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As mudanças contabeis para 2015

A contabilidade e o novo Sistema 
Publico de Escrituração Digital –  

SPED e ECF

A contabilidade é uma ciência que se aplica ao pa-
trimônio, isto é, demonstra as origens e as aplica-

ções de uma empresa. E é essencial para os gestores 
das organizações, pois, feita com informações corre-
tas enviadas por vocês – empresas clientes e aplica-
da por nós, por profissionais da ciência CONTABIL irá 
gerar o BALANÇO PATRIMONIAL que nada mais é, do 
que, uma fotografia de sua empresa, um retrato de 
sua empresa na condução e decisão de investimen-
tos por parte dela.

Além do objetivo de tomadas de decisões, a conta-
bilidade será obrigatória também porque será a base 
para a uma nova obrigação acessória a ser entregue à 
Receita Federal. Esta exigência será para todas as em-
presas, exceto as do Simples Nacional, que está previs-
to para 2016. 

Esta nova obrigação, que se chama SPED CONTÁBIL 
e ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL FISCAL (ECF) – está intei-
ramente ligado aos lançamentos contábeis. Iremos ali-
mentar um sistema da Receita Federal com os resulta-
dos de todas as contas contábeis de sua empresa. 

Por este motivo precisamos sempre estreitar nossa 
comunicação, para a eficácia no processo.

E esta NOVA EXIGENCIA, terá o prazo de entrega para 
o mês de junho/2015 e setembro/2015, respectiva-
mente, e nelas devemos informar todo o acontecimen-
to de 2014. Precisamos que todos os empresários pro-
videnciem o certificado digital e-CPF tipo A3 do sócio 
responsável, caso não possua, podemos auxiliá-los.

As empresas inativas, também estão obrigadas a fa-
zerem o Balanço Patrimonial e entregar estas novas 
obrigações. 

COMUNICAÇÃO COM A CONTABILIDADE

O ano de 2014 foi de mudanças em alguns aspectos 
do campo do conhecimento contábil. Muitas no-

vas exigências e pressões burocráticas no controle por 
parte dos órgãos públicos na questão financeira das 
empresas. 

As multas punitivas a que sobre caem em caso de au-
sências e/ou erros nas quase 20 OBRIGAÇÕES ACESSÓ-
RIAS anuais, estão cada vez maiores: controle rígido do 
CRC (Conselho Regional de Contabilidade) sobre a DE-
CORE (Declaração Declaratória de rendimento), A Lei 
de Lavagem de Dinheiro, E-SOCIAL com informações 
detalhadas a tempo real das mudanças com funcioná-
rios através da também nova obrigação a conectivida-
de social.

 Hoje, todas as informações são integradas, seja no 
âmbito Federal, Estadual, Municipal, autarquia, empre-
sas privadas, DETRAN, CARTORIOS, hoje o banco de da-
dos esta unificada. Dando transparência ao fisco sobre 
sua gestão e em consequência a fiscalização. Um dos 
exemplos é a certidão negativa de debito – CND que 
esta unificada com os débitos da previdência social, 
isto é com o INSS. 

Nossa comunicação e gestão devem sempre se apri-
morar, pedimos para que vocês tenham o máximo de 
cuidado com os pagamentos aos sócios, estas retiradas 
devem ser contabilizadas corretamente, e as empre-
sas têm que ter ciência da diferença e limites quanto 
ao valor a ser retirado e o que é o Pró-labore e o que 
é o Lucro Distribuído. Existem empresas que pagam 
despesas e transferem recursos da pessoa jurídica para 
pessoa física sem critério, descumprindo um dos prin-
cipais princípios contábeis o “PRINCIPIO DA ENTIDADE”, 
que diz respeitos a misturar o que seria de direito da 
pessoa física com o de direito a pessoa jurídica.

Os pagamentos e recebimentos de empréstimos, se-
jam eles de terceiros ou próprios, devem estar emba-
sados em um contrato entre as partes, determinando 
o tempo, os juros, IOF e imposto de renda se for o caso.

Devemos ter esperança, que esta enorme e custosa 
burocracia, a qual somos obrigados a respeitar, com 
sanções comprometedoras, seja a busca pela transpa-
rência na qual todos e não somente nos pequenos e 
médios empresários estejam inseridos.
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CERTIFICADOS DIGITAIS
Registros obrigatórios para as empresas 2015:
F Controle de Validade do Certificado Digital, este 

certificado digital
Os certificados digitais (E-CNPJ, NF-e e o E-CPF) são 

requisitos obrigatórios para entrega das obrigações 
acessórias e também necessários para a emissão de 
NF-e na venda de produtos/mercadorias ou serviços, 
sem eles a empresa estará impossibilitada de emitir as 
suas notas e consequentemente com um grave pro-
blema, além de possíveis multas pois não consegui-
remos entregar as obrigações acessórias, como: im-
posto de renda, EFD-Contribuições; EFD-Fiscal(ICMS/
IPI); SPED-Contábil; FCONT;DACON;DCTF;DIRF;DIPJ;SI
SCOSERV e SEFIP/FGTS.

