
 

Tema Situação Atual Sugestão  Justificativa Benefício Fundamentação legal 
Retenção de 
impostos e 
contribuições 
federais sobre a nota 
fiscal de serviço 

Obrigatoriedade da 
retenção para valor 
igual ou superior a 
R$ 10,00 

Elevação da 
obrigatoriedade para 
valor igual ou superior a 
R$ 150,00 

O custo para apurar, 
reter, preencher a 
guia e recolher os 
valores tão baixos, 
muitas vezes é maior 
do que o próprio 
tributo recolhido. 
A operação é 
demasiadamente 
onerosa, envolve 
pessoas, etapas, 
tempo e custos 
maiores o que tributo 
a ser recolhido. 

Eliminação 
significativa do 
tempo gasto com o 
cumprimento de 
obrigações 
acessórias e 
principal, tais como: 
DARF´s, DIRF´s, DCTF 
entre outras 

Lei 13.137/2015 

Retenção de IRFF 
sobre a taxa de 
administração de 
cartões de crédito  

Obrigatoriedade de 
informação na 
DIRF,  dos valores  
retidos, 
independente da 
importância. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eliminação da 
obrigatoriedade 

O lançamento do 
imposto retido na 
DIRF não agrega 
nenhuma informação 
adicional para a RFB, 
somente impõe risco 
de penalidade/multa 
para as empresas. 

Como consequência, 
a não 
obrigatoriedade da 
informação na DIRF.  
Não gera qualquer 
efeito na 
arrecadação. 

IN SRF 459/2004, art. 
8º  



 
Tema Situação Atual Sugestão  Justificativa Benefício Fundamentação legal 
Fixação da cópia da 
GPS (guia da 
Previdência Social) 

Obrigatoriedade da 
fixação da GPS no 
quadro de horário 
de trabalho 

Eliminação da  
obrigatoriedade da 
fixação da GPS, no quadro 
de horário de trabalho 

A junção da 
arrecadação 
previdenciária com a 
fiscal unificou os 
procedimentos de 
controle e 
fiscalização. Somando 
a isso, o cumprimento 
das obrigações 
acessórias muitas 
vezes se dá por meio 
eletrônico, o que são 
de fácil acesso ao 
ente arrecadador, 
tornando-se 
desnecessário e o 
oneroso a impressão 
de guias pagas 
eletronicamente.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A informação já 
consta na base de 
dados da RFB, logo se 
torna desnecessária 
tal obrigação. 
Redução do impacto 
ambiental e custos 
com a impressão e 
movimentação de 
documentos. 

Decreto n. 3.048/99, 
art. 225, VI 



 
Tema Situação Atual Sugestão  Justificativa Benefício Fundamentação legal 
Encaminhar  GPS ao 
sindicato 
representativo da 
categoria 

Obrigatoriedade da 
entrega da GPS no 
sindical 
representativo  da 
categoria, até o dia 
10 do mês 
subsequente (o 
que é um 
contrassenso, uma 
vez que o 
vencimento desta 
guia é o dia 20 do 
mês subsequente.  

Eliminação da 
obrigatoriedade da 
entrega da GPS no sindical 
laboral da categoria 

A fiscalização do 
recolhimento ou não 
da GPS não cabe ao 
sindicato e o ente 
responsável pela 
arrecadação dispõe 
de ferramentas e 
controles para 
identificar o 
inadimplemento e 
proceder a cobrança. 
Ressaltando que a 
RFB possui base de 
dados em modo 
eletrônico para tal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A informação não 
tem utilidade e a sua 
ausência não causa 
nenhum prejuízo. 

Decreto n o 3.048/99, 
art. 225, V 



 
Tema Situação Atual Sugestão  Justificativa Benefício Fundamentação legal 
Nota Fiscal Eletrônica 
de Serviços de padrão 
nacional 

Não há uma 
padronização no 
país desse 
documento fiscal. 
Cada município 
adota a sua própria 
nota fiscal de 
serviço. 

Aceleração do processo de 
implantação e 
implementação da nota 
fiscal eletrônica de 
serviços de padrão 
nacional e 
obrigatoriedade/exigência 
em todo o território 
nacional. 

Muitos municípios 
ainda não operam 
com a nota fiscal 
eletrônica, utilizando-
se da nota fiscal em 
papel. 
A emissão desses 
papeis, além do 
impacto ambiental, 
acarreta custos e 
complexidades para 
empresas que 
operam em outros 
municípios. 
Da mesma forma 
leiaute eletrônicos 
diferenciados 
impõem adaptações, 
processos e custos ao 
contribuinte.  
Por fim, o modelo 
atual, com tamanha 
diversidade, fragiliza 
o procedimento de 
controle, arrecadação 
e fiscalização. 
 
