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ATUALIZAÇÕES SPED/NFe



Agenda

  Arquivos Fiscais Digitais no mundo

  Evolução SPED e NFe



Arquivos Fiscais Digitais 
no Mundo



CHILE – FACTURA 
ELECTRÓNICA - 2003

MEXICO- FACTURA 
ELECTRÓNICA - 2005

COLOMBIA - FACTURA 
ELECTRÓNICA – 2008

ESPAÑA - FACTURA 
ELECTRÓNICA - 2007

ARGENTINA - FACTURA 
ELECTRÓNICA

BOLIVIA - FACTURA 
ELECTRÓNICA

ECUADOR - FACTURA 
ELECTRÓNICA

URUGUAY - FACTURA 
ELECTRÓNICA

COSTA RICA - FACTURA 
ELECTRÓNICA

PERU - FACTURA 
ELECTRÓNICA

BRASIL - NOTA 
FISCAL ELETRÔNICA

CHINA – FATURA 
ELETRÔNICA

FACTURACIÓN ELECTRÓNICA



STANDARD AUDIT FILE FOR TAX

SAF-T



             PAÍSES

- Luxemburgo,

- França,

- Áustria,

- Polônia,

- Lituânia,

- Noruega,

- Portugal.

Standard Audit File for Tax (SAF-T)

SAF-T has been designed to capture data 
from a number of areas found in a typical 
business accounting system such as:

• General ledger journals
• Customer and Supplier master files
• Customer and Supplier Invoices
• Customer and Supplier Payments
• Fixed asset master files
• Depreciation & revaluation
• Product master files
• Inventory movements



Brasil - Sped / NFe



SPED - ABRANGÊNCIA ATUAL



NFe





Primeiro Cenário 
      Identificação do Veículo 

Chip do Projeto 
SINIAV – Placa 
Eletrônica

Leitor 
manual

BRASIL-ID



Segundo Cenário  
Leitura de chips em documentos fiscais

Leitor 
manual

Veículo carga

DANFEs

Veículo carga

Leitor Automático 
que opera sem 
fiscais

Se comunica 
com central via 

GPRS

BRASIL-ID



EMBALAGEM COM RFID

CARGA EM CAIXAS

LEITOR/GRAVADOR RFID

As embalagens dos produtos 
podem ter chips RFID que são 
gravados na expedição.

Terceiro Cenário  
Chips Embarcados nas Embalagens/Caixas

BRASIL-ID



LEITOR/GRAVADOR RFID

Leitura 
facilitada pela 
tecnologia 
sem-fio

Terceiro Cenário 
Chips Embarcados nas Embalagens/Caixas
“Inspeção Automatizada”

EMBALAGEM COM 
RFID

BRASIL-ID



LEITOR/GRAVADOR RFID

Quarto Cenário 
Embarcado no Produto

Batimento produto/
documentação 
fiscal

produto

DANFE

DADOSDAD
OSDADOSD
ADOSDADO

O chip RFID pode ser inserido de forma 
idelével nos próprios produtos
Vantagens: 

rastreabilidade logística
facilidade de operação fiscal. 

BRASIL-ID



Posto Fiscal Automatizado

Leitor 
RFID

Leitor por 
Imagem

Portal  

Detecta se é veículo  que 
transporta carga, classifica 
por tipo, num eixos, etc 
(RFID complementado por 
Interpretação por imagens)

Posto de Parada Rápida Automatizado

Mais à frente...
Recebe sinal p/ parar 
p/ inspeção rápida ao 
lado da pista

BRASIL-ID



“Sem-Parar” Fiscal

Veículo tem 
SINIAV

Lacre da 
Carga OK

Documentos 
OK

Produtos OK

Se não ...

Passagem 
rápida !

Com a tecnologia aumenta a capacidade do fisco em inspecionar as 
cargas

Posto de Leitura RFID 
Automático:

Lacre

BRASIL-ID



NFSe Nacional



5.570 Municípios
Notas Fiscais de Serviço Alíquotas ISSQN

Softwares Declarações

PIB 2017 
Serviços
73,2%

PIB 2017 
Serviços
73,2%



NFSe - Usos

Leiaute Simplificado – Modelo Responsivo



NFSe - Piloto 

Belo Horizonte, Bom Despacho, Brasília, 
Cabedelo, Campina Grande, Fortaleza, 
Goiânia, Marabá, Maringá, Niterói, Palmas, 
Rio de Janeiro, São Gonçalo do Amarante, 
São Paulo.

