EFD-VA
O QUE SERÁ VISTO NESTA REUNIÃO:


Legislação;



Formação do índice da cota-parte dos municípios no
ICMS;



Como é calculado o índice do Valor Adicionado;



O que é a EFD;



Por que substituir a DFC pelos dados da EFD;



Estoque;



O que as Prefeituras podem e devem acompanhar.

EFD-VA
Legislação:


Lei Federal Complementar 63 de 11 de janeiro de 1990.


Para
cada
Município,
o
Valor
Adicionado
corresponderá ao valor das mercadorias saídas,
acrescido do valor das prestações de serviços,
deduzido o valor das mercadorias entradas no seu
território, em cada ano civil.



Norma de
001/2016.

Procedimento

Fiscal

CRE/ASSESSORIA



Norma de Procedimento Fiscal CRE/CAEC 001/2016.

EFD-VA
Formação do índice da cota-parte dos municípios no ICMS.
 O índice é composto por 75% em função do Valor
Adicionado Fiscal e os outros 25% por um critério
autônomo regulado de acordo com a legislação
estadual, em cumprimento ao disposto nos incisos I e II
do art. 3º da Lei Federal Complementar nº 63/1990, no
art. 158 da Constituição do Federal e no art. 132 da

Constituição do Estado do Paraná.

25 %

EFD-VA

EFD-VA
COMO É CALCULADO O ÍNDICE DO VALOR ADICIONADO?
 É apurado pela média do valor adicionado do
município em relação ao valor adicionado do Estado
dos dois exercícios anteriores ao ano de apuração.
Sobre o coeficiente encontrado aplica-se o peso de
75%.

EFD-VA
RELATÓRIOS

 Em 2017 o que será visualizado na SEFANET é um espelho
da antiga DFC, com os mesmos campos, inclusive o

Quadro 22, mas a informação captada da EFD.
 É a EFD-VA.

 Os relatórios do FPM, estão sendo adaptados para fornecer
as informações anteriores, agora extraídas da EFD do

contribuinte.

EFD-VA
RELATÓRIOS

 Relatório de Produtos Primários: entregue pelas prefeituras
na ARE de sua circunscrição (até 28 de abril de 2017)

 RPP resumido e o detalhado.
 Apresentação

das

notas

pode

ser

solicitada

pelo

coordenador regional do FPM.
 Homologação do RPP pelo coordenador regional até 20 de

junho de da EFD.

EFD-VA
SUBSTITUIÇÃO DA DFC PELA EFD-VA.
 As informações relativas às operações dos contribuintes
que antes eram prestadas nas DECLARAÇÃO FISCO
CONTÁBIL (DFC) serão substituídas pela ESCRITURAÇÃO
FISCAL DIGITAL (EFD) para fins de apuração do ÍNDICE DE
PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS (IPM).

EFD-VA

O QUE É A

EFD-VA
 A EFD é um arquivo digital, mensal, que se constitui de
vários livros fiscais de interesse dos fiscos dos Estados e da
Receita Federal do Brasil. A partir da base de dados do
contribuinte, a empresa gera um arquivo de acordo com
leiaute estabelecido em legislação, informando todos os
documentos fiscais referentes aos impostos ICMS e IPI.

EFD-VA
QUEM É OBRIGADO A ENTREGAR A EFD?
 Os contribuintes do Regime Normal de Apuração do

ICMS. No Paraná são mais de 60 mil.
 Os contribuintes do Simples Nacional não são obrigados
a entregar a EFD. Continuarão entregando o PG-DAS e a
DEFIS.

EFD-VA
POR QUE SUBSTITUIR A DFC PELOS DADOS DA EFD NO CÁLCULO
DO ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS?

 Para desobrigar o contribuinte de entregar mais um
documento ao fisco (simplificação);
 Não ter dois documentos com informações sobre o
mesmo dado, muitas vezes, diferentes;
 Segurança e confiabilidade dos dados pois a EFD é
utilizada também pela Receita Estadual para apuração do
ICMS.

EFD-VA
 Quantidade de omissos da entrega da EFD tende a ser

menor que omissos de entrega de DFC pois:
 EFD não entregue ou entregue vazia/zerada por 3 meses
consecutivos ou seis alternados, cancela a inscrição do
contribuinte no Cadastro do ICMS do Paraná. Com isto, o
contribuinte fica impedido de emitir documentos fiscais
e de receber mercadorias, ou seja, não pode vender ou
comprar mercadorias.

EFD-VA
QUANDO A EFD SERÁ CONSIDERADA VÁLIDA?
 Quando a EFD foi transmitida para a RFB, retransmitida
pela RFB para a SEFA/PR, ao passar na pós validação da
SEFA/PR e gerar a apuração do ICMS. Se não passar na
pós validação, etapa onde pode ser necessário a análise
do fisco, não será utilizada para o cálculo do IPM.

EFD-VA
COMO SERÁ COMPOSTA A EFD-VA COM OS DADOS DAS EFD
MENSAIS?

 Será composta por todas as EFD mensais válidas que o
contribuinte entregar referentes ao ano anterior. Portanto,
se ele entregar EFD de um mês, a EFD-VA será composta

por somente os valores informados nesta EFD.

