CIRCULAR Nº 03/2016

São Paulo, 14 de Janeiro de 2016.

e-Financeira
Declaração amplia informações para cruzamento de dados fiscais
A partir deste ano, a Receita Federal terá um subsídio a mais para fiscalizar as movimentações
financeiras dos contribuintes. Com o chamado e-Financeira, planos de saúde, seguradoras e
operadoras de fundo de aposentadoria programadas, por exemplo, terão que apresentar ao
Fisco dados sobre as movimentações de seus clientes. Até então, essa obrigação era exigida
apenas paras as instituições financeiras.
Todas as entidades supervisionadas pelo Banco Central (Bacen), pela Comissão de Valores
Mobiliários (CVM), pela Superitendência de Seguros Privados (Susep) e pela Superintendência
Nacional de Previdência Complementar (Previc) estão sujeitas à nova modalidade de fiscalização.
Essas entidades deverão prestar informações relativas a saldos de qualquer conta de depósito,
inclusive de poupança, saldo de cada aplicação financeira e aquisições de moeda estrangeira,
quando o montante global movimentado ou o saldo, em cada mês, por tipo de operação
financeira, for superior a R$ 2 mil para as pessoas físicas e R$ 6 mil, no caso das pessoas
jurídicas. Já as operadoras de planos de saúde, deverão informar os gastos dos clientes
periodicamente.
A justificativa para a implementação da nova obrigação pela Receita Federal é a assinatura do
Acordo Intergovernamental (IGA), entre o Brasil e os Estados Unidos para aplicação do Foreign
Account Tax Compliance Act (FATCA). O objetivo da medida é coibir a evasão de divisas.
Com o FATCA, o Brasil enviará informações de todos os americanos que fizeram transações no
Brasil e os EUA também passará, diretamente à Receita Federal informações dos brasileiros que
tenham promovido movimentações financeiras nos Estados Unidos.
Porém, a medida também servirá para que o Fisco promova um maior controle pelo
cruzamento de dados das movimentações dos contribuintes.
Apesar de parecer novidade, o e-Financeira é uma ampliação da Declaração de Informações
sobre Movimentação Financeira (Dimof), que desde 2008 obrigava as instituições financeiras a
informar as operações que ultrapassassem R$ 5 mil para pessoas físicas e R$ 10 mil para pessoas
jurídicas, por semestre. Com o novo mecanismo, porém, ampliou-se os setores que devem enviar
essas informações e reduziu-se os limites das transações.
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