 



SIMPLIFICAÇÃO DE O.T.
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SIMPLIFICAÇÃO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS

O estado de Pernambuco publicou o Decreto nº 46.431, de 23 de agosto de 
2018, com orientações e definição de obrigatoriedades e a Portaria SF nº 126, de 
30 de agosto de 2018, que regulamenta o uso da EFD ICMS/IPI nesta UF.

Atenção à data de obrigatoriedade para as empresas do Proind (anexo  4).  

https://www.sefaz.pe.gov.br/Legislacao/Tributaria/Documents/Legislacao/Portari
as/2018/Port126_2018.htm

https://www.sefaz.pe.gov.br/Legislacao/Tributaria/Documents/Legislacao/Portarias/2018/Port126_2018.htm
https://www.sefaz.pe.gov.br/Legislacao/Tributaria/Documents/Legislacao/Portarias/2018/Port126_2018.htm


SIMPLIFICAÇÃO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS

Os contribuintes do ICMS localizados no Distrito Federal, ficam, a partir de 
01 de julho de 2019, obrigados à entrega do arquivo digital da Escrituração Fiscal 
Digital (EFD).
 
Os contribuintes poderão efetuar a entrega do arquivo digital da EFD-
ICMS/IPI de forma voluntária antes dessa data (01 de julho de 2019).
 
A obrigatoriedade de entrega do arquivo da EFD-ICMS não dispensa, por 
enquanto, a obrigatoriedade de apresentar o Livro Fiscal Eletrônico 
(LFE).

FONTE: Ajuste SINIEF nº 10, de 05.07.2018 - DOU de 10.07.2018

https://www.confaz.fazenda.gov.br/legislacao/ajustes/2018/ajuste-sinief-10-18


SIMPLIFICAÇÃO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS

As atualizações se referem ao leiaute 013 - válido a partir de janeiro/2019. 

Foi publicado o Ato Cotepe 44/2018, que torna público o Manual de Orientação do Leiaute (Nota Técnica 
EFD ICMS IPI nº 2018.001) e a versão atualizada do Guia Prático da EFD, com as especificações do 
leiaute 013, válido a partir de 1º de janeiro de 2019. 

Dentre as principais alterações, destaca-se a adesão de Pernambuco e do Distrito Federal à escrituração. 
A obrigatoriedade de entrega da EFD está prevista para 2019, conforme termos a serem definidos na 
legislação própria da respectiva Secretaria de Fazenda. Enquanto não forem definidas as datas de ínicio 
de obrigatoriedade, os contribuintes do IPI situados em PE e no DF deverão continuar observando as 
Instruções Normativas RFB nº 1.371/13 e 1.685/17, respectivamente.

Manual de Orientação - Nota Técnica 2018.001: 
https://www.confaz.fazenda.gov.br/legislacao/atos/2018/nota-tecnica-efd-icms-ipi-2018-001-v-1-00.pdf

Guia Prático EFD ICMS IPI - versão 3.0: http://sped.rfb.gov.br/pasta/show/1573

https://www.confaz.fazenda.gov.br/legislacao/atos/2018/nota-tecnica-efd-icms-ipi-2018-001-v-1-00.pdf
http://sped.rfb.gov.br/pasta/show/1573


SIMPLIFICAÇÃO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS

BLOCO B - DF



PROTOCOLO

PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA, DE ..... DE .................. DE 2018
 

Protocolo que entre si celebram os Estados de ____________, e o Distrito Federal, 
que institui o Programa de Simplificação das Obrigações Tributárias relativas 
ao ICMS, a ser desenvolvido e implementado pelas administrações 
tributárias estaduais e distrital, e dá outras providências.