 
 
 

Padronização da 
nota fiscal eletrônica 
de serviços em todo 
o território nacional. 
Maior controle 
arrecadatório e 
fiscalizatório. 
Padronização das 
retenções de 
tributos. 
Eliminação  na Nota 
Fiscal do Tomador de 
Serviços nos 
municípios que 
exigem essa 
obrigação. 
Diminuição da 
sonegação naqueles 
municípios que ainda 
adotam a emissão da 
NF em papel. 
Possibilidade da 
eliminação da 
obrigação acessória 
denominada 
SISCOSERV 
 

NFs-e nacional 
(Governo) 



 
Tema Situação Atual Sugestão  Justificativa Benefício Fundamentação legal 
Retenção de 
PIS/COFINS/CSLL 

Atualmente ocorre 
a retenção pelo 
regime de 
competência, data 
da emissão da 
nota, 
diferentemente da 
compensação dos 
tributos que é 
aplicada pelo 
regime de caixa, o 
que provoca uma 
necessidade e 
complexidade 
extra no controle 
na apuração desses 
tributos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alinhar os períodos de 
retenção e compensação 
seguindo o regime de 
competência ( através da 
data da emissão da nota). 
Desoneração da multa 
pelo não cumprimento. 

No sistema atual as 
empresas tem que 
manter um controle 
paralelo para 
compensar (utilizar) o 
valor retido. Com 
nossa sugestão o 
valor retido seria 
compensado no 
próprio mês da 
emissão da nota fiscal 
dispensando controle 
paralelo. 

Simplificação da 
apuração do 
PIS/COFINS/CSLL 

IN SRF 459/2004 



 
Tema Situação Atual Sugestão  Justificativa Benefício Fundamentação legal 
Obrigações 
acessórias estaduais 
e do DF redundantes 
com os dados 
informados na EFD-
ICMS/IPI 

Os Estados e o DF 
possuem 
obrigações 
acessórias locais 
próprias cujo 
conteúdo é 
redundante com a 
EFD-ICMS/IPI. 

Eliminação da duplicidade 
de informações. Avaliar a 
possibilidade de 
centralizar as informações 
na União e seu 
compartilhamento com os 
Estados. 

O modelo atual  
demanda das 
empresas várias horas 
para o cumprimento 
destas obrigações, 
desnecessariamente. 
De modo geral, 
muitas vezes as 
empresas prestam as 
mesmas informações 
ao fisco estadual e 
também ao federal, 
criando rotinas, 
envolvendo pessoas, 
gerando custos. 

Diminui o número de 
horas das obrigações 
atualmente 
obrigatórias, para o 
cumprimento da 
obrigação de 
informação da EFD-
ICMS/IPI. 
Redução significativa 
de tempo para o 
cumprimento de 
obrigações 
acessórias 
redundantes. 

IN RFB, n. 1371/13, 
1652/16, 1672/16, 
1685/17, 1839/18 

Livro de Inspeção do 
trabalho 

Obrigatoriedade da 
manutenção do 
Livro de Inspeção 
do trabalho em 
meio físico. 

Eliminação do Livro de 
Inspeção do trabalho.   

Com a adoção e 
implantação das 
informações em meio 
eletrônico, o controle 
e a fiscalização 
podem ser feitos por 
essas vias. Ademais, 
vale ressaltar os 
custos para 
confecção, 
manutenção e 
guardas destes livros, 
bem como o seu 
impacto ambiental. 
   

Evitar a manutenção 
e guarda do livro de 
inspeção do 
trabalho, sem 
qualquer 
necessidade, em 
função dos controles 
eletrônicos 
existentes 
atualmente. 

Art. 628, CLT  e 
Portaria MT n. 
3.158/1971 



 
Tema Situação Atual Sugestão  Justificativa Benefício Fundamentação legal 
Quadro de horário de 
trabalho 

Obrigatoriedade do 
quadro de horário 
de trabalho em 
meio físico. 

Eliminação da 
obrigatoriedade do 
quadro do horário de 
trabalho em meio físico.  

A evolução dos 
modelos de negócios 
e da prestação de 
serviços, associados à 
reforma trabalhista e 
também a 
flexibilidade, como o 
teletrabalho, são 
informações 
alcançadas pelo e-
social, entre outras 
informações 
prestadas 
rotineiramente aos 
entes fiscalizadores, 
sendo portanto, 
desnecessária a 
fixação e a 
manutenção dessas 
informações em meio 
físico, no ambiente da 
empresa. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Evitar a preparação 
desnecessária e 
utilização do  quadro 
de horário de  
trabalho (do MTE), 
uma vez que já se 
encontra na base de 
dados do e-social, 
não trazendo 
nenhum benefício ou 
informação 
adicional. 

Art. 74, CLT 



 
Tema Situação Atual Sugestão  Justificativa Benefício Fundamentação legal 
Documento único Atualmente 

existem diversos 
registros de 
identificação do 
cidadão, tais como 
CPF, RG, CNH, 
Título de eleitor, 
NIT 

Unificar todos os registros 
através do CPF. 

