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A importância da auditoria fiscal

Introdução: Auditoria como elemento essencial
Para qualquer empresa realizando negócios no Brasil, o complexo cenário fiscaltributário do país é uma dura realidade a ser enfrentada. O extenso conjunto de leis e
tributos por elas regidos, somados às constantes alterações regulamentares, formam
brechas a potenciais riscos de autuações fiscais, além da possibilidade de perdas
financeiras associadas a pagamentos excessivos de impostos devido a falhas no cálculo
dos encargos tributários.
Sob esse cenário, faz-se extremamente necessário um tratamento criterioso e efetivo do
“passivo tributário” empresarial, através de um rigoroso e constante controle dos dados
e informações fiscais da empresa.
Para resolver esse obstáculo, soluções tecnológicas como o LynasAuditoria, da empresa
LynasLogic, utilizam-se das mais avançadas tecnologias e metodologias de
desenvolvimento de software, aliadas a um expertise de mais de 15 anos de atuação,
para fornecer às empresas o que há de melhor em Auditoria e Consolidação de dados
contábeis/financeiros.

O cenário Fiscal-Tributário brasileiro
O cenário fiscal-tributário brasileiro é um dos mais complexos do planeta. Há cerca de 5
mil leis regendo o sistema tributário do país e, aproximadamente, 80 tributos (taxas,
impostos e contribuições) diferentes. Esses tributos sofrem constantes alterações
regulamentares, algo que dificulta em muito a rotina dos profissionais contábeis nos
empreendimentos tupiniquins.
O ritmo dessas alterações na lei tributária brasileira é tamanho, que em algumas épocas
chega a atingir a média de 3 alterações a cada 2 horas. Para se ter uma idéia, em 2007 a
TIPI (Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados) sofreu 216
alterações.
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O novo cenário introduzido pelo SPED
Até recentemente, a grande confusão tributária causada pelo elevado número e ritmo de
alterações na lei tributária, somado ao volume de informações e papelada recebidas
pelo Governo, possibilitava que um grande número de empresas, com uso de má-fé ou
simples desconhecimento das leis, estivessem em situação irregular perante o Fisco, o
que contribuía em muito para o alto nível de sonegação no Brasil.
Com o advento do SPED, todas as informações fiscais e contábeis das empresas
obrigadas ao projeto passam a ser transmitidas digitalmente às entidades
governamentais competentes, e aprovadas por elas, em tempo real.
Além disso, o número de tipos de informação requeridas pelos fiscos aumentou. Para se
ter uma idéia, antes a Receita Federal exigia cerca de 350 tipos de informação e, com o
SPED, passa a exigir por volta de 1300.
Dessa forma, o Governo pretende obter maior transparência com referência às
transações comerciais, combatendo a sonegação fiscal e obtendo maior controle da
receita tributária.

Erros mais frequentes na entrega do SPED
• Cadastro de Participantes em Duplicidade (mesmo código)
• Cadastro de Produtos com NCM inválida ou desatualizada
• Alteração cadastral sem histórico das informações modificadas
• Cadastro de municípios sem relação com os códigos da Tabela do IBGE
• Ausência das informações referente a Importação/Exportação (DI/DE)
• CFOP, CST, Alíquotas, Impostos destacados incorretamente na NF
• Divergências nos dados dos respectivos campos – Sistema X SPED
• Operações fiscais em desacordo com a Legislação vigente
• Problemas na estrutura do Layout e no Plano de Conta referencial, etc
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O risco enfrentado pelas empresas
Frente a tamanha exposição perante o Fisco, qualquer erro cometido por uma empresa,
seja intencional ou não, oferece o risco de autuações por parte das autoridades fiscais.
Mas, não é apenas esse o risco enfrentado pelas empresas. O pagamento de impostos a
mais, bem como a não-utilização de créditos fiscais aos quais têm direito, causam
potenciais perdas financeiras à comunidade empresarial instalada no país.
De acordo com estudo da consultoria IOB, cerca de 83% das empresas brasileiras
cometeu algum erro fiscal em 2007. Os benefícios que deixaram de utilizar, somente no
ICMS, somaram um total de R$200 milhões. Mesmo a complexidade e inconsistência
das leis do país sendo a principal causa desses erros, a maioria desses poderia ser evitado
pelas empresas. Por sua vez, outras 75% utilizaram créditos de forma indevida, o que
pode resultar em autuação e, igualmente, em prejuízo financeiro.
O estudo ainda apontou que 56% das empresas pesquisadas mantiveram transações
comerciais com fornecedores ou clientes inabilitados por algum fisco, algo que também
pode resultar em autuação.

