SPED
O Sped tem como objetivos, entre outros:



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.

BENEFÍCIOS



Redução de custos com a dispensa de emissão e armazenamento de
documentos em papel;



Eliminação do papel;



Redução de custos com a racionalização e simplificação das obrigações
acessórias;



Uniformização das informações que o contribuinte presta às diversas
unidades federadas;



Redução do envolvimento involuntário em práticas fraudulentas;



Redução do tempo despendido com a presença de auditores fiscais nas
instalações do contribuinte;



Simplificação e agilização dos procedimentos sujeitos ao controle da
administração tributária (comércio exterior, regimes especiais e trânsito
entre unidades da federação);



Fortalecimento do controle e da fiscalização por meio de intercâmbio de
informações entre as administrações tributárias;



Rapidez no acesso às informações;



Aumento da produtividade do auditor através da eliminação dos passos
para coleta dos arquivos;



Possibilidade de troca de informações entre os próprios contribuintes a
partir de um leiaute padrão;



Redução de custos administrativos;



Melhoria da qualidade da informação;



Possibilidade de cruzamento entre os dados contábeis e os fiscais;



Disponibilidade de cópias autênticas e válidas da escrituração para usos
distintos e concomitantes;



Redução do “Custo Brasil;



Aperfeiçoamento do combate à sonegação;



Preservação do meio ambiente pela redução do consumo de papel.

SPED FISCAL
O que 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

prestações

praticadas

pelo

contribuinte.

Este arquivo deverá ser assinado digitalmente e transmitido, via Internet, ao
ambiente Sped.
Como Funciona
A partir de sua base de dados, a empresa deverá gerar um arquivo digital de
acordo com leiaute estabelecido em Ato COTEPE, informando todos os
documentos fiscais e outras informações de interesse dos fiscos federal e
estadual, referentes ao período de apuração dos impostos ICMS e IPI. Este
arquivo deverá ser submetido à importação e validação pelo Programa
Validador e Assinador (PVA) fornecido pelo Sped.

Programa Validador e Assinador
Como pré-requisito para a instalação do PVA é necessária a instalação da
máquina virtual do Java. Após a importação, o arquivo poderá ser visualizado
pelo próprio Programa Validador, com possibilidades de pesquisas de
registros ou relatórios do sistema.
Outras funcionalidades do programa: digitação, alteração, assinatura digital da
EFD, transmissão do arquivo, exclusão de arquivos, geração de cópia de
segurança e sua restauração.
Apresentação do arquivo
Em regra, a periodicidade de apresentação é mensal.

