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Prezado,
Por meio deste, a SERVFAZ SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA LTDA. vem solicitar esclarecimento conforme segue:
1. Quanto a qualificação econômico-financeiro será aceito balanço patrimonial e demonstrações contábeis
emitidos e autenticados pelo Sistema Público de Escrituração Digital - SPED, CORRETO?

Tal questionamento se deve ao fato de que o item 4, relativo à qualificação econômico-financeira, não
mencionar expressamente a autenticação da escrituração contábil feita por meio do Sistema Público de
Escrituração Digital – SPED, instituída pelo Decreto n.º 6.022/2007, que prevê os livros e documentos contábeis e
fiscais serão emitidos em forma eletrônica.
Atenta-se que, o SPED é instrumento que unifica as atividades de recepção, validação,
armazenamento e autenticação de livros e documentos que integram a escrituração comercial e fiscal dos
empresários e das sociedades empresárias, mediante fluxo único, computadorizado, de informações.
O Decreto 1.800, de 30 de janeiro de 1996, que regulamenta a Lei n.º 8.934, de 18 de novembro de
1994, foi alterado pelo Decreto n.º 8.683, de 25 de fevereiro de 2016, o qual acrescentou à redação original o art.
78-A:
Art. 78-A. A autenticação de livros contábeis das empresas poderá ser feita por meio do Sistema
Público de Escrituração Digital - Sped de que trata o Decreto nº 6.022, de 22 de janeiro de
2007, mediante a apresentação de escrituração contábil digital. (Incluído pelo Decreto nº 8.683,
de 2016)
(Vide Decreto nº 6.022, de 2007)
§ 1º A autenticação dos livros contábeis digitais será comprovada pelo recibo de entrega emitido
pelo Sped..
(Incluído pelo Decreto nº 8.683, de 2016)
§ 2º A autenticação prevista neste artigo dispensa a autenticação de que trata o art. 39 da Lei
nº 8.934, de 18 de novembro de 1994, nos termos do art. 39-A da referida Lei.. (Incluído
pelo Decreto nº 8.683, de 2016)

E com o advento do referido sistema e da Escrituração Contábil Digital (ECD), nos termos da Instrução
Normativa da Receita Federal n.º 1.420/2013, as empresas enquadradas do regime de Lucro Real e Presumido
passaram, obrigatoriamente, à enviar eletronicamente sua escrituração contábil à Receita Federal, ficando tal
Autarquia responsável pelo envio à Junta Comercial:
IN RF 1.420/2013
Art. 2º A ECD compreenderá a versão digital dos seguintes livros:
I - livro Diário e seus auxiliares, se houver;
II - livro Razão e seus auxiliares, se houver;
III - livro Balancetes Diários, Balanços e fichas de lançamento comprobatórias dos assentamentos neles
transcritos.
Parágrafo único. Os livros contábeis e documentos de que trata o caput deverão ser assinados digitalmente,
utilizando-se de certificado emitido por entidade credenciada pela Infraestrutura de Chaves Públicas
Brasileira (ICP-Brasil), a fim de garantir a autoria, a autenticidade, a integridade e a validade jurídica do
documento digital.
(Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB nº 1660, de 15 de setembro de 2016)

Art. 3º Ficam obrigadas a adotar a ECD, nos termos do art. 2º do Decreto nº 6.022, de 2007, em relação
aos fatos contábeis ocorridos a partir de 1º de janeiro de 2014:
I - as pessoas jurídicas tributadas com base no lucro real;
(Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB nº 1660, de 15 de setembro de 2016)
II - as pessoas jurídicas tributadas com base no lucro presumido, que distribuírem, a título de lucros,
sem incidência do Imposto sobre a Renda Retido na Fonte (IRRF), parcela dos lucros ou dividendos
superior ao valor da base de cálculo do Imposto, diminuída de todos os impostos e contribuições a que
estiver sujeita; e
III - as pessoas jurídicas imunes e isentas que, em relação aos fatos ocorridos no ano calendário, tenham
sido obrigadas à apresentação da Escrituração Fiscal Digital das Contribuições, nos termos da Instrução
Normativa RFB nº 1.252, de 1º de março de 2012.
(Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB nº 1510, de 05 de novembro de 2014)
IV – as Sociedades em Conta de Participação (SCP), como livros auxiliares do sócio ostensivo.
(Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB nº 1486, de 13 de agosto de 2014)
§ 1º Fica facultada a entrega da ECD às demais pessoas jurídicas.
§ 2º As declarações relativas a tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB)
exigidas das pessoas jurídicas que tenham apresentado a ECD, em relação ao mesmo período, serão
simplificadas, com vistas a eliminar eventuais redundâncias de informação
(...)

Assim, empresas com regime de tributação lucro real e lucro presumido não mais realizam o registro
do Livro Diário na Junta Comercial, uma vez que, tais livros atualmente são digitais.
Atenciosamente,
SERVFAZ SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA LTDA.
Marcelo Farias <marcelofariascpl@gmail.com>
Para: servfazlicitacoes01@gmail.com

10 de dezembro de 2018 12:40

Bom dia Senhor Licitante;
Questionamento:
Quanto a qualificação econômico-financeiro será aceito balanço patrimonial e demonstrações contábeis
emitidos e autenticados pelo Sistema Público de Escrituração Digital - SPED, CORRETO??
Resposta: SIM
Att:
Marcelo Farias
[Texto das mensagens anteriores oculto]