- Recomendando que o responsável pela empresa 
mantenha controle seguro e que fique atento para 
renovar a sua validade com antecedência mínima de 
30 dias do vencimento.

É necessário observar também que, quando houver 
a saída definitiva do sócio responsável pela empresa 
perante a Receita Federal, o certificado digital e-CNPJ, 
perderá suas funcionalidades.
F Certificado digital e-CPF tipo A3 
Este é o certificado digital do sócio responsável, 

que será necessário para entregarmos a nova obri-
gação acessória SPED CONTABIL e ESCRITURAÇAO 
CONTABIL FISCAL (ECF) em junho e setembro, respec-
tivamente. Se desejar nos contratar para providen-
ciarmos a solicitação, agendamento para retirada, 
preparação dos documentos e orientação, estaremos 
a disposição.

A Lei deixa claro que todas as certificações são de 
responsabilidade da empresa e ela deve manter o 
controle de vencimento por este ficar em seu poder. 
Assim como também os certificados específicos de 
cada área de atuação, como por exemplo BOMBEIRO, 
CETESB, CORCESP, SANITARIA entre outras. 

ESTOQUES FINAIS DE 31/12/2014
Precisamos de algumas informações importantes 

para fechar os relatórios anuais de 2014. Por favor nos 
envie até 28/02/2015 relatórios com o estoque final de 
mercadorias em 31/12/2014, contendo descrição do 
produto, quantidade, valor unitário e valor total, assim 
como também os saldos das contas a receber, a pagar 
ou fornecedores, empréstimos com o saldo final em 
31/12/2014.

Estas informações serão utilizada para analises de 
custo de mercadoria vendidas, provisão para devedo-
res duvidosos, DRE e depois transmitidas nas declara-
ções a serem entregues a partir de março/2014 (DEFIS, 
SPED Fiscal, SPED Contábil).

Caso não recebamos até a data solicitada, o SPED Fis-
cal será entregue sem a informação e haverá custo para 
retificar, lembrando que temos que respeitar os prazos 
para cumprir com as obrigações fiscais.

ISS FUNCIONAMENTO – 2015
Toda empresa deve recolher ao município em que 

esta estabelecida, uma taxa de funcionamento, o ISS 
Funcionamento. Assim como o carnê de IPTU, este é 
enviado no endereço do estabelecimento. Caso não 
receba o carnê de ISS Funcionamento do ano de 2015, 
será necessário que o contribuinte solicite diretamente 
na Prefeitura. Na cidade de Sorocaba, a Prefeitura co-
meça a enviar o carnê a partir do mês de março/2015. 

Fique atento!!

NOVAS 2015 – CF-E SAT 
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO

É um sistema autenticador e transmissor de Cupons 
Fiscais Eletrônicos que tem por objetivo documentar, 
de forma eletrônica, as operações comerciais dos con-
tribuintes varejistas do estado de SP. Esta nova obriga-
ção, ira substituir o REDEF, e é aplicada para as empre-
sas que possui Emissor de Cupom Fiscal ou Nota Fiscal 
de Consumidor Modelo D-1 e D-2.

Estão obrigados ao Cupom Fiscal Eletrônico os contri-
buintes abaixo:

Em substituição ao Cupom Fiscal emitido por ECF, 
será a partir de 01-07-2015:

Em substituição à Nota Fiscal de Venda a Consumidor 
(NF D-1 e D-2): 

1) a partir de 01-01-2016, para os contribuintes que 
tiverem receita bruta maior ou igual a R$ 100.000,00 no 
ano de 2015;

2) a partir de 01-01-2017, para os contribuintes que 
tiverem receita bruta maior ou igual a R$ 80.000,00 no 
ano de 2016; 

3) a partir de 01-01-2018, para os contribuintes que 
tiverem receita bruta maior ou igual a R$ 60.000,00 no 
ano de 2017; 

4) decorrido o prazo indicado no item anterior, a partir 
do primeiro dia do ano subsequente àquele em que o 
contribuinte tiver receita bruta superior a R$ 60.000,00. 

Será necessário que as empresas se preparem tecno-
logicamente e estejam ciente de que infelizmente o ex-
cesso de burocracia irá gerar custos adicionais, preparo 
e tempo para a implantação.



