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Este material foi produzido pela BDO para o presente
seminário, com base na legislação publicada até o
momento.

As informações não devem ser consideradas como
suficientes para a tomada de decisão, nem deverão ser
utilizadas no lugar de um aconselhamento profissional.

A reprodução, cópia, cópia parcial ou divulgação deste
material a terceiros é expressamente proibida, sendo
aplicável somente para o uso no seminário.
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COMPLIANCE TRIBUTÁRIO
Conceito
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“To comply” significa cumprir, agir de acordo com as
regras. Assim, empresas que adotam regras de compliance
buscam efetividade na aplicação das normas jurídicas
para que não sofram as penas da Lei.

O Compliance Tributário é uma revisão ou checagem que
a empresa faz das informações que serão entregues ao
Fisco, para ter a certeza de que ela está em
conformidade com as normas tributárias e também para
identificar erros ou inconsistências que possam gerar
multas.



COMPLIANCE TRIBUTÁRIO
Atividades
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Controlar as obrigações principais e acessórias a serem
apresentadas;
Monitorar os prazos de entrega;
Cumprir sempre o padrão do layout das informações
exigido pelo Fisco;
Tomar cuidado para não apresentar informações
incompletas ou inconsistentes;
Seguir as regras de emissão da NF-e;
Fazer o armazenamento dos arquivos digitais.



COMPLIANCE TRIBUTÁRIO
Principais dificuldades do gerenciamento tributário
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Inúmeras de declarações acessórias entregues ao Fisco;
Não conseguem acompanhar as mudanças da legislação
tributária;
Administração dos processos e riscos é reativo e não
preventivo;
As autuações agressivas do Fisco está reduzindo a
oportunidade de planejamento tributário;
As fiscalizações estão cada vez mais complexas.
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CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA
Art. 1º da Lei nº 8.137/90
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Art. 1° Constitui crime contra a ordem tributária
suprimir ou reduzir tributo, ou contribuição social e
qualquer acessório, mediante as seguintes condutas:

I- omitir informação, ou prestar declaração falsa às
autoridades fazendárias;

II - fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos
inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em
documento ou livro exigido pela lei fiscal;



CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA
Art. 1º da Lei nº 8.137/90 (cont.)
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III - falsificar ou alterar nota fiscal, fatura, duplicata,
nota de venda, ou qualquer outro documento relativo à
operação tributável;

IV - elaborar, distribuir, fornecer, emitir ou utilizar
documento que saiba ou deva saber falso ou inexato;

V - negar ou deixar de fornecer, quando obrigatório, nota
fiscal ou documento equivalente, relativa a venda de
mercadoria ou prestação de serviço, efetivamente
realizada, ou fornecê-la em desacordo com a legislação.
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AUTUAÇÕES
Autuações da RFB (bilhões de R$)
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Descrição 2015 2016 2017

Auditorias externas 125,398 117,719 199,350

Rev. Declaração 4,332 4,438 5,636

Total 129,730 122,157 204,986

Descrição 2015 2016 2017

Pessoa jurídica 124,888 114,102 193,458

Pessoa física 4,842 8,055 11,528

Total 129,730 122,157 204,986



AUTUAÇÕES
Ticket Médio
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Descrição 2015 2016 2017

Total de Autuações (R$ bi) 129,730 122,157 204,986

Quantidade 277.564 345.252 390.193

Ticket Médio (R$) 467.389 353.821 525.346

Descrição 2015 2016 2017

Auditoria Externa (R$ bi) 125,398 117,719 199,350

Quantidade 10.291 9.333 11.812

Ticket Médio (R$) 12.815.217 12.613.221 16.876.924



AUTUAÇÕES
Por Setor Econômico (bilhões de R$)

Page 13
BDO

Setor econômico 2015 2016 2017
Comércio 21,4 8,7 20,4 

Prestação de Serviços 16,0 16,0 21,1 

Indústria 40,3 55,5 107,4 

Transporte e relacionados 2,5 2,5 4,6 

Construção civil 2,6 9,0 4,7 

Serviços de comunicação, energia e água 1,7 2,1 2,3 

Serviços financeiros 21,4 10,5 15,3 

Sociedades de participação 12,7 3,3 8,2 

Outros setores 3,2 3,3 5,7 

Subtotal 121,8 111,0 189,6 

(+) Multas e Revisão de Declarações 3,0 3,1 3,9

Total 124,8 114,1 193,4
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PENALIDADES ECD/ECF
Multa por Atraso na Entrega da Escrituração Digital
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Multa equivalente a 0,5% (meio por cento) do valor da
receita bruta da pessoa jurídica no período a que se
refere a escrituração aos que não atenderem aos
requisitos para a apresentação dos registros e respectivos
arquivo
Multa equivalente a 5% (cinco por cento) sobre o valor da
operação correspondente, limitada a 1% (um por cento)
do valor da receita bruta da pessoa jurídica no período a
que se refere a escrituração, aos que omitirem ou
prestarem incorretamente as informações referentes aos
registros e respectivos arquivos



PENALIDADES ECD/ECF
Multa por Atraso na Entrega da Escrituração Digital
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Multa equivalente a 0,02% (dois centésimos por cento) por
dia de atraso, calculada sobre a receita bruta da pessoa
jurídica no período a que se refere a escrituração,
limitada a 1% (um por cento) desta, aos que não
cumprirem o prazo estabelecido para apresentação dos
registros e respectivos arquivos.



PENALIDADES ECD/ECF
Multa por Atraso na Entrega da Escrituração Digital
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Parágrafo único: Para as pessoas jurídicas que utilizarem
o Sistema Público de Escrituração Digital, as multas de
que tratam o caput deste artigo serão reduzidas:
À metade, quando a obrigação for cumprida após o prazo,
mas antes de qualquer procedimento de ofício;
75% (setenta e cinco por cento), se a obrigação for
cumprida no prazo fixado em intimação.
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A IMPORTÂNCIA DO COMPLIANCE TRIBUTÁRIO
Conclusão
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Necessidade de consultoria tributária para revisar as
obrigações principais e acessórias para evitar futuras
autuações;
Compliance é preventivo e não reativo, é necessária uma
avaliação para retificar antes de notificação por parte do
Fisco;
Investimento em capacitação da equipe (treinamento);
Empresas auditadas são sempre revisadas sobre
materialidade e amostragem, o Fisco não utiliza esta
premissa para o lançamento tributário.
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ATTITUDE CHANGES EVERYTHING


