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Prezados Clientes

Com o avanço das tecnologias (era digital), da exigência de emissão de NF Eletrônica e
de outras obrigações na esfera do SPED Fiscal, EFD, ECF, ECD e etc., muito se tem
questionado como deve ser a guarda dessas informações. Dúvida esta, muito presente
entre os profissionais da contabilidade, que segue comentada aqui como “Guarda de
Documentos Eletrônicos”.

Acompanhe a próxima edição 18 com o tema:

- NBC TG 29 ATIVOS BIOLÓGICOS -

Guarda de Documentos Eletrônicos

Procuramos neste trabalho fazer uma abordagem especificamente técnica, com o
propósito de reforçar conceitos e esclarecer algumas dúvidas, porém o assunto não se
esgota com a nossa pequena pesquisa.

Conceito e Importância

Vivemos no mundo digital e muitos contribuintes não assimilaram ainda que o documento
fiscal deixou de ser a “via fixa” do talão de notas ou do formulário contínuo, passando a
ser substituído pelo arquivo XML.

Portanto, primeiramente, salientamos que os “documentos fiscais eletrônicos” são os
arquivos XML e não os papéis impressos. Uma breve descrição:

O XML é uma sigla para eXtensible Markup Language. Trata-se de um formato de
demarcação de linguagem que é utilizado tanto na internet quanto em outras aplicações
digitais. Assim, dentre elas estão: a emissão de Notas Fiscais Eletrônicas (NF-e), Cartas
de Correção Eletrônicas (CC-e), Conhecimento de Transportes Eletrônicos (CT-e), Notas
Fiscais de Serviços Eletrônicas (NFS-e).

Visando fundamentar a importância do tema, não poderíamos deixar de mencionar a Lei
8.137 de 27.12.1990 do Código Tributário Nacional, que em seu artigo 1º, inciso V,
estabelece o seguinte: “Constitui crime contra a ordem tributária (…) negar ou deixar de
fornecer, quando obrigatório, nota fiscal ou documento equivalente, relativa a venda de
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mercadoria ou prestação de serviço, efetivamente realizada, ou fornecê-la em desacordo
com a legislação.".

Sendo assim, a falta dos documentos eletrônicos, que comprovem as operações
registradas no fiscal e na contabilidade, podem trazer sérias consequências para a
empresa.

Dessa forma, visando a manutenção dos documentos eletrônicos, importante frisar, que os
contribuintes foquem em segurança e organização, de modo a permitir apresentação dos
arquivos à fiscalização, caso solicitado, assim como favorecer ao bom funcionamento das
operações na empresa e o ambiente de controles internos.

Não Basta a Guarda

O contribuinte precisa estar ciente de que não basta a guarda, os mesmos antes de
armazenados devem ser examinados de forma criteriosa, ou seja: verificação da
assinatura digital, conferência da autenticidade do documento junto ao SEFAZ emissor,
assim como comprovação da existência da autorização de uso junto ao documento.

Assim, é primordial certificar-se de que os arquivos XML assinados digitalmente,
agregados as suas respectivas autorizações de uso, estejam armazenados, no mesmo
formato que foram transmitidos e autorizados.

Melhor Forma de Armazenamento

Convém ressaltar que a responsabilidade pela guarda dos arquivos é exclusivamente do
contribuinte. Assim, na eventualidade de perdas não haverá a recuperação dos dados por
parte da respectiva Secretaria Estadual da Fazenda (SEFAZ) ou da Receita Federal do
Brasil.  

Com relação a NFS-e – Nota Fiscal de Serviço Eletrônica, importante destacar, que
dependendo do município, não há uma obrigatoriedade quanto a guarda dos documentos
eletrônicos emitidos, nem a necessidade de disponibilização do arquivo eletrônico da NFS-
e ao tomador do serviço. Nestes casos, é a própria prefeitura que efetua os dois
procedimentos, entretanto, é recomendável, que da mesma forma, as empresas
preocupem-se e mantenham o armazenamento seguro de uma cópia dos arquivos
autorizados, e procedam também com o envio dos mesmos aos respectivos tomadores
dos serviços prestados.

Quanto ao MODO de armazenamento dos documentos, esta é de forma livre do
contribuinte, por exemplo, backups em PC, armazenamentos em nuvem, ou ainda recorrer
ao sistema de gestão, pois muitos implementam soluções para armazenamento, guarda e
consulta das Notas Fiscais Eletrônicas (NF-e) recebidas de seus clientes.

Penalidades pela Falta de Apresentação ao Fisco, caso Solicitado

Há previsão de multa por parte do contribuinte que deixar de remeter ou disponibilizar o
arquivo de documento fiscal eletrônico, e da mesma forma, esta multa incorre ao
destinatário que deixar de efetuar a guarda dos arquivos eletrônicos de documentos
fiscais.

As penalidades ocorrem de acordo com o julgamento do órgão que efetuar a autuação,
podendo ser feita pela Receita Federal ou Secretaria da Fazenda de cada estado, e estes
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possuem legislações próprias, e por consequência, podem aplicar diferentes penalidades.

Caso o contribuinte não tenha em seu poder o XML válido, assinado e autorizado pelo
fisco, considera-se que o mesmo não possui o documento fiscal. Para esta situação, além
do fisco poder determinar valor de multa, as consequências podem ser diversas, como por
exemplo:

"A fiscalização pode desconsiderar créditos de impostos tomados, caso a empresa não
possua a NFe (XML) que documente a operação, assim como também desconsiderar
registros de despesas consideradas na apuração do IRPJ e CSLL."

Portanto, salientamos, que além da aplicação da multa se a fiscalização entender que há
um Crime Contra a Ordem Tributária as consequências podem ser ainda piores, chegando
a pena de dois a cinco anos de reclusão.

Desta maneira, reforçamos que a correta observação e o cumprimento dessas obrigações
são imprescindíveis para que o contribuinte não venha a ser questionado futuramente
pelas autoridades fiscais.

Tempo de Guarda

Conforme determina a legislação tributária os arquivos digitais devem ser armazenados
pelo emitente e o destinatário no prazo estabelecido pela legislação tributária (cinco anos),
para que sejam apresentados à administração tributária, quando solicitados.

Aproveitando o tema, indicamos, também, a tabela extraída do site FECOMERCIO-SP(*1),
contendo a descrição dos tributos, períodos de armazenamento e respectiva
fundamentação legal. 

(*1)FECOMERCIOSP -   http://www.fecomercio.com.br/upload/file/2016/04/11/tomenota_151_tela.pdf
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