
A iniciativa SPED (Sistema Público de Escrituração 
Digital) que vem sendo gradativamente implan-

tada pelo governo federal em parceria com as de-
mais esferas tributárias, esta completando 5 (cinco) 
anos. Passado este período, as empresas e seus par-
ceiros ainda estão se adaptando as exigências esta-
belecidas pelos fiscos. 

O nível de detalhamento das obrigações acessó-
rias é altíssimo e embora nada mais sejam que as 
informações já geradas 
internamente pelas 
empresas, o fato é que a 
grande maioria das pes-
soas jurídicas ainda não 
esta preparada para ge-
rarem as informações 
nos formatos necessá-
rios para o atendimen-
to das obrigações. Para 
tanto é necessário prin-
cipalmente investimen-
tos em Tecnologia - TI e 
capacitação pessoal.

A dificuldade de 
adequação das em-
presas é reconhecida 
pela Receita Federal, 
porem esta realidade 
se estende muitas ve-
zes até mesmo para os 
próprios órgãos responsáveis pela aplicação e co-
brança das obrigações. Pois, é comum, os próprios 
funcionários públicos não conseguirem suprir as 
dúvidas dos contribuintes no tocante as novas 
obrigações impostas. 

Não podemos ainda nos esquecer de que não há 
apenas aplicação de multas pela não entrega dos 
Speds, mas também no caso de falhas ou erros nas 
informações prestadas. Para algumas declarações 
até mesmo a retificação espontânea terá de ser au-
torizada pelo fisco, como é o caso da  EFD ICMS/IPI. 

Todo este contexto leva tanto os escritórios con-
tábeis quanto seus clientes, a busca constante por 
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treinamentos e profissionais mais capacitados em 
prol do atendimento destas exigências, fazendo 
com que o custo de ambos acabe por serem eleva-
dos gradativamente. 

Hoje a informação é a matéria prima dos serviços 
executados por um escritório de contabilidade, mas 
o intelecto aplicado para que estas informações 
estejam de acordo é que demanda maior prepara-
ção. Sendo assim, nem mesmo se pode dizer que 

os trabalhos atualmen-
te podem ser medidos 
em horas, pois para 
execução do mesmo 
já houve aplicação de 
muitos recursos para 
que o profissional pu-
desse realiza-lo, como 
cursos, treinamento, 
etc. Devemos nos ater 
a complexidade e grau 
de especialização que 
o profissional precisa 
alcançar para que o 
trabalho seja executa-
do com perfeição, evi-
tando assim punições 
por erros.

Contudo não se pode 
negar que apesar dos 
custos gerados e des-

gastes no processo de adaptação, as mudanças 
trazem consigo benefícios. Pois, além das empre-
sas passarem a dominar alguns detalhes de suas 
próprias operações, como por exemplo: a CST de 
seus produtos, as alíquotas que são tributadas suas 
receitas, etc. Muitos analistas concordam que este 
grau de exigência acabará por ser uma peneira em-
presarial já que aqueles que não se adequarem po-
derão acabar pegos pelas redes dos órgãos fisca-
lizadores. Alem de estas exigências acabarem por 
forçar uma concorrência mais competitiva, tendo 
visto que a sonegação fiscal se torna cada dia mais 
arriscada para as empresas que antes se propu-
nham a esta pratica. 

Pode se dizer que, se olharmos sobre este aspecto, 
como efeito colateral, todo esse misto de mudanças 
e custos acabará por impor um mercado mais equi-
librado para as empresas que antes enfrentavam 
muita concorrência desleal.

Custos e BenefíCios do sPed
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voCê saBia?
IMPOSTOS SOBRE A COnTRATAçãO  
dO MEI COMO PRESTAdOR dE SERvIçO 

Se sua empresa contrata um Microempreendedor - MEI 
para prestar serviços, você deve recolher os 20% de INSS 

da parte patronal e nós (contabilidade) devemos informar 
na GFIP (obrigação acessória, entregue todo mês) 

Veja como proceder: Até 16/09/2009 o MEI que prestava 
serviços sofria a retenção de 11%, isto é, a empresa descon-
tava este percentual do pagamento ao MEI e recolhia junto 
com seu INSS. Com a edição da Resolução n.º 67 CGSN, o MEI 
não mais está sujeito a retenção.

Contudo, quando o MEI prestar serviços mediante cessão 
de mão de obra, na forma da lei, ou mediante empreitada, a 
empresa contratante deverá, com relação a esta contratação, 
recolher a Contribuição Previdenciária Patronal (CPP) – 20% 
sobre a remuneração paga ao MEI, bem como informa-lo em 
GFIP. Tendo um aumento no custo desta contratação, pois 
não ira mais reter os 11% de imposto e sim pagar 20% de 
imposto mais o serviço prestado pelo MEI.

L e G i s L a Ç a o
alterações  e  novidades

FôlEgO nA EnTREgA dA OBRIgAçãO 
ACESSóRIA: EFd luCRO PRESuMIdO

Foi prorrogada para janeiro de 2013 a competência 
de entrega da EFD Contribuições (anteriormente 

chamada de SPED PIS/COFINS) para as empresas tri-
butadas com base no Lucro Presumido através da IN 
n° 1.280 de julho/2012.

As empresas ganharam por tanto, um fôlego para se 
preparem melhor e para que possam tratar com mais 
tranquilidade do grande volume de informações ne-
cessárias no preenchimento desta obrigação. 

Porém, mesmo com a alteração do prazo, é impor-
tante desde já promover as devidas alterações nos 
procedimentos internos da empresa, como separa-
ção total de seus arquivos XML e demais informações 
necessárias solicitadas por sua contabilidade. Assim, 
quando de fato houver a transmissão da obrigação, a 
empresa já estará até mesmo habituada à esta nova 
rotina – oferecendo menos risco de haver falhas nas 
informações prestadas.

PREvEnçãO E COMBATE A lAvAgEM dE dInhEIRO 
E/Ou FInAnCIAMEnTO AO TERRORISMO 

Conforme a Lei 9.613/98, as empresas no ramo 
imobiliário como:  construtoras, incorporadoras, 

compra e venda de imoveis,  imobiliárias, loteado-
ras, leiloeiras de imóveis, administradoras de bens 
imóveis e cooperativas habitacionais dentre outras,, 
ficam obrigadas a manter em seu arquivo próprio 
as transações nos moldes e parâmetros contidos na 
norma, bem como informa-las ao COAF (Conselho de 
Controle de Atividades Financeiras) por meio de for-
mulário eletrônico no site http://coaf.fazenda.gov.br  
no prazo de 24 horas, quando houver indícios  identi-
ficados  de crimes de lavagem de dinheiro e/ou finan-
ciamento ao terrorismo.  

As empresas enquadradas nesta resolução devem 
proceder com o seu cadastro junto ao SISCOAF – Sis-
tema de Controle de Atividades Financeiras, onde se 
comprometerão a realizar as comunicações das tran-
sações ao COAF, nos casos de omissão as empresas 
poderão ser penalizadas com multa de R$ 20mil a 
R$ 20 milhões.

Os conceitos aqui apresentados são de 
caráter informativo. É necessário que 
seja feita consulta a um especialista 
para qualquer tomada de decisão.
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