EFD-VA
COMO SÃO GERADOS OS CAMPOS DE ENTRADAS (801 A 824) E
DE SAÍDAS (901 A 924) DA EFD-VA?

 São somados os valores das operações de compra e de
venda do contribuinte, utilizando para separar os valores

por campos 801, 802 e demais, o “Código Fiscal de
Operações e Prestações” – CFOP.

 O CFOP é um código numérico que identifica a natureza
da circulação da mercadoria ou da prestação de serviço
de transportes. É por meio do CFOP que é definido se a
operação fiscal terá ou não que recolher impostos.

EFD-VA
COMO É GERADO O QUADRO 22 DA EFD-VA QUANTO AOS

PRODUTOS PRIMÁRIOS?
Os valores são extraídos de registros da EFD que contém

informações sobre as entradas de mercadorias, entre elas,
os produtos rurais. Estes valores são somados por município.
Para fazerem parte desta soma, também dependem do

CFOP de entrada que o contribuinte informou na EFD.

EFD-VA
SOBRE O CADASTRO DE PRODUTORES RURAIS.
 Se o produtor estiver cancelado, baixado ou não existir no
Cadastro de Produtor Rural – CAD/PRO na data da emissão
do documento fiscal, o valor não comporá o Quadro 22.
 É necessário atualizar os dados do CAD/PRO para que
a operação contemple o município fornecedor do
produto primário.
 O documento fiscal deve indicar o domicílio do

produtor rural conforme constar no CAD/PRO.

EFD-VA
COMO É GERADO O QUADRO 22 DA EFD-VA QUANTO AOS
TRANSPORTES?
 Os valores são extraídos de registros da EFD que contém
informações

sobre

as

operações

de

transporte:

de

mercadorias, de pessoas, de pessoas utilizando catraca.
Por serem diferentes estas informações são prestadas
separadamente na EFD. Estes valores são somados por
município.

EFD-VA
COMO É GERADO O QUADRO 22 DA EFD-VA QUANTO AOS
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E DE GERAÇÃO, TRANSMISSÃO
E VENDA DE ENERGIA ELÉTRICA?
 Estes valores são extraídos do registro 1400 da EFD. Não há
na EFD, outro registro de onde possamos tirar estas
informações.
 Este registro foi criado especialmente para o contribuinte
informar, por município, o total das operações praticadas.

EFD-VA
POR QUE NÃO FORAM UTILIZADAS AS INFORMAÇÕES
PRESTADAS NO REGISTRO 1400 DA EFD?
 15 mil contribuintes informaram o Quadro 22 da DFC;
 Apesar das diversas mensagens enviadas pelo setor do
FPM, pouco mais de 5 mil contribuintes informaram o
registro 1400 da EFD;
 Fizemos a extração das informações prestadas no registro
1400 e encontramos nele muitas informações indevidas.

EFD-VA
ESTOQUES INICIAL E FINAL NÃO SERÃO COMPUTADOS PARA O
CÁLCULO DO VALOR ADICIONADO.

 Motivos:
 Não trata-se de operação mercantil;

 O que foi comprado em um ano e neste não foi vendido, o
será no ano seguinte gerando Valor Adicionado;
 Aconteciam muitas fraudes com a simulação de estoque.

EFD-VA
COMO SERÃO ACEITAS AS RETIFICADORAS DE EFD:

 A retificação de EFD ocorrida até o último dia do terceiro
mês subsequente ao encerramento do mês da apuração,

não precisa de autorização do fisco.
 Ex: EFD de dezembro de 2016 pode ser retificada sem
autorização do fisco até o dia 31/03/2017.
 Após esta data ele poderá precisar de autorização. Motivos:
se ele estiver sendo fiscalizado, o mês de retificação estiver
em dívida ativa, se a EFD contiver alteração de valores etc.
DEPENDE DE ANÁLISE DO FISCO, O QUE É DEMORADO.

EFD-VA
COMO A PREFEITURA DEVERÁ PROCEDER QUANTO A:

 demora de retificação da EFD, em função da análise do
fisco,

o

Coordenador

Regional

do

FPM

deve

ser

contatado.
 divergência encontrada nas informações, contatar o

contribuinte

e

solicitar

esclarecimento

a

respeito.

Havendo dificuldade, informar o Coordenador Regional
do FPM.

EFD-VA
O QUE AS PREFEITURAS PODEM E DEVEM ACOMPANHAR E
COMO FAZER ISSO:
 verificar se o contribuinte entregou a EFD;

 verificar se o documento contém valores;
 se o mesmo contempla as operações dos produtores

rurais do seu município;
 verificar se o contribuinte informou as operações de
energia ou comunicação;
 se o transporte de passageiros, por catraca ou não, foi
informado para as cidades onde ocorre o transporte.

EFD-VA

LEGISLAÇÃO E OUTRAS DÚVIDAS
EFD-VA
http://www.fazenda.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=128
EFD
http://www.sped.fazenda.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=3

EM CASO DE DÚVIDAS DA PREFEITURA, CONTATAR
O COORDENADOR REGIONAL DO FPM.

