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INTRODUÇÃO

As empresas optantes pelo Simples Nacional precisam estar atentas às suas obrigações assim como qualquer 

outra empresa enquadrada em outro regime. Muitas dúvidas surgem sobre impostos que devem ser retidos, as 

obrigações acessórias as quais estão obrigadas e as regras impostas pelo Governo Federal.

Mas, além disso, é preciso saber os cruzamentos e as análises que essas empresas devem realizar. Por isso, sepa-

ramos os mais importantes cruzamentos de arquivos que as empresas do Simples Nacional estão obrigadas e que 

a e-Auditoria realiza, assim como os motivos que fazem deles tão essenciais!

ESTE EBOOK VAI AJUDAR VOCÊ A:

Bom aprendizado!

Entender porque é preciso ter conhecimento sobre questões fiscais da sua empresa

Saber quais penalidades sua empresa está sujeita

Descobrir quais os principais cruzamentos e as análises mais importantes para a sua empresa e que você deve realizar
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CONHEÇA O SEU PRÓPRIO NEGÓCIO

1

É fundamental, para qualquer empresa, ter conhecimento sobre as prin-

cipais questões fiscais de sua empresa para garantir a continuidade do 

seu negócio. Afinal de contas, quando as empresas deixam de apresen-

tar ou apresentam essas obrigações de forma incorreta, estão sujeitas a 

penalidades.

De acordo com a Lei no 8.218/1991, as pessoas jurídicas que utilizarem 

sistemas de processamento eletrônico de dados para registrar negócios 

e atividades econômicas ou financeiras, escriturar livros ou elaborar do-

cumentos de natureza contábil ou fiscal, ficam obrigadas a manter, à 

disposição da Secretaria da Receita Federal, os respectivos arquivos di-

gitais e sistemas pelo prazo decadencial previsto na legislação tributária. 
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QUAIS PENALIDADES SUA EMPRESA ESTÁ SUJEITA

2

A inobservância do disposto acarretará a imposição das seguintes penalidades:

I - 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 

arquivos;

II - multa equivalente a 5% (cinco por cento) sobre o va-

lor da operação correspondente, limitada a 1% (um por 

cento) do valor da receita bruta da pessoa jurídica no pe-

ríodo a que se refere a escrituração, aos que omitirem ou 

prestarem incorretamente as informações referentes aos 

registros e respectivos arquivos; e 

III - 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 escritu-

ração, limitada a 1% (um por cento) desta, aos que não 

cumprirem o prazo estabelecido para apresentação dos 

registros e respectivos arquivos.
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Muitas vezes, saber quais obrigações a sua empresa deve entregar pode não ser suficiente. É necessário saber também quais os cruza-

mentos e as análises mais importantes que você deve focar a sua atenção. São eles:

3.1) CRUZAMENTOS

a) Extrato do Simples x SINTEGRA ou Extrato do Simples x EFD ICMS/

IPI

Esses cruzamentos têm como objetivo verificar e comparar as Receitas 

declaradas no Extrato do Simples Nacional com a receita apurada nos 

arquivos da EFD ICMS/IPI ou do SINTEGRA. As receitas são divididas por 

tipo de atividade, onde são apresentadas as diferenças encontradas.

Além disso, serão apresentadas, de forma individual, a análise de incon-

sistência dos arquivos da EFD ICMS/IPI ou do SINTEGRA.

3
Sintegra

x
Extrato 

do Simples
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O cruzamento DeSTDA x XML tem como objetivo verificar se o va-

lor do ICMS-ST (Operações Subsequentes), informado na DeSTDA, 

está divergente dos valores informados no XML do período, tanto 

para a UF de origem da empresa quanto para cada UF em que o con-

tribuinte possua inscrição como substituto tributário – IE Substituta.

c) EFD ICMS/IPI x GIA-ST

O cruzamento EFD ICMS/IPI x GIA-ST tem como objetivo verificar:

• Diferenças de valores do ICMS-ST nos documentos fiscais de 

devolução e de ressarcimento - EFD ICMS/IPI x GIA-ST;

