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O QUE É O SPED (SISTEMA PUBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL) 

Instituído pelo Decreto nº 6.022, de 22 de janeiro de 2007, o Sistema Público de Escrituração Digital (Sped) faz parte 
do Programa de Aceleração do Crescimento do Governo Federal (PAC 2007-2010) e constitui-se em mais um avanço 
na informatização da relação entre o fisco e os contribuintes. 

De modo geral, consiste na modernização da sistemática de cumprimento das obrigações acessórias, transmitidas 
pelos contribuintes às administrações tributárias e aos órgãos fiscalizadores, utilizando-se da certificação digital para 
fins de assinatura dos documentos eletrônicos, garantindo assim a validade jurídica dos mesmos apenas na sua 
forma digital. 

 

      PROJETO SPED 
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OBJETIVO 

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. 

PREMISSAS 

 Propiciar melhor ambiente de negócios para as empresas no País; 

 Eliminar a concorrência desleal com o aumento da competitividade entre as empresas; 

 O documento oficial é o documento eletrônico com validade jurídica para todos os fins; 

 Utilizar a Certificação Digital padrão ICP Brasil; 

 Promover o compartilhamento de informações; 

 Criar na legislação comercial e fiscal a figura jurídica da Escrituração Digital e da Nota Fiscal Eletrônica; 

 Manutenção da responsabilidade legal pela guarda dos arquivos eletrônicos da Escrituração Digital pelo contribuinte; 

 Redução de custos para o contribuinte; 

 Mínima interferência no ambiente do contribuinte; 

 Disponibilizar aplicativos para emissão e transmissão da Escrituração Digital e da NF-e para uso opcional pelo 
contribuinte. 
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BENEFICIOS 

 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. 
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EFD – ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL 

OU 

SPED FISCAL 

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. 
 

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. 

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. 
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OBRIGATORIEDADE  E DISPENSA DA ENTREGA  
 

Fica obrigado a partir de 1º de janeiro de 2014 para os estabelecimentos, com exceção: 

 a) o Microempreendedor Individual (MEI) optante pelo Sistema de       Recolhimento em Valores Fixos Mensais dos Tributos 

abrangidos pelo Simples Nacional (Simei);  

 

b) a Microempresa (ME) e a Empresa de Pequeno Porte (EPP) optantes pelo    Simples Nacional, exceto se estiver impedido de 

recolher o ICMS por este regime; 

 

 

c) ao estabelecimento não contribuinte do ICMS, mesmo que inscrito no Cadastro de Contribuintes do ICMS, exceto na hipótese 

de existência de outro estabelecimento de mesma titularidade que seja contribuinte do ICMS; 

 
d) ao produtor rural pessoa física.  

 

 
 

ADESÃO VOLUNTÁRIA À ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL 
 
Regra geral, o pedido abrange todos os estabelecimentos dentro da UF. As Administrações Tributárias de cada unidade federada 
definem critérios próprios para a adesão voluntária à EFD-ICMS/IPI. 
O contribuinte do ICMS, cujo estabelecimento esteja localizado no Estado de Minas Gerais, que não esteja obrigado à Escrituração 

Fiscal Digital, poderá optar por utilizá-la, de forma irretratável, mediante requerimento dirigido à Secretaria de Estado de Fazenda 

de Minas Gerais. 
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LIVROS ABRANGIDOS PELO SPED FISCAL 
 
O contribuinte deverá utilizar a EFD para efetuar a escrituração dos seguintes Livros Fiscais: 

 Registro de Entradas; 
 Registro de Saídas; 
 Registro de Inventário; 
 Registro de Apuração do IPI; 
 Registro de Apuração do ICMS 
 Controle de Crédito de ICMS do Ativo Permanente – CIAP 
 Registro de Controle de Produção e Estoque (a partir de 01/01/2015 - Ajuste Sinief Confaz nº 18/2013) 

 
 

INFORMAÇÕES DO SPED FISCAL 
 
O arquivo será gerado com as seguintes informações:  

 
a) relativas à entrada e à saída de mercadoria, bem como ao serviço prestado e tomado, incluindo a descrição dos itens de 
mercadorias, produtos e serviços;  

 

b) relativas à quantidade, à descrição e aos valores de mercadorias, matérias-primas, produtos intermediários, materiais de 
embalagem, produtos manufaturados e produtos em fabricação, em posse ou pertencentes ao estabelecimento do contribuinte 
declarante, ou fora do estabelecimento e em poder de terceiros; e  

 
c) qualquer outra que repercuta no inventário físico e contábil, na apuração, no pagamento ou na cobrança do imposto.  
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Conteúdo do arquivo 

O arquivo da EFD é composto por diversos registros, divididos por blocos de informações, sendo:  

Bloco 0 - Abertura, Identificação e Referências  

Bloco C - Documentos Fiscais I - Mercadorias (ICMS/IPI)  

Bloco D - Documentos Fiscais II - Serviços (ICMS)  