A necessidade pela auditoria de dados
Frente à complexidade desse cenário, tão propício à ocorrência de erros, e diante da
nova situação criada pelo SPED (embora não limitada a ela), torna-se verdadeiramente
necessária a realização de uma auditoria eficiente dos dados fiscais.
Dependendo do nível de informatização ou organização da gestão do negócio, pode
existir uma série de informações que não estão disponíveis em meio magnético, ou que
estão disponíveis de maneira diferente da exigida. Além disso, as informações que estão
disponíveis estão em geral dispersas em diferentes fontes.
A recomendação é que seja criada uma camada independente de escrituração, com
informações provenientes das fontes primárias devidamente complementadas e
consolidadas, em uma Base de Dados segura e disponível, cujos dados sejam
constantemente auditados. Com isso, independente da evolução no sistema de gestão, a
empresa poderá manter seus dados Fiscais-Tributários e Mercantis com a devida
integridade, disponibilidade e qualidade.
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A solução definitiva através do LynasAuditoria
O LynasAuditoria destaca-se como a única solução de
auditoria nativa, parametrizável e totalmente
customizável no mercado atual.
O LynasAuditoria revisa rigorosamente os dados
transacionais de sua empresa para garantir sua precisão
global e conformidade com as mais recentes leis
tributárias Brasileiras. Além disso, o LynasAuditoria
facilita a criação de regras customizadas de auditoria
projetadas para atender as necessidades específicas de sua
empresa.
A implementação do LynasAuditoria (módulo da solução
LynasSPED, da LynasLogic) assegurará às empresas não
somente estarem totalmente adequadas às exigências
governamentais, mas também contarem com um
poderoso módulo de Auditoria de Informações que
poderá ser um forte aliado na melhoria constante da
qualidade das informações.
Através de uma poderosa ferramenta de mapeamento e
extração de dados, o LynasETL, as informações são
periodicamente importadas dos sistemas de gestão e
incluídas na Base de Dados do LynasSPED. É nesse
momento em que a Rotina de Auditoria entra em ação pela
primeira vez. Ela faz uma análise das informações e já
aponta as possíveis divergências.

“A equipe da
LynasLogic
mostrou-se sempre
eficiente e
comprometida
com nosso projeto,
fator que
contribuiu
definitivamente
para o resultado
bem sucedido do
mesmo”.
Rita Lupinaci,
coordenadora de TI da
Schenectady Crios,
sobre a implementação
do projeto de SPED
Contábil na empresa.

Níveis de Auditoria do LynasAuditoria:
1. Auditoria Básica
2. Validação de Campos
3. Auditoria Avançada.
•

•
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I. Auditoria Básica
A Auditoria Básica garante que as informações a serem enviadas estão de acordo com o
esperado pela Receita Federal. Além de todas as validações feitas pelos programas do
Governo (PVA, SINCO, SINTEGRA, etc.), ainda possui regras próprias, como verificação
do uso correto de Alíquotas, verificação da Apuração, entre outras. São mais de 200
regras, em constante atualização.
• Fornece atualizações de modo simples e online das novas regras
• Propicia a fácil integração de alterações em seus processos de negócios ou ERP

II. Validação de Campos
A funcionalidade de Validação de Campos do Lynas Auditoria fornece a oportunidade de
rever e corrigir diariamente, de forma pró-ativa, os erros realizados no ERP. Trabalha de
forma parametrizável e garante que:
• A Estrutura de Arquivo esteja íntegra
• O Conteúdo do Arquivo seja válido
- CNPJ Válidos,
- IE Válidos,
- Presença de todos os campos obrigatórios, Códigos de Cidade, Estado e País,
etc.
• Clientes, Fornecedores, Transportadoras e Itens estejam cadastrados no banco de
dados
• A gama de informações esteja em total conformidade com os requisitos do SPED
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III. Auditoria Avançada
Através de sua arquitetura parametrizável, o Lynas Auditoria, com um conjunto de regras
personalizadas, lida com as características particulares ao seu negócio. Isso tanto
garante o cálculo correto dos impostos como fornece mecanismos para auditorias
internas que vão além do contexto da conformidade com o SPED.
A mais recente e avançada funcionalidade do Lynas Auditoria permite parametrizar os
encargos tributários sob cenários variáveis. Segundo recente pesquisa realizada pela
IOB, 80% das empresas Brasileiras pagam seus impostos de forma indevida. O
LynasSPED, diferente de outras ferramentas de auditoria, garante o cálculo correto,
evitando tanto o risco de pagamentos a maior como a menor.
Também diferente das outras ferramentas de auditoria no mercado, o Lynas Auditoria
garante a consistência das informações entre as diversas obrigações ou fatos, cruzando,
por exemplo, as informações do SPED Fiscal com o Contábil, além de aceitar, de forma
parametrizável, regras específicas desenvolvida por sua própria empresa.
• Garante a precisão de todos os envios ao Governo
• Facilita a simulação de cenários tributários
• Garante a formulação correta do encargo tributário
• Permite a validação das GIAs Estaduais e garante a integridade entre os dados Fiscais e
Contábeis.
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Sobre a LynasLogic
A LynasLogic tem provido soluções inovadoras de software em gestão fiscal-tributária,
auditoria e consolidação financeira há mais de 15 anos. Nossa competência central é
fornecer valor ao gerar acesso a dados de fontes dispersas, com o diferencial de otimizar,
ao invés de replicar ou substituir, seus investimentos já existentes em dados.
Sob essas premissas e o contexto do projeto SPED, a LynasLogic desenvolveu o
LynasAuditoria, um módulo nativo da solução LynasSPED projetado para garantir a
geração de arquivos de dados fiscais-tributários precisos e consistentes, seja com o
objetivo de envio do arquivo SPED ao Governo como para prevenir erros fiscais que
tragam conseqüências negativas à empresa.
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