• Documentos fiscais de devolução e de ressarcimento escritura-

dos na EFD ICMS/IPI e não escriturados na GIA-ST;
• Documentos fiscais de devolução e de ressarcimento escritu                     

rados na GIA-ST e não escriturados no EFD ICMS/IPI;

• Valores da apuração do ICMS-ST informados na GIA-ST x va-

lores do ICMS-ST informados no Registro E210 da EFD ICMS/IPI;

• Valores da apuração do ICMS-ST Diferencial de Alíquota da 

Emenda Constitucional 87/2015 (operações interestaduais para 

consumidor final) informados na GIA x valores do ICMS-ST infor-

mados no Registro E310 da EFD ICMS/IPI (a partir de janeiro/2016).

d) DIRF x RAIS x SEFIP (Remunerações)

Através do cruzamento “DIRF x RAIS x SEFIP”, é possível visuali-

zar as diferenças entre os valores das remunerações declaradas na 

DIRF, na RAIS e na SEFIP, por pessoa e por mês.

O cruzamento DIRF x RAIS x SEFIP tem como objetivos:

• Comparar os rendimentos pagos a pessoas físicas, mês a 

mês:

 Na DIRF: rendimentos tributáveis; 

 Na RAIS: remunerações mensais; e 

 Na SEFIP: remunerações.

• Apontar eventuais divergências, que impedem a emissão de 

certidões negativas e podem gerar passivos tributários para o con-

tribuinte.

3
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e) DIRF x RAIS (Verbas indenizatórias)

Através do cruzamento “DIRF x RAIS (Verbas indenizatórias)”, é possível 

visualizar as diferenças entre os valores das verbas indenizatórias (férias 

e aviso prévio indenizado) declaradas na DIRF e na RAIS, por pessoa e 

por mês.

O cruzamento DIRF x RAIS tem como objetivos:

• Comparar as verbas indenizatórias pagas no exercício:

 Na DIRF: verbas indenizatórias; 

 Na RAIS: férias/aviso prévio indenizado.

• Apontar eventuais divergências, que impedem a emissão de certi-

dões negativas e podem gerar passivos tributários para o contribuinte.
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Através do cruzamento “RAIS x SEFIP” é possível 

visualizar as diferenças entre os valores das remu-

nerações declaradas na RAIS e na SEFIP, por pes-

soa e por mês.

O cruzamento RAIS x SEFIP tem como objetivos:

• Comparar os rendimentos pagos a pessoas 

físicas, mês a mês:

 Na RAIS: remunerações mensais; 

 Na SEFIP: remunerações.

• Apontar eventuais divergências, que impe-

dem a emissão de certidões negativas e podem 

gerar passivos tributários para o contribuinte.

3.2) ANÁLISES E RELATÓRIOS

a) Análise XML

Através da análise do XML, é possível gerar os seguintes relatórios:

• Percentual de entradas X saídas

• Análises de tributação XML – saídas - PIS E COFINS

• Análises de tributação XML – saídas - ICMS-ST

• Análises de tributação XML – entradas - ICMS-ST

b) Relatórios

Percentual de entradas X saídas:

Este relatório irá demonstrar o valor total das entradas e saídas, informando ainda 

a relação entre as operações, na forma de percentual.

Análises de tributação XML – saída – PIS/COFINS:

A análise de PIS/COFINS tem como objetivo apresentar as possíveis tributações 

vinculadas aos produtos da empresa e suas respectivas operações. Serão de-

monstradas todas as informações ligadas à tributação emitida na nota fiscal e as 

outras possibilidades de tributação vinculadas aos mesmos produtos, que existe 
3

https://www.facebook.com/eauditoriasaas/
https://twitter.com/e_auditoria
https://www.youtube.com/user/eauditoria?sub_confirmation=1
https://www.linkedin.com/company/eauditoria/
https://www.linkedin.com/company/eauditoria/


SIMPLES NACIONAL: ANÁLISES E CRUZAMENTOS QUE VOCÊ NÃO PODE DEIXAR DE FAZER

13

Topoem nossa base de dados, para 

serem verificadas.