 
Os Estados de ____________, e o Distrito Federal, neste ato representados pelos seus 
respectivos Secretários de Fazenda, Finanças ou Tributação, tendo em vista o disposto no 
art. 199 da Lei n° 5.172, de 25 de outubro de 1966, Código Tributário Nacional, resolvem 
celebrar o seguinte:
 

P R O T O C O L O
 
Cláusula primeira Fica instituído o Programa de Simplificação das Obrigações 

Tributárias referentes ao Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e 
sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de 
Comunicação - ICMS, a ser desenvolvido e implementado de maneira conjunta pelas 
administrações tributárias estaduais, orientando-se pelas seguintes premissas:

I - simplificação da relação Fisco-contribuinte;
II - diminuição do tempo gasto pelos contribuintes no cumprimento das obrigações 

tributárias;
III - redução de custos de transação tributária;
IV - mínima interferência nos ambientes dos contribuintes;
V - participação de contribuintes e organizações privadas na construção de suas 

soluções;
VI - adoção de soluções tecnológicas passíveis de implementação por todas as unidades 

da Federação; 
VII - padronização de linguagem, tecnologias e regras de tributação por todas as 

unidades da Federação;
VIII - compartilhamento das soluções adotadas por todas as unidades da Federação. 
Cláusula segunda O Programa possui caráter permanente e continuado e tem como 

objetivo balizar as políticas públicas de gestão a serem formuladas e implementadas pelas 
administrações tributárias estaduais, promovendo a racionalização e simplificação dos 
procedimentos concernentes ao cumprimento das obrigações tributárias principal e 
acessórias relativas ao ICMS.

Cláusula terceira O Programa, tendo em vista os seus objetivos e estratégias de 
execução, busca desenvolver ações nas seguintes áreas:

I - cadastro de contribuintes;
II - atendimento a contribuintes; 
III - comunicação oficial, por meio da adoção de domicílio eletrônico para 

processamento da relação comunicacional entre Fisco e contribuintes;
IV - processos administrativos tributários.

1 CLÁUSULA PRIMEIRA: Fica instituído o 
Programa de Simplificação das Obrigações Tributárias (...) 
orientando-se pelas seguintes premissas:

I - simplificação da relação Fisco-contribuinte;
II - diminuição do tempo gasto pelos contribuintes 
no cumprimento das obrigações tributárias;
III - redução de custos de transação tributária;
IV - mínima interferência nos ambientes dos 
contribuintes;
V - participação de contribuintes e organizações 
privadas na construção de suas soluções;
VI - adoção de soluções tecnológicas passíveis de 
implementação por todas as unidades da Federação; 
VII - padronização de linguagem, tecnologias e 
regras de tributação por todas as unidades da 
Federação;
VIII - compartilhamento das soluções adotadas por 
todas as unidades da Federação. 
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PROTOCOLO
PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA, DE ..... DE .................. DE 2018
 

Protocolo que entre si celebram os Estados de ____________, e o Distrito 
Federal, que institui o Programa de Simplificação das Obrigações 
Tributárias relativas ao ICMS, a ser desenvolvido e implementado pelas 
administrações tributárias estaduais e distrital, e dá outras providências.

 
Os Estados de ____________, e o Distrito Federal, neste ato representados pelos seus 
respectivos Secretários de Fazenda, Finanças ou Tributação, tendo em vista o disposto no 
art. 199 da Lei n° 5.172, de 25 de outubro de 1966, Código Tributário Nacional, resolvem 
celebrar o seguinte:
 

P R O T O C O L O
 
Cláusula primeira Fica instituído o Programa de Simplificação das Obrigações 

Tributárias referentes ao Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias 
e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de 
Comunicação - ICMS, a ser desenvolvido e implementado de maneira conjunta pelas 
administrações tributárias estaduais, orientando-se pelas seguintes premissas:

I - simplificação da relação Fisco-contribuinte;
II - diminuição do tempo gasto pelos contribuintes no cumprimento das obrigações 

tributárias;
III - redução de custos de transação tributária;
IV - mínima interferência nos ambientes dos contribuintes;
V - participação de contribuintes e organizações privadas na construção de suas 

soluções;
VI - adoção de soluções tecnológicas passíveis de implementação por todas as 

unidades da Federação; 
VII - padronização de linguagem, tecnologias e regras de tributação por todas as 

unidades da Federação;
VIII - compartilhamento das soluções adotadas por todas as unidades da Federação. 
Cláusula segunda O Programa possui caráter permanente e continuado e tem como 

objetivo balizar as políticas públicas de gestão a serem formuladas e implementadas pelas 
administrações tributárias estaduais, promovendo a racionalização e simplificação dos 
procedimentos concernentes ao cumprimento das obrigações tributárias principal e 
acessórias relativas ao ICMS.

