
Convidamos nossos clientes e amigos para discutirmos juntos sobre as 

Mudanças Profundas no Brasil-Burocratico
Dia 28 de maio, às 15:30 hs no restaurante Panela de Barro, 
Situado na Av Independencia, no. 5130, Eden (ao lado do nosso escritorio - Unidade I )

Os empresários e administradores tem por obrigação, tomar ciência dos riscos e 
responsabilidade da nova comunicação entre Empresa X Contabilidade X Fisco

Palestrantes
Denise M. Baptistella, Luzia Ap. de Oliveira e Ticiane C. Domingues,  
consultoras tributarias – Baptistella Contabilidade e
Danilo Lollio, instrutor – CEFET, FATEC, FISCOSOFT E SESCON-SP

www.baptistellacontabilidade.com.br	 Favor	confirmar	presença	com	Mercia,	via	e.mail		
comunicacao@baptistellacontabilidade.com.br

Podemos dizer sem sombra de duvidas, que nunca havíamos vi-
vido um momento que causassem tamanho impacto em nossas 

operações burocráticas e com tanto riscos e responsabilidade tribu-
taria, ficando o Brasil em 3º. Lugar no ranque em burocracia do mun-
do. Entendemos então, que este é um momento de recapitularmos 
os pontos mais impactantes, para juntos acompanharmos as novas 
obrigações que estão gradativamente entrando em vigor:

Primeiramente precisamos entender que O Sistema Público de Es-
crituração Digital (Sped), que foi instituído pelo Decreto n°6.022/2007, 
trata-se de uma parte do Programa de Aceleração de Crescimento do 
Governo Federal (PAC 2007-2010) e constitui-se como um avanço na 
informatização da relação entre o contribuinte e o fisco. É a moderni-
zação do sistema de cumprimento das obrigações acessórias, trans-
mitidas pelo contribuintes as administrações tributárias. 

Embora já estejam em vigor ha algum tempo outras obrigações 
acessórias do SPED como a ECD e FCONT, a EFD-Pis e Cofins recente-
mente foi alterada para EFD-Contribuições. Esta obrigação acessória 
foi imposta as empresas optantes pelo Lucro Real a partir da compe-
tência janeiro/2012 e que se estenderá as empresas optantes pelo 
Lucro Presumido a partir de julho/2012.

Esta obrigação tem como foco a apuração dos tributos PIS, CO-
FINS e Contribuições Previdenciárias e devido ao grande volume de 
informação exigida, esta gerando além de muitas duvidas, diversas 
discussões não somente em prol da busca por soluções facilitadoras 
no momento de sua geração e entrega, quanto acerca dos custos ge-
rados para toda a cadeia de responsáveis pela entrega da declaração 
– contribuinte e contador. 

Devido a tudo isso, reforçamos nossas solicitações quanto ao envio 
de documentos e arquivos para o escritório de contabilidade dentro 
dos prazos estipulados, pois  o nível de detalhamento do Sped Con-
tribuições é altíssimo e mais do que nunca esta sendo exigido tem-
po para analise e escrituração dos documentos. Este exige diversas 
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informações de cada um dos itens, de cada uma das notas fiscais de 
entrada e saída operadas pela empresa.  

Não bastasse o trabalho e custos gerados pela obrigação, fica o con-
tribuinte, em caso de não entrega das declarações, sujeito a penalida-
des. A multa pela não-entrega do SPED são em geral de R$ 5.000,00 por 
mês-calendário ou fração. Além desta questão, o prazo e procedimento 
para retificação - se for necessária - é trabalhoso e tem prazo certo para 
ser feita através programa, sendo depois de vencido, aceita somente via 
processo administrativo o que gerará outro custo para o contribuinte.

Isto posto, não podemos deixar de lembrar que nenhuma das de-
mais declarações da Receita Federal foi até o momento dispensada. 
Como é o caso da DACON - que leva as mesmas informações da EFD-
Pis e Cofins, porem de forma resumida.