Bloco E - Apuração do ICMS e do IPI  

Bloco G - Controle do Crédito de ICMS do Ativo Permanente (Ciap)  

Bloco H - Inventário Físico  

Bloco 1 - Outras informações  

Bloco 9 - Controle e Encerramento do Arquivo Digital  

Os registros são compostos de campos que devem ser apresentados de forma sequencial e conforme estabelecido no leiaute do 
respectivo registro com todos os campos previstos independentemente de haver ou não informação a ser prestada naquele 
campo.  
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ARQUIVOS SEM MOVIMENTO 
 
Todos os registros identificados como obrigatórios, conforme Tabela 2.6.1 do Ato COTEPE ICMS 09/08 e alterações  devem ser 
informados. 
Para o bloco E, referente à apuração, devem ser informados, no mínimo, além de abertura e fechamento do bloco, os registros 
E100 e E110, mesmo que com os valores zerados (|0| ou |0,00|), que não são iguais a valores vazios(||). 
 

 
PRAZO DE TRANSMISSÃO DO ARQUIVO DIGITAL 

 
Os arquivos da EFD-ICMS/IPI têm periodicidade mensal e devem apresentar informações relativas a um mês civil ou fração, ainda 
que as apurações dos impostos (ICMS e IPI) sejam efetuadas em períodos inferiores a um mês, segundo a legislação de cada 
imposto. 
O prazo para transmissão do arquivo digital relativo à EFD realizada utilizando o programa próprio é até o dia 25 do mês 
subsequente ao da apuração do imposto.  

 
TRANSMISSÃO EFD 

 

O contribuinte, anteriormente à transmissão do arquivo, deverá validá-lo e assiná-lo digitalmente, utilizando o PVA-SPED Fiscal 
disponibilizado no site da Secretaria de Estado da Fazenda ou do Sped Nacional Fiscal. 

Após a transmissão, a Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais informará ao contribuinte sobre a regular recepção do 
arquivo, situação em que será emitido o recibo de entrega, falha ou recusa na recepção e a respectiva causa.  
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Cumpre observar que se considera realizada a EFD apenas com a emissão do recibo de entrega do respectivo arquivo, emitido 
pela Secretaria de Estado de Fazenda.  
 

 
ASSINATURA DIGITAL DA EFD 

 
o arquivo digital é assinado por meio de certificado digital, tipo A1 ou A3,  emitido por autoridade certificadora credenciada pela 
infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP-Brasil. 
 

Poderão assinar a EFD: 

1. o e-PJ ou e-CNPJ que contenha a mesma base do CNPJ (8 primeiros caracteres) do estabelecimento; 

2. o e-PF ou e-CPF do seu representante legal da empresa no cadastro CNPJ. 

3. a pessoa jurídica ou pessoa física com procuração eletrônica cadastrada no site da RFB. 

 

RETIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL 

No caso de retificação de EFD, deverá ser utilizado o leiaute vigente no período de apuração. O PVA a ser utilizado deverá 
ser a versão atualizada da data da transmissão. O Ajuste Sinief 11/2012 definiu regras padronizadas em todo o território 
nacional para a retificação da EFD-ICMS/IPI: 

1.  EFD-ICMS/IPI de mês de referência de janeiro de 2009 a dezembro de 2012 pode ser retificada, sem autorização, até 30 
de abril de 2013; 
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2.  EFD-ICMS/IPI de mês de referência de janeiro de 2013 em diante, pode ser retificada, sem autorização, até o último dia 
do terceiro mês subsequente ao encerramento do mês da apuração (Ex.: Janeiro de 2013 pode ser retificado até 30 de abril 
de 2013); 

3.  Cumpridos estes prazos, retificações somente serão possíveis com autorização, de acordo com o que determina o 
referido Ajuste. 

Na nova transmissão deve ser indicada a finalidade do arquivo: “remessa do arquivo substituto”. Não é permitido o envio de 
arquivo digital complementar ou parcial. 

 
PRAZO DE GUARDA 

A EFD constitui-se em obrigação acessória do contribuinte mineiro, tal qual a emissão de documento fiscal para acobertar a saída 
de suas mercadorias. Dessa forma, obedecerá ao mesmo prazo de guarda de todos os documentos fiscais, conforme previsto no 
RICMS-MG/2002 , Parte Geral, art. 96 , § 1º, ou seja, de 5 anos (prescrição).  
 
 

PENALIDADE FISCAL 
 
A não entrega dos arquivos da EFD-ICMS/IPI equivale à falta de escrituração fiscal, portanto sujeita o contribuinte às penalidades 

previstas na legislação. 

 

O contribuinte obrigado à entrega da EFD ICMS/IPI está sujeito a duas multas distintas: 

1) uma de competência da Secretaria de Fazenda Estadual da circunscrição do contribuinte.  

