalizações tributárias da União, dos Estados,
Distrito Federal e Municípios se viram diante de desafios
operacionais que as obrigavam a se modernizar para acompanhar o
desenvolvimento das empresas e das tecnologias.

 Linha histórica no Brasil – Projeto Sintegra, Sistemas de
processamento eletrônico de dados para registrar negócios e
atividades econômicas ou financeiras, NF-E, SPED. Emenda
Constitucional nº 42 de 2003, introduzindo o inciso XXII ao artigo 37
da Constituição Federal de 1988, determinando que as
administrações tributárias da União, Estados, Distrito Federal e
Municípios atuassem de forma integrada, compartilhando cadastros
e informações fiscais, na forma da lei ou convenio.

Histórico Obrig. Acessórias InformatizadasHistórico Obrig. Acessórias Informatizadas
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Projeto SPED - Aspectos Gerais 
• Iniciou-se com três grandes projetos: Escrituração Contábil Digital,
Escrituração Fiscal Digital e a NF-e - Ambiente Nacional.

• O Sistema Público de Escrituração Digital (Sped) consiste na
modernização da sistemática atual do cumprimento das obrigações
acessórias, transmitidas pelos contribuintes às administrações
tributárias das três esferas, utilizando-se da certificação digital para fins
de assinatura dos documentos eletrônicos, garantindo assim a validade
jurídica dos mesmos apenas na sua forma digital.

• Objetivos - Promover a integração dos fiscos, mediante a
padronização e compartilhamento das informações contábeis e fiscais,
respeitadas as restrições legais.

• Racionalizar e uniformizar as obrigações acessórias para os
contribuintes, com o estabelecimento de transmissão única de distintas
obrigações acessórias de diferentes órgãos fiscalizadores.

• Tornar mais célere a identificação de ilícitos tributários, com a melhoria
do controle dos processos, a rapidez no acesso às informações e a
fiscalização mais efetiva das operações com o cruzamento de dados e
auditoria eletrônica.
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Premissas do SPED
• Propiciar melhor ambiente de negócios para as empresas no País;

• Eliminar a concorrência desleal com o aumento da competitividade
entre as empresas;

• O documento oficial é o documento eletrônico com validade jurídica
para todos os fins;

• Utilizar a Certificação Digital padrão ICP Brasil;

• Promover o compartilhamento de informações;

• Criar na legislação comercial e fiscal a figura jurídica da Escrituração
Digital e da Nota Fiscal Eletrônica;

• Manutenção da responsabilidade legal pela guarda dos arquivos
eletrônicos da Escrituração Digital pelo contribuinte;

• Redução de custos para o contribuinte;

• Mínima interferência no ambiente do contribuinte;

• Disponibilizar aplicativos para emissão e transmissão da Escrituração
Digital e da NF-e para uso opcional pelo contribuinte.
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 A implantação do projeto SPED também pelo ângulo
especificamente das empresas pode trazer algumas “desvantagens”
no seguinte sentido: o SPED exige informações das mais diversas
áreas da empresa (contábil, comercial, tecnologia da informação,
fiscal, logística, etc.) o que demanda custos com o sistema de
informação e custos com o treinamento de pessoal. Neste sentido,
normalmente é apontado como fator de atenção pelas empresas
que o processo de implantação gera gastos para as empresas com
treinamento, infraestrutura, adequação sistemas contábeis e de
procedimentos, além de dificuldades como a falta de conhecimento
da legislação, adaptação às mudanças nas operações,
conscientização dos usuários, adequação à nova sistemática.
Também são mencionados alguns riscos, como o risco de
vazamento de informações, segurança de dados dos sistemas e os
altos custos adaptação dos usuários e dos custos de implantação,
conforme apontado por Nogueira de Aguiar e Faria .

Projeto – SPED – Desvantagens?Projeto – SPED – Desvantagens?
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 A Escrituração Contábil Digital (ECD) ou SPED Contábil consiste
na substituição dos livros contábeis em papel por arquivos na forma
digital e foi instituída pela Instrução Normativa da Receita Federal
do Brasil 787/2007. A ECD, de acordo com a Receita Federal do
Brasil , é parte integrante do projeto SPED e tem por objetivo a
substituição da escrituração em papel pela escrituração transmitida
via arquivo eletrônico, ou seja, corresponde à 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; III - Livro Balancetes Diários, Balanços e fichas de
lançamento comprobatórias dos assentamentos neles transcritos. O
maior desafio do SPED Contábil é se "ter uma contabilidade
coerente, real e íntegra, auditável eletronicamente pela empresa e
pelo Fisco".

SPED – ECDSPED – ECD
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 Multas no âmbito federal e estadual por não entregar a ECD.

