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São Paulo, 25 de maio de 2016. 
 

COMUNICADO MALHA FINA 
 
 
 Tendo em vista, as modificações continuas referente a legislação e modificações existentes junto ao fisco 
esclarecemos abaixo algumas das principais alterações fiscais e contábeis. 

 
             Foi instituída, pela Instrução Normativa nº RFB 1.571, de 2 de julho de 2015, a e-Financeira, que faz parte 
do Sistema Público de Escrituração Digital (Sped), onde fica obrigada a instituição financeira depositária  de contas 
de depósito, inclusive de poupança, responsável por informar o saldo no último dia útil do ano de qualquer conta de 
depósito, considerando quaisquer movimentações, tais como pagamentos efetuados em moeda corrente ou em 
cheques, emissão de ordens de crédito ou documentos assemelhados ou resgates à vista e a prazo, discriminando o 
total do rendimento mensal bruto pago ou creditado à conta, acumulados anualmente, mês a mês. 
 
             Essas informações devem ser enviadas a RECEITA FEDERAL, quando o montante global movimentado 
ou saldo em cada mês por operação financeira for superior a R$ 2 mil para pessoas físicas e R$ 6 mil para empresas. 
A transmissão dos dados deve ser acompanhada do nome, nacionalidade, residência fiscal, número de conta, CPF ou 
CNPJ, Número de Identificação Fiscal (NIF) e o nome da empresa. 
 
O propósito é conhecer a movimentação financeira detalhada de cada contribuinte brasileiro (seja pessoa jurídica e 
física) e assim confrontar os valores informados com os declarados pelo cidadão ou pelas empresas (“cruzamento 
fiscal”). 
 
Esclarecemos quem devemos começar a acertar a sua situação com o leão, pois o fisco começou a cruzar algumas 
informações. As informações que envolvam o CPF ou CNPJ serão cruzadas on-line com: 
 
CARTÓRIOS: Checar os Bens imóveis – terrenos, casas, aptos, sítios, construções; 
 
DETRANS: Registro de propriedade de veículos, motos, barcos, jet-skis e etc.; 
 
EMPRESAS EM GERAL: Além das operações já rastreadas (Folha de pagamentos, FGTS, INSS, IRRF e etc.), 
passam a serem cruzadas as operações de compra e venda de mercadorias e serviços em geral, incluídos os básicos 
(luz, água, telefone, saúde), bem como os financiamentos em geral. 
 
Tudo isso nos âmbitos MUNICIPAL, ESTADUAL E FEDERAL, amarrando pessoa física e pessoa jurídica através 
destes cruzamentos e o pior, podem FISCALIZAR OS ÚLTIMOS 5 ANOS. 
 
Inclusive todas as notas fiscais recebidas através de indicação de destinatário e/ou pagas por cartão de débitos e 
créditos.  
 
Base legal: IN RFB nº 1.052, art. 2º da IN RFB nº 1.252/2012, arts. 7º a 9º da Lei nº 12.546, de 14 de dezembro de 

2011, IN RFB nº 1.033/2010 e Instrução Normativa RFB nº 811. 

 
Ficamos à disposição de V.Sª. para qualquer esclarecimento que se fizer necessário. 
  
Atenciosamente, 
_______________________ 
Adacon 