Além disso, para as empresas 

do Simples Nacional, a planilha 

deste relatório irá fornecer, além 

da análise de tributação geral, 

uma aba especial para análise 

de produtos sujeitos à incidên-

cia Monofásica e/ou ST, com a 

sua devida segregação.

De maneira rápida e prática, é 

possível verificar o valor da par-

cela que poderá ser excluída do 

cálculo do Simples Nacional 

referente à apuração do PIS/

COFINS. Com efeito, no regime 

Monofásico e ST do PIS/Pasep e 

da COFINS, o recolhimento dos 

tributos ocorre de forma anteci-

pada, a partir de um pressuposto 

do que seria recolhido em toda a 

cadeia produtiva até o consumi-

dor final. Noutros termos, o Fisco 

consegue antecipar todos os fa-

tos geradores dos tributos, exi-

gindo do fabricante/produtor ou 

importador os montantes corres-

pondentes na própria origem, de 

modo que os demais participan-

tes da cadeia de consumo (reven-

dedores) não precisam promover 

o recolhimento dos tributos, pois 

tal operação já foi feita antecipa-

damente.

A legislação tributária e/ou a 

classificação fiscal incorreta de 

mercadorias faz com que inúme-

ras empresas paguem mais tri-

butos do que deveriam, na me-

dida em que não segregam, no 

cálculo do Simples Nacional, as 

parcelas correspondentes à re-

ceita de venda de produtos sujei-

tos à Substituição Tributária e à 

Antecipação Tributária do ICMS 

ou à tributação Monofásica e ST 

do PIS/Pasep e da COFINS.

Análises de tributação XML – 

saídas e entradas - ICMS-ST:

Quando a empresa do Simples 

Nacional se revestir da condi-

ção de responsável, inclusive de 

substituto tributário, deverá efe-

tuar a indicação alusiva à base 

de cálculo e ao imposto retido do 

ICMS-ST no campo próprio ou, 

em sua falta, no corpo do docu-

mento fiscal utilizado na opera-

ção ou prestação.

A análise de tributação do ICMS-

-ST irá demonstrar as possíveis 

tributações para as operações 

apresentadas nos documentos 

fiscais, por estado de destino. 

Serão demonstradas as pos-

sibilidades de classificação ao 

código CEST e suas respecti-

vas Margens de Valor Agregado 

(MVA) utilizada para o cálculo. 

Dessa forma, fica fácil verificar 

se as suas operações estão sen-

do tributadas de forma correta 

e também se as notas que a sua 

empresa recebe estão de acordo 

com a legislação. 
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CONCLUSÃO

Diante de todos estes motivos, não há desculpas para não realizar os cruzamentos e as 

análises apresentadas neste eBook.

Como vimos, é mais do que necessário adotar medidas preventivas que se antecipam 

à rígida fiscalização da Receita. Você pode fazer isso com um sistema que audita de 

modo online e digital todos os arquivos que sua empresa está obrigada, incluindo os 

do Simples Nacional, realizando todos os cruzamentos devidos. 

É por isso que você pode contar com a e-Auditoria! Avalie gratuitamente as ferramen-

tas da e-Auditoria e comece a realizar todas as análises e os cruzamentos essenciais 

para a sua empresa! 
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Conheça 
um pouco mais 
sobre nós!

A e-Auditoria é uma empresa nacional totalmente focada em soluções de 
Auditoria Eletrônica para minimizar os riscos fiscais. Conta com a confiança 
de mais de 150 mil empresas, que processam seus arquivos contábeis, fiscais 
e trabalhistas todo mês com nosso sistema.

A suíte de ferramentas da e-Auditoria integra 6 soluções completas para 
você cuidar da saúde fiscal da sua empresa ou dos seus clientes!



A e-Auditoria

tem mais 

conteúdo
para você! www.e-auditoria.com.br

Nós acreditamos que os profissionais 
aumentam suas chances de sucesso quando 
têm acesso à informação de qualidade. 

Por isso fique atento a todo 
conteúdo que temos a oferecer!
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