 A ECD sofreu os impactos das alterações da legislação na
legislação comercial, especialmente no caso dos novos padrões
contábeis introduzidos pela Lei 11.638/2007 e pelos artigos 37 e 38
da Lei 11.941/2009. Por este motivo o Fisco passou inicialmente a
exigir dos contribuintes a necessidade de apresentar os
lançamentos da contabilidade societária utilizando-se dos novos
critérios e métodos contábeis introduzidos pela legislação comercial.
Ou seja, a empresa deve apresentar os lançamentos da
contabilidade societária que foram efetuados utilizando os novos
critérios introduzidos pela Lei 11.638/07 e pelos artigos 37 e 38 da
Lei 11.941/09.
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 Bertolucci - Custos de conformidade na tributação (compliance
costs of taxation), atinente à esfera privada e que representa os
custos dos contribuintes para atender às disposições legais, ou
seja, os custos das pessoas físicas e jurídicas em cumprir as
obrigações principais e acessórias em matéria tributária.

 Custos de Conformidade - o estudo promovido pela
PricewaterhouseCoopers, Banco Mundial e IFC. Este estudo mundial
denominado “Paying Taxes 2013” mede a facilidade de pagamento de
impostos em 185 economias (países) em todo o mundo, aponta que no
Brasil são gastas 2.600 horas (por ano) para “compliance” dos tributos
(para atender as obrigações fiscais), sendo que os tributos e impostos
sobre o consumo envolvem 1.374 horas para o cumprimento de todas
as obrigações principais e acessórias. Neste quesito de número de
horas para “compliance” o Brasil é o país que ocupa o último lugar no
estudo (posição de número 185), por apresentar o maior número de
horas para o cumprimento das obrigações tributárias.

SPED, CUSTOS DE CONFORMIDADE E RISCOS FISCAISSPED, CUSTOS DE CONFORMIDADE E RISCOS FISCAIS
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 Os custos de conformidade na classificação de Sandford dividem-se
em três categorias específicas (Bertolucci): a) custos monetários
diretos (que são os principais atinentes aos recursos internos e
externos para que a empresa/contribuinte realize as atividades exigidas
pelo Fisco); b) custos temporais (ao tempo gasto pelos gestores da
empresa para efetuar todos os cálculos e prestar todas as obrigações
da seara tributária) e por fim, até mesmo c) custos psicológicos
(estresse do contribuinte em que mesmo sendo honesto e estando de
boa-fé fica ansioso sem saber se poderia ter errado na prestação de
alguma informação ao Fisco).

 Em verdade todos estes custos de conformidade tributária podem ser
mensurados monetariamente pelas próprias empresas, em que pese,
os custos psicológicos sejam de mais difícil mensuração.
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 Na classificação de Sandford os custos de conformidade (conforme
aponta Bertolucci e Almeida ) também podem ser divisados entre
custos temporários e custos permanentes, sendo os temporários
aqueles decorrentes especialmente da mudança da legislação tributária
ou que impactem em mudanças nas obrigações tributárias (custos com
consultas a escritórios de advocacia e auditores, treinamento de
pessoal, compra de ativos e de softwares, execução de rotinas em fase
de treinamento, etc.), e já os permanentes são aqueles custos que irão
permanecer para a entidade após a incorporação de todas as novas
rotinas e ainda que já se tenha atingido um nível de eficiência
adequado.
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 Quando se fala em custos de conformidade tributária, isto
automaticamente nos remete à ideia de riscos fiscais para as
empresas, na medida que no Brasil estamos inseridos num ambiente
tributário altamente complexo.

 A conformidade tributária faz parte da atividade operacional da
empresa e seu descumprimento pode trazer perdas e representar uma
alta carga de risco para o compliance, já que a desconformidade
tributária gera não somente perdas econômicas e financeiras mas
também reputacionais, aquelas que impactam na imagem da empresa,
no mercado acionário e em futuros negócios.
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 Hoje com a obrigatoriedade de entrega de obrigações acessórias por
meio de arquivos digitais, os Fiscos em suas três esferas (federal,
estadual e municipal) passaram a ter acesso à uma infinidade de
dados, de documentos fiscais, de obrigações fiscais e registros
contábeis de diversas empresas, por meio de documentos digitais que
possibilitam uma utilização mais ágil para fins de identificação do
crédito tributário eventualmente suprimido pelos contribuintes, e que
também em termos jurídico acaba gerando um prova muito mais
precisa e mais difícil de ser contraditada na defesa do contribuinte,
tanto em âmbito administrativo como judicial.
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 O risco fiscal seria um risco, portanto, componente do risco
operacional da empresa e se refere à possibilidade de perda não
relacionada ao descumprimento voluntário das normas tributárias ou
não relacionada à intenção de sonegação por parte da empresa, mas
principalmente por interpretação “indevida” da legislação tributária,
provenientes de processos jurídicos (administrativos e judiciais)
decorrentes de alguma controvérsia fiscal, ou mesmo por erros ou
falhas de sistemas e controles fiscais e contábeis, que poderiam ser
considerados aceitáveis em um cenário de grande complexidade.
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 O risco fiscal relacionado com desconformidades na obrigação
acessória ou principal, envolve não apenas o cálculo incorreto do
tributo para menos, o qual pode acarretar um recolhimento a menor
para o Fisco com risco de autuação por parte da autoridade tributária
que cobrará além do tributo, a multa tributária e os juros; mas também
envolve o risco fiscal relativo ao cálculo do tributo a maior, em que a
empresa fará um recolhimento tributário maior que o devido tomando
em conta a interpretação do Fisco sobre aquela legislação tributária, de
modo que a empresa terá um aumento de suas despesas e custos por
conta da aplicação incorreta da legislação tributária e encontrará
grandes óbices e custos para a repetição do indébito tributário.
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 Adicionalmente, a “inteligência fiscal” do Fisco, potencializada com a
implementação do SPED impacta a rotina do departamentos fiscais das
empresas além de ampliar o foco no risco fiscal, uma vez que o risco
fiscal preexistente em face da complexidade do cenário tributário
brasileiro, é ampliado e “agravado” neste novo conceito de obrigações
acessórias fiscais e contábeis no formato eletrônico, seja pelo aumento
das informações que são prestadas, seja pelo aumento do potencial de
detecção pelas auditorias e fiscalização, ou seja, ampliando-se a
possibilidade de autuação desta empresas.