Vale ressaltar que outras obrigações estão por vir, como: e-Lalur, 
EFD- Social, EFD- ICMS/IPI entre outras. Precisamos nos unir e mais 
do que nunca o contribuinte estar ciente das obrigações a que sua 
empresa se sujeita e por tanto entender que é momento de dominar 
as rotinas voltadas ao fisco, como a emissão de NF-e, e acompanhar 
junto de seu contador todo o processo de absorção das mesmas, pois 
todo este trabalho é novo e como tal gera custos para ambas as par-
tes além de exigir mão de obra cada vez mais qualificada e capaz 
evitando qualquer problema junto ao fisco para sua empresa. 

Em nosso site, especificamente na pagina de COMUNICAÇÃO 
(www.baptistellacontabilidade.com.br/comunicacao), postamos va-
rias matérias sobre legislação, sobre este tema há duas matérias inte-
ressantes, com os titutos: Sped e Custo Alto para Empresas Contábeis,  
publicada no jornal Diário do Comércio, que reforçam o entendimen-
to.  Iremos também realizar um evento, conforme convite abaixo,  vol-
tado a esclarecer a todos, com maiores riqueza de detalhes quais as 
exigências da EFD-Contribuições entre outras obrigações que vem 
sendo modificadas a cada momento pelo fisco.

Sua presença é essencial.

MUDANÇAS PROFUNDAS NO BRASIL-BUROCRATICO EFD-CONTRIBUIÇOES



L E G I S L A Ç A O
alterações  e  novidades

NOvAS OBRIgAÇõES
Sr.	 Clientes	 e	 amigos,	 	 procuramos	 resumir	 as	 novas	
obrigações	da	 legislação,	com	seus	os	devidos	prazos.	
Todos	estes	assuntos	serão	reciclados	em	nosso	encon-
tro	no	dia	28	de	maio.	

SIMPLES NACIONAL  -  ESCRITURAÇãO DASN

O	novo	 sistema	 de	 geração	 do	 DAS	 (Documento	 de	
Arrecadação	do	Simples)	foi	alterado.	Com	isso,	na	

competência	 de	 março/2012	 todo	 o	 preenchimento	
teve	de	ser	feito	dentro	do	prazo	legal,	ou	seja,	até	o	dia	
20	do	mês	seguinte	a	emissão	das	Notas	Fiscais.

Quando	 ocorrer	 erros	 e	 for	 preciso	 fazer	 retificações	
do	período	ou,	se	houver	atraso	na	informação	presta-
da,	isto	é	após	a	data	de	vencimento	do	Simples,	devido 
ao atraso no envio das Notas Fiscais ou ausência de 
Notas Fiscais emitidas e não enviadas ao escritório, 
o contribuinte poderá ser penalizado no valor míni-
mo de R$ 50,00.

As	informações	prestadas	no		PGDAS	(Programa	Gera-
dor	do	DAS)	têm	caráter	declaratório,	constituindo con-
fissão de dívida,	 ou	 seja,	 enviaremos	 mensalmente	 os	
valores	 de	 faturamento,	 o	 qual	 será	 considerado	 decla-
ratório	e	confissão	de	dívida	para	a	Receita	Federal	para	
efeitos	de	cobranças	posteriores	no	caso	de	não	recolhi-
mento	do	imposto.

Com	isso,	solicitamos	que	todas as Notas Fiscais se-
jam enviadas para o escritório até o dia 03 (três) do 
mês seguinte	a	emissão	para	que	possamos	efetuar	a	
escrituração	fiscal,	o	preenchimento	no	sistema	da	Re-
ceita	Federal,	apuração	e	envio	do	DAS	dentro	do	prazo	
determinado	 sem	 que	 haja	 necessidade	 de	 correções	
posteriores	pelos	motivos	já	expostos	acima.
Base Legal: Resolução CGSN nº 94/2011.

