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Compliance Tributário Digital 

• Nos últimos anos a Receita Federal mudou a forma de entrega das informações 

contábeis e fiscais das empresas, criando o SPED Fiscal, SPED Contábil, DIPJ, etc. 

• Com isso as empresas no geral se preocuparam em atender o padrão de entrega das 

informações e acabaram não se atentando com a qualidade das informações 

entregues à Receita Federal. 

• Para garantir que as informações entregues à Receita Federal estejam aderentes a 

realidade fiscal e contábil das empresas existe o Processo de Compliance Tributário 

Digital. 

• No Processo de Compliance Tributário todas as informações são analisadas de 

acordo com as regras exigidas pela Receita Federal e a forma que o Fisco busca 

irregularidades. 
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Prevenção 

 

• Penalidades e multas futuras; 

 

• Falta de argumentos de defesa no contato com o Fisco; 

 

• Desorganização e/ou descentralização do Legado Digital; 

 

• Falta de informação econômico-financeira; 

 

• Formação de projetos emergenciais, visando a entrega dos 

arquivos ou fiscalizações enfrentadas; 

 

• Todas as empresas sofrerão fiscalização pelo software 

Contágil. 

 

Obs.: Todos os contribuintes do ICMS do Estado de São Paulo 

poderão corrigir os arquivos SPED e retransmiti-los até o 

dia 31/12/2012 – CAT 86 
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Benefícios da prevenção 

• Organização e Centralização do Legado Digital; 

• Padronização das regras de conferência e de análise;  

• Permite a identificação de problemas operacionais;  

• Diminuição do custo de MDO necessária para a Auditoria; 

• Segurança e confiança nos dados gerados (para o  

Fisco, gerência, diretoria, etc.); 

• Auditoria Digital de 100% da informação (sem a utilização  

dos critérios de Amostragem e Materialidade);  

• Redução de Risco de Autuação por inconsistências 

apresentadas pelo Contágil. 
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Fluxo aderência - EFD - ECD 
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Cruzamentos de 1º Nível - EFD ICMS/IPI  

Compliance Tributário Digital  



© [year] [legal member firm name], a [jurisdiction] [legal structure] and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated 

with KPMG International Cooperative (‘KPMG International’), a Swiss entity. All rights reserved. 
7 

Cruzamentos de 1º Nível - ECD  
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Cruzamentos de 2º Nível - SPED  



 KTAX  / Compliance 

Tributário Digital 

O KTAX é uma importante Solução 

de Compliance Tributário Digital e  

Gestão de Riscos Tributários e 

Financeiros  



Contato 

 

Wellington R. Silva 

Consultor Sênior 

+55 (11) 2183-6494 

wrsilva@kpmg.com.br 

 
 

 

 

 

Obrigado! 

Marlon M. Custódio 

Sócio 

+55 (11) 2183-3340 

marloncustodio@kpmg.com.br 
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