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Tax News: Novos prazos para transmissão da
 ECD e ECF 

A Receita Federal do Brasil (RFB) publicou no dia 03 de dezembro de 2015 as Instruções
 Normativas nº 1.594/15 e 1.595/2015, as quais, dentre outros assuntos, estabeleceram
 que os arquivos da Escrituração Contábil Digital (ECD) e da Escrituração Contábil Fiscal
 (ECF) deverão ser transmitidos no ambiente Sped até o último dia útil do mês de maio e
 junho, respectivamente, do ano seguinte ao ano-calendário a que se refira a
 escrituração.

Consequentemente, com relação ao ano-calendário de 2015, os seguintes prazos deverão ser
 observados:
 

Prazo

ECD Até 31 de maio de 2016

ECF Até 30 de junho de 2016

Trata-se de uma importante alteração, visto que, em termos práticos, caso a empresa entregue a
 ECD no último dia do prazo, terá apenas um mês para elaborar e transmitir a ECF.
 
Dessa forma, é de suma importância a antecipação das ações necessárias para o cumprimento
 dessas obrigações acessórias, tais como o mapeamento das informações, a validação do plano
 de contas referencial e a vinculação dos lançamentos contábeis com os ajustes efetuados nas
 bases tributáveis, dentre outras.
 
A KPMG está apta a auxiliá-los nesse desafio. Nossa abordagem de trabalho abrange desde a
 revisão das informações prestadas, de forma a identificar possíveis inconsistências previamente
 à transmissão dos arquivos para a RFB, até a própria elaboração dessas obrigações acessórias.
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Se você quiser falar sobre o assunto,
 por favor, entre em contato com um
 dos profissionais abaixo:
 
Carlos Ramenzoni Sefrin
csefrin@kpmg.com.br 
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