DEC – DOMICILIO ELETRÔNICO DO CONTRIBUINTE 

O	DEC	é	para	todos	os	contribuintes	que	possui	 Ins-
crição	Estadual.

Esta	nova	obrigação	será	a	ferramenta	de	comunicação	
direta	do	Fisco	com	o	contribuinte,	o	qual	receberá	toda	
e	qualquer	solicitação,	 informação,	notificação	do	Fisco	
através	deste	sistema.	É	de	suma	importância	que	as	em-
presas	 	 façam	 consultas	 periódicas	 no	 sistema,	 pois	 no	
caso	de	a	empresa	receba	algum	tipo	de	notificação,	esta	
tem	prazo	de	até	cinco	dias	para	ser	cumprida.

Para	ter	acesso	ao	sistema,	é	necessário	possuir	certifi-
cado	digital	do	tipo	e-CPF	do	responsável	legal	pela	em-
presa	e	ou	e-CNPJ,	ambos	devem	ser	A3.

No	entanto,	vale	ressaltar	que	a	própria	Secretaria	da	
Fazenda	do	Estado	de	São	Paulo	já	credenciou	de	ofício	
todos	 os	 contribuintes,	 conforme	 e	 mails	 anteriores,	 e	
cada	um	deverá	acessar	o	portal	do	DEC	para	confirmar	
o	 credenciamento.	 Pois	 sem	 este	 credenciamento	 não	
será	possível	a	visualização	das	notificações,	bem	como	
qualquer	assunto	pertinente	a	empresa.
Base Legal: Portaria CAT nº. 140/2010.

REgRAS DE vALIDAÇãO DA NF-E

Mesmo	 inconstitucional	 quem	 estiver	 com	 débitos	
de	ICMS	junto	a	Secretaria	do	Estado,	não	poderá	

validar	 as	 notas	 fiscais,	 impossibilitando	 sua	 empresa	
nas	pratica	de	operação.	Outra	pressão	é	que	qualquer	
problema	 burocrático	 também	 terá	 esta	 sanção.	 Au-
mentando	 nossa	 responsabilidade	 quanto	 as	 presta-
ções	de	contas	aos	fiscos.

1.	 Antes	 de	 conceder	 a	 Autorização	 de	 Uso	 da	 NFe,	 a	
Secretaria	da	Fazenda	analisará,	no	mínimo,	o	seguinte:

I	-	a	situação	cadastral		dos		contribuintes	envolvidos	
na	operação;

II	-	Situação	Fiscal,	se	tiver	débitos	de	ICMS	dos	envol-
vidos	na	operação,	a	NFe	será	denegada	(	recusada	);

2.	Para	consultar	a	situação	cadastral	do	cliente,	pode-
rá	acessar	o	site	do	SINTEGRA,	que	é	a	ferramenta	que	
o	Fisco	disponibiliza	para	consulta	pública:	www.sinte-
gra.gov.br
Base legal: Portaria CAT nº 162/2008 e Ajuste SINIEF 10/2011 e Port. CAT 161/2011.
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	 ___________________________________	 ____________________________________
	 EMPRESA	 REPRESENTANTE

Obs.:	Enviamos	bimestralmente	um	informativo	via	on-line	e	como	podem	perceber	ele	é	de	suma	importância		
para	que	nossa	comunicação	seja	eficiente,	pedimos	que,	caso	não	o	receba	nos	comunique	com	urgencia

Todas	as	bases	 legais	 já	 foram	enviadas	via	e.mail,	para	sua	
empresa.	Dúvidas:	com	as	consultoras	fiscais	Ticiane	ou	Luzia

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

Unidade I:  Contábil, Tecnologia e 
Planejamento Tributário
Rua Cleide Fonseca Mustafá, 11 – Éden
Tel.: (15) 3235 1150

Unidade II: Departamento Pessoal
Rua José Rodrigues, 127  
Jardim do Paço
Tel.: (15) 3228 9110

Editora Responsável 
Nanci Baptistella

www.baptistellacontabilidade.com.br