A identificação de 
cada brasileiro com 
um número único 
ajuda a coibir 
falsidades, atos 
criminosos e permite 
acesso mais rápido e 
direto a benefícios. 
Também facilita as 
relações entre a 
população, as 
entidades privadas e 
o Poder Público.  

Facilitação da 
identificação do 
cidadão/contribuinte 
bem como o 
controle junto aos 
órgãos públicos. 

Decreto n. 9278/18 

Cumprimento da 
dispensa do 
reconhecimento de 
firma  

Periodicamente o 
fisco continua 
exigindo o 
reconhecimento da  
firma em 
documentos  

Cumprimento de norma já 
existente que dispensa o 
reconhecimento  de firma  

Desonerar e facilitar o 
ambiente 
empresarial. 

Desburocratiza, 
diminui o custo das 
empresas e pessoas, 
agiliza os processos, 
contribuindo para a 
celeridade da 
operação e antecipa 
a arrecadação de 
impostos. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lei 13.726/2018 



 
Tema Situação Atual Sugestão  Justificativa Benefício Fundamentação legal 
Retenções do IRRF 
nos serviços 
contratados das 
empresas optantes 
do Simples Nacional 

As empresas do 
simples nacional 
devem reter e 
recolher o IRRF 
sobre os serviços 
tomado 
(contratados), 
diferentemente  do 
que ocorre com o 
PIS, COFINS, CSLL, 
que há a dispensa. 

Dispensa da retenção, por 
consequência do 
recolhimento, do IRRF  

Cumprir a Lei Geral 
123 que prevê 
tratamento 
diferenciado para as 
MEs e EPPs., 
desonerando o tempo 
dessas empresas e o 
risco de 
penalidade/multa. 
 
 
 

Simplificação do 
processo para as 
empresas do simples 
sendo que a dispensa 
não interfere na 
arrecadação do IRRF. 

Falta previsão legal 
para a dispensa, 
como já ocorre no art. 
30, par. 2º, da Lei 
10.833/03 e IN SRF n. 
459/04, art. 1º, par. 
6º. 

Obrigatoriedade de 
código de barras no 
DARF 

Os DARFs podem 
ser gerados sem o 
código de barras  

Emissão obrigatória e 
exclusiva do DARF com 
código de barras.  

A ausência do código 
de barras contribui 
para o 
preenchimento com 
erros, bem como 
dificulta o controle e o 
pagamento e ainda 
aumenta o risco de 
fraudes. 

Eliminação dos erros 
de preenchimento 
de cada 
recolhimento do 
DARF.  
A utilização do 
código de barras 
representa a 
identificação, 
segurança e outras 
informações do 
tributo e do 
respectivo 
contribuinte, sendo, 
inclusive, facilitador 
para pagamento em 
meios eletrônicos. 
 

IN SRF 82/96 



 
Tema Situação Atual Sugestão  Justificativa Benefício Fundamentação legal 
Obrigações 
acessórias das 
empresas inativas 

Obrigatoriedade de 
informações 
periódicas a 
diversos órgãos. 

Criar declaração única, 
centralizando a 
informação para a RFB e 
desobrigando quaisquer 
outras obrigações durante 
o período de inatividade.  

De modo geral, a  
inatividade pode 
incorrer da 
inviabilidade do 
próprio negócio o 
que, por si só, 
demonstra um 
cenário desfavorável 
para a continuidade 
da atividade que pode 
inviabilizar  a sua 
retomada e a própria 
regularização, 
considerando os 
custos com o próprio 
cumprimento de 
obrigações 
acessórias. 

Desobriga as 
empresas inativas de 
preencherem 
diversas obrigações 
acessórias e também 
elimina a multas pela 
não entrega, 
permanecendo a RFB 
com as informações 
essenciais do 
contribuinte e, por 
fim, com a redução 
dos custos, 
incentivando a 
retomada ao 
empreendedor ou o 
encerramento 
dentro da legalidade 
e dos controles 
necessários. 

Resolução CGSN 
34/2011 (Defins) 
 
IN RFB 1.646/2016 
 

SISCOSERV  Obrigatoriedade de 
informar 
mensalmente as 
operações com 
importação e 
exportação de 
serviços e 
intangíveis   

Após a implementação e 
Implantação da Nota 
Fiscal Eletrônica de 
serviços de padrão 
nacional, o SISCOSERV 
poderia ser eliminado, 
uma vez que várias 
informações já constariam 
na NF de Serviços de 
Padrão Nacional.  

Eliminação do tempo 
gasto com o 
cumprimento dessa 
obrigação acessória. 

 Art. 25 a 27 da Lei 
12.546/2011. 



 
 