Cláusula terceira O Programa, tendo em vista os seus objetivos e estratégias de 
execução, busca desenvolver ações nas seguintes áreas:

I - cadastro de contribuintes;
II - atendimento a contribuintes; 
III - comunicação oficial, por meio da adoção de domicílio eletrônico para 

processamento da relação comunicacional entre Fisco e contribuintes;
IV - processos administrativos tributários.

2 CLÁUSULA SEGUNDA: o Programa possui 
caráter permanente e continuado (...).

3

CLÁUSULA TERCEIRA: o Programa (...) busca 
desenvolver ações nas seguintes áreas:

I - cadastro de contribuintes;
II - atendimento a contribuintes; 
III - comunicação oficial, por meio da adoção de 
domicílio eletrônico para processamento da relação 
comunicacional entre Fisco e contribuintes;
IV - processos administrativos tributários.

Parágrafo único. O foco inicial das ações do Programa deve 
buscar a eliminação de:

I - práticas e informações redundantes; 
II - declarações, privilegiando as informações contidas nos 
documentos fiscais eletrônicos de existência puramente 
digital; 
III - modelos de documentos fiscais existentes, 
substituindo-os por aqueles de existência puramente 
digital;
IV - obrigatoriedade da guarda pelos contribuintes, para 
fins fiscais, de documentos fiscais eletrônicos de 
existência puramente digital.
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PROTOCOLO

PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA, DE ..... DE .................. DE 2018
 

Protocolo que entre si celebram os Estados de ____________, e o Distrito 
Federal, que institui o Programa de Simplificação das Obrigações 
Tributárias relativas ao ICMS, a ser desenvolvido e implementado pelas 
administrações tributárias estaduais e distrital, e dá outras providências.

 
Os Estados de ____________, e o Distrito Federal, neste ato representados pelos seus 
respectivos Secretários de Fazenda, Finanças ou Tributação, tendo em vista o disposto no 
art. 199 da Lei n° 5.172, de 25 de outubro de 1966, Código Tributário Nacional, resolvem 
celebrar o seguinte:
 

P R O T O C O L O
 
Cláusula primeira Fica instituído o Programa de Simplificação das Obrigações 

Tributárias referentes ao Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e 
sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de 
Comunicação - ICMS, a ser desenvolvido e implementado de maneira conjunta pelas 
administrações tributárias estaduais, orientando-se pelas seguintes premissas:

I - simplificação da relação Fisco-contribuinte;
II - diminuição do tempo gasto pelos contribuintes no cumprimento das obrigações 

tributárias;
III - redução de custos de transação tributária;
IV - mínima interferência nos ambientes dos contribuintes;
V - participação de contribuintes e organizações privadas na construção de suas 

soluções;
VI - adoção de soluções tecnológicas passíveis de implementação por todas as 

unidades da Federação; 
VII - padronização de linguagem, tecnologias e regras de tributação por todas as 

unidades da Federação;
VIII - compartilhamento das soluções adotadas por todas as unidades da Federação. 
Cláusula segunda O Programa possui caráter permanente e continuado e tem como 

objetivo balizar as políticas públicas de gestão a serem formuladas e implementadas pelas 
administrações tributárias estaduais, promovendo a racionalização e simplificação dos 
procedimentos concernentes ao cumprimento das obrigações tributárias principal e 
acessórias relativas ao ICMS.

Cláusula terceira O Programa, tendo em vista os seus objetivos e estratégias de 
execução, busca desenvolver ações nas seguintes áreas:

I - cadastro de contribuintes;
II - atendimento a contribuintes; 
III - comunicação oficial, por meio da adoção de domicílio eletrônico para 

processamento da relação comunicacional entre Fisco e contribuintes;
IV - processos administrativos tributários.

6 CLÁUSULA SEXTA: As unidades federadas se 
comprometem a constituir, no âmbito de suas 
administrações tributárias, no prazo de 45 dias 
após a publicação deste Protocolo, grupos técnicos 
locais (...).