2)outra de competência da RFB, prevista no Regulamento do IPI - Decreto 7212/2010, art. 272 c/c art. 453 e art. 592, com a 

redação do art. 57 da Medida Provisória 2.158-35/2001 e posteriores modificações, que dispõe: 

http://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=es-mg+d+43080+2002#es-mg+d+43080+2002
http://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=es-mg+d+43080+2002@art96#es-mg+d+43080+2002@art96
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a) R$ 500,00 (quinhentos reais) por mês-calendário ou fração, relativamente às pessoas jurídicas que estiverem em início de 

atividade ou que sejam imunes ou isentas ou que, na última declaração apresentada, tenham apurado lucro presumido ou pelo 

Simples Nacional;  

b) R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) por mês-calendário ou fração, relativamente às demais pessoas jurídicas;  

c) R$ 100,00 (cem reais) por mês-calendário ou fração, relativamente às pessoas físicas;  

Estas multas serão reduzidas à metade, quando a escrituração digital for apresentada após o prazo, mas antes de qualquer 

procedimento de ofício (intimação ou fiscalização). 

 

DISPENSA DA GERAÇÃO DO ARQUIVO ELETRÔNICO/SINTEGRA 
 
Os arquivos do SINTEGRA podem ser dispensados pela legislação estadual para os contribuintes obrigados à EFD-ICMS/IPI. O 
contribuinte deve se certificar se a SEFAZ do seu domicílio dispensou a entrega do SINTEGRA. 
Em relação ao Estado de Minas Gerais, fica dispensado da entrega, todos os contribuintes do ICMS a partir da adesão ao EFD, de 
acordo com  RICMS, Anexo VII, Art. 10, § 8º. 

 
FUSÃO, CISÃO E INCORPORAÇÃO 

 

Nas situações em que ocorrer fusão, cisão ou incorporação da pessoa jurídica, a obrigatoriedade da EFD será estendida à pessoa 
jurídica incorporadora, cindida e resultante de fusão ou cisão.  

 

 

LEGISLAÇÃO REFERENCIADA 
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Ajuste Sinief nº 2/2009 Ato Cotepe nº 9/2008Ato Cotepe/ICMS nº 15/2009 Convênio ICMS nº 143/2006 RICMS-MG/2002 Decreto nº 

44.992/2008 Decreto nº 45.143/2009 Decreto nº 45.776/2011 Decreto nº 45.829/2011 Decreto nº 46.487/2014 Decreto nº 6.022/2007 Emenda 

Constitucional nº 42/2003 Portaria Saif nº 1/2009 Portaria Saif nº 1/2011 Portaria Saif nº 16/2013 Portaria Saif nº 2/2010 Portaria Saif nº 3/2011 

Portaria Saif nº 4/2009 Portaria Saif nº 5/2011 Portaria Saif nº 6/2010 Portaria Saif nº 7/2012 Portaria Saif nº 9/2012 Protocolo ICMS nº 03/2011 

Protocolo ICMS nº 77/2008 Constituição Federal Código Tributário Nacional 

 

 

http://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe+ajuste+sinief+2+2009#fe+ajuste+sinief+2+2009
http://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe+ato+cotepe-icms+15+2009#fe+ato+cotepe-icms+15+2009
http://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe+conv+icms+143+2006#fe+conv+icms+143+2006
http://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=es-mg+d+43080+2002#es-mg+d+43080+2002
http://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=es-mg+d+44992+2008#es-mg+d+44992+2008
http://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=es-mg+d+45143+2009#es-mg+d+45143+2009
http://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=es-mg+d+45776+2011#es-mg+d+45776+2011
http://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=es-mg+d+45829+2011#es-mg+d+45829+2011
http://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=es-mg+d+46487+2014#es-mg+d+46487+2014
http://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe+d+6022+2007#fe+d+6022+2007
http://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe+ec+42+2003#fe+ec+42+2003
http://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=es-mg+port+saif+1+2009#es-mg+port+saif+1+2009
http://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=es-mg+port+saif+1+2011#es-mg+port+saif+1+2011
http://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=es-mg+port+saif+16+2013#es-mg+port+saif+16+2013
http://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=es-mg+port+saif+2+2010#es-mg+port+saif+2+2010
http://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=es-mg+port+saif+3+2011#es-mg+port+saif+3+2011
http://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=es-mg+port+saif+4+2009#es-mg+port+saif+4+2009
http://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=es-mg+port+saif+5+2011#es-mg+port+saif+5+2011
http://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=es-mg+port+saif+6+2010#es-mg+port+saif+6+2010
http://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=es-mg+port+saif+7+2012#es-mg+port+saif+7+2012
http://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=es-mg+port+saif+9+2012#es-mg+port+saif+9+2012
http://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe+prot+icms+3+2011#fe+prot+icms+3+2011
http://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe+prot+icms+77+2008#fe+prot+icms+77+2008
http://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe+cf+1988#fe+cf+1988
http://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe+lei+5172+1966#fe+lei+5172+1966