LEI DE LAVAGEM DE DINHEIRO E 
FINANCIAMENTO AO TERRORISMO
COAF – Conselho de Controle  
de Atividades Financeiras

A responsabilidade da empresa contábil cresceu 
absurdamente, assim como também a responsabilidade 
de muitos profissionais na área de consultoria, auditores, 
consultores, etc. veja abaixo a resolução CFC nº 1.445/13.

Isto porque estamos obrigados a declarar ao COAF 
anualmente se houve ou não indícios de irregularida-
des dos nossos próprios clientes, através da “Declara-
ção Negativa” ou “Comunicação de não ocorrência”. A 
classe contábil esta indignada com tal obrigatorieda-
de, pois entendemos que não nos cabe sermos delato-
res de nossos próprios clientes. E mais, como saber se 
algum cliente esta lavando dinheiro ou financiamento 
o terrorismo?

Agora cabe a frase popular de placa de caminhão:  
“se correr o bicho pega se ficar o bicho come.”

Quem está obrigado 
A Resolução CFC nº 1.445/13 é dirigida aos profissio-

nais e organizações contábeis que prestem, mesmo 
que eventualmente, serviços de assessoria, consulto-
ria, contadoria, auditoria, aconselhamento ou assis-
tência, de qualquer natureza, nas seguintes operações: 
de compra e venda de imóveis, estabelecimentos co-
merciais ou industriais, ou participações societárias de 
qualquer natureza; de gestão de fundos, valores mobi-
liários ou outros ativos; de abertura ou gestão de con-
tas bancárias, de poupança, investimento ou de valores 
mobiliários; de criação, exploração ou gestão de socie-
dades de qualquer natureza, fundações, fundos fiduci-
ários ou estruturas análogas; financeiras, societárias ou 
imobiliárias; e de alienação ou aquisição de direitos so-
bre contratos relacionados a atividades desportivas ou 
artísticas profissionais. 

SUPER SIMPLES
Este mês é o prazo para que as empresas que estejam 

interessadas se enquadrem no sistema único de tribu-
tação o chamado SUPER SIMPLES. A alteração para este 

ano se deu com o ingresso de muitos ramos de ativi-
dades que, até agora eram proibidos, se enquadrarem 
nesse sistema onde a tributação poderá ser menor.

Porém, nem sempre este sistema será uma vantagem 
econômica, pois pode ocorrer um aumento na carga 
tributária, por exemplo dependendo do número de 
funcionários. Contudo, cada caso é um caso, devemos 
fazer cálculos, um planejamento tributário, pois, como 
citado, no caso da empresa ter funcionários a vantagem 
pode ser interessante. Já analisamos e enquadramos 
todas as nossas empresas, no sistema mais vantajoso. 
Em caso de dúvidas, estamos à disposição.)

CONTRIBUIÇÃO SINDICAL
É um tributo que deve ser recolhido no inicio do ano, 

é baseado no capital social da empresa. Está estabeleci-
do no Art. 8º da Constituição Federal e sua distribuição 
é compartilhada, 60% de sua arrecadação fica com o 
sindicato, 15% para a federação, 5% para a confedera-
ção e 20% para o Ministério do Trabalho e Emprego, 
sendo parte para financiar o Seguro Desemprego.

CONEC TIVIDADE SOCIAL
Também chamado E-Social é outra ferramenta nova 

que promete revolucionar a maneira como o envio 
de informações trabalhistas, dos registros, salários, 
estado civil, acidente é feito no Brasil, esta obrigação 
acessória promete eliminar outras tantas na área de 
Depto Pessoal. Na qual a legislação trabalhista terá 
de ser seguida a risco, esta prevista sua aplicabilidade 
para o inicio do segundo semestre de 2015. 

TAXA PARA ACESSOS AS  
INFORMAÇÕES ESTADUAL

Todo ano ocorre a exigência através da Secretaria 
da Fazenda do Estado para o recolhimento da Taxa 
Anual das empresas que possuem Inscrição Estadual, 
tendo em vista a restrição de acesso aos serviços e 
informações fiscais do contribuinte disponibilizados 
pelo Posto Fiscal Eletrônico. Infelizmente a Secreta-
ria da Fazenda exige a qual será disponibilizada pela 
SEFAZ a partir do início do mês de janeiro/2015, pos-
sui como vencimento o próprio mês de Janeiro/2015 
e permitirá acesso a SEFAZ até entre os meses de 
maio/2015 até mês 04/2016. O valor será de aproxi-
madamente R$ 260,00. 

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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