4

CLÁUSULA QUARTA: A coordenação técnica 
dos trabalhos pertinentes à execução das ações do 
Programa fica a cargo do Encontro Nacional de 
Coordenadores e Administradores Estaduais - 
ENCAT (...).

ESTADOS SIGNATÁRIOS: Alagoas, Goiás e Mato 
Grosso

EM ADESÃO: Rio de Janeiro e Sergipe

PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA 01/18



O que é?

Declaração gerada de forma automatizada a partir 
das informações dos documentos fiscais 
eletrônicos.  

Quais documentos serão usados para gerar 
essas informações?

NF-e, NFC-e, CT-e e NF3-e

Outras informações

Eventos, Brasil-Id, Notas Fiscais de Ajuste, CCC e ONE

DECLARAÇÃO ASSISTIDA



Composição do grupo 

Grupo composto por representantes dos Estados de Alagoas, 
Goiás, Maranhão, Sergipe, São Paulo e Rio de Janeiro, de 
entidades parceiras (CNI, CFC, GETAP, etc.) e empresas da 
iniciativa privada (empresas piloto).

Vantagens
1. Redução dos erros de preenchimento devido a importação 

direta das informações eletrônicas;
2. Diminuição da sonegação por meio da  criação de regras 

de auditoria automáticas tendo como base as informações 
declaradas; e

3. Maior acurácia das informações fiscais, uma vez que serão 
lastreadas por documento eletrônico;

DECLARAÇÃO ASSISTIDA



Central de Balanços



 

 Relatório de notas explicativas informadas nos 
registros J100, J150, J210/J215.

 As notas explicativas devem compor um arquivo 
separado, constante do registro J800.

 Cada nota explicativa é identificada por um 
código/número.

 A identificação da nota explicativa poderá constar 
em qualquer linha das demonstrações contábeis.

ECD - NOVIDADES



 

  Exportação das demonstrações contábeis.

  A exportação  independe do estado da 
escrituração.

  O arquivo parcial gerado segue o leiaute 
padrão da ECD.

  O arquivo parcial das demonstrações 
contábeis poderá ser importado na Central de 
Balanços

ECD - NOVIDADES



 

 

 A Central de Balanços procura reunir as 
demonstrações e documentos contábeis de seus 
participantes em um só local, provendo acesso fácil e 
público aos documentos e garantindo sua 
autenticidade.

 O sistema almeja aproveitar as demonstrações 
constantes da ECD - Escrituração Contábil Digital, 
evitando redundância e possíveis divergências nos 
dados.

CENTRAL DE BALANÇOS - OBJETIVOS



 

 Empresas ou equiparadas de qualquer porte que 
queiram ou devam publicar escriturações  e 
documentos contábeis em um repositório 
centralizador na Web

 Na outra ponta, partes interessadas e público em 
geral que desejem acessar  as escriturações  e 
documentos contábeis no repositório na Web

CENTRAL DE BALANÇOS – PÚBLICO ALVO



 

 Simplicidade e baixo custo

 Implementação progressiva 

 Atendimento a vários perfis de entidades, 
especialmente empresas de portes variados

 Acesso aberto e sem custo às partes interessadas e 
público em geral

 Garantia de autenticidade das informações

CENTRAL DE BALANÇOS – PREMISSAS



 

 

 Repositório centralizador de escriturações e 
documentos contábeis na Internet

 Existe um portal (sítio) da Central de Balanços na 
Web

 Escolha de um padrão (a opção mais natural é uma 
linguagem de marcação,  XBRL)

CENTRAL DE BALANÇOS – O QUE É ?



 

 
 Entrada de escriturações e documentos contábeis  autenticados 

(assinados por meio de um certificado eletrônico)

 As escriturações e documentos contábeis podem ser 
provenientes da Escrituração Contábil Digital – ECD ou geradas 
pela própria empresa, por meios próprios ou utilizando 
ferramentas do portal da Central de Balanços

 Três tipos de procedência de documentos:
 Postado da Pessoa Jurídica
 Extraído da ECD
 Extraído da ECD versão 3

CENTRAL DE BALANÇOS – O QUE É ?



 

 

CENTRAL DE BALANÇOS 



 PAULO ROBERTO DA SILVA

OBRIGADO.
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