 Exemplos do uso do SPED no ICMS.
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 Exemplos de Inconsistências contábeis que podem ensejar a
presunção de omissão de receitas no IRPJ e no ICMS:– Saldo
credor de caixa; – Falta de escrituração de pagamentos efetuados;–
Manutenção de passivos fictícios ou não contabilização de Passivos
Ocultos; – Constatação de Ativos Ocultos contabilizados ou da
contabilização de Ativos Fictícios; – Falta de emissão de documento
fiscal; – Depósitos e aplicações bancárias sem comprovação da origem
dos recursos; – Declaração de vendas pelo contribuinte em valores
inferiores às informações fornecidas por instituições financeiras. (Art.
281 a 288 e 849 do Decreto nº 3.000/99 - RIR e artigo 509A do RICMS-
SP).
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 A informatização das informações contábeis e fiscais (SPED) e
seus possíveis impactos no instituto jurídico do lançamento
tributário.

O projeto SPED impacta diretamente no processo de homologação e
lançamento do crédito tributário e tem que se ter em mente que não
foram alterados os conceitos tradicionais do Código Tributário Nacional
quanto ao lançamento tributário e a fiscalização, em que pese a
enorme revolução e mudança com a informatização das obrigações
acessórias e a forma de fiscalização mais moderna e mais ágil, que
permite aos Fiscos (federal, estadual e municipal) cruzar informações
entre governos sobre renda, movimentação financeira e patrimonial,
operações comerciais, cambiais, dentre outras. Desta forma, o SPED
contábil e fiscal gera um banco de dados poderoso de modo que os
negócios e operações “já não são somente fotografados em momentos
específicos e sim são filmados o tempo todo”.
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 Auditoria tributária: Com o advento do SPED este cenário da práxis
é rapidamente alterado pelo uso maciço pelo fisco das informações
fiscais e contábeis em meio eletrônico. Primeiramente cumpre pontuar,
que a própria atividade preparatória à fiscalização sofre uma revolução
com a profusão de informações eletrônicas disponibilizadas pelos
contribuintes. Os fiscos previamente já estão de posse de uma imensa
gama de informações contábeis e fiscais do contribuinte por meio do
SPED (ECD e EFD) e já podem manipular uma imensa gama de
informações e esta fase inicial de seleção que antes contava com
informações parciais e parcos indícios de sonegação, já podem se
transformar tecnicamente numa verdadeira auditoria contábil-fiscal,
sem nem sequer o contribuinte ser notificado.- Notificação para
questionar ou confirmar determinadas informações contábeis e fiscais
já conhecidas pelo SPED, seguida de um período rápido e sumário de
análise destas novas informações do contribuinte, culminando com a
célere entrega e notificação do contribuinte de AIIM.

SPED, CUSTOS DE CONFORMIDADE E RISCOS FISCAISSPED, CUSTOS DE CONFORMIDADE E RISCOS FISCAIS

PROFESSOR ROBERTO BIAVA JÚNIOR

i



 As instituições devem refletir sobre a informatização das
informações contábeis e fiscais (SPED Contábil e Fiscal) e seus
possíveis impactos nos:

II.A) Custos de Conformidade das Empresas e

II.B) no grau de Riscos Fiscais assumidos pelas Empresa.

 Os profissionais do mercado contábil devem refletir sobre as
principais oportunidades e riscos em face dos impactos
tecnológicos trazidos pelo SPED para as empresas e para os
Fiscos no processo de auditoria tributária.
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