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De acordo com o Protocolo ICMS 03/2011, a partir de 1º janeiro 2014 todos os contri-
buintes do ICMS do ES, exceto Simples Nacional, estarão obrigados à EFD e  a partir de 
1º de janeiro de 2014 o estabelecimento obrigado à EFD será dispensado da entrega 
dos arquivos do Convênio ICMS 57/95 (SINTEGRA). 
O inventário será escriturado no arquivo digital da EFD do segundo mês subsequente 
ao levantamento do estoque existente em 31 de dezembro e nas demais datas esta-
belecidas pela legislação fiscal ou comercial. (§ ALTERADO pelo Inc. III do Art. 1º do 
Decreto Nº 2.641-R/2010, com efeitos a partir de 01/01/2009). 

Na hipótese de a obrigatoriedade de realizar a EFD iniciar no mês de janeiro o inventá-
rio dos estoques existentes em 31 de dezembro do ano anterior será escriturado no 
arquivo digital da EFD referente ao mês de fevereiro subsequente à data do levanta-
mento do estoque, dispensada a escrituração do mesmo no livro Registro de Inventá-
rio. (§ ACRESCENTADO pelo Inc. I do Art. 1º do Decreto Nº 2.641-R/2010).

PENALIDADES PELO DESCUMPRIMENTO DOS PRAZOS(Artigo 75, § 6º da lei 7.000/2001-ES)  
E Lei nº 9.605, de 27.12.2010
 
•X – deixar de entregar no prazo regulamentar, por transmissão eletrônica de dados, 
arquivo referente à escrituração fiscal digital:

• a) multa de 1.000(mil) VRTEs por arquivo, desde que a falta seja suprida até o 30º ( 
trigésimo) dia subsequente ao do vencimento da obrigação.

• b) multa de 2.000(mil) VRTEs por arquivo, após o 30º (trigésimo) dia subsequente ao 
do vencimento a obrigação, sem prejuízo da formalização do processo para a ime-
diata suspensão da inscrição no cadastro de contribuintes do ICMS e da solicitação 
para exibição judicial;

•Deixar de escriturar ou escriturar fora do prazo regulamentar o documento, emitido 
ou recebido, na EFD, ou escriturá-lo fora das especificações do leiaute estabelecido 
na legislação: 

a) multa de 20% (vinte por cento) do valor constante do documento, quando encon-
trado em arquivo do contribuinte, nunca inferior a 10 (dez) VRTEs por documento não 
escriturado; ou 

b) multa de 30% (trinta por cento) do valor constante do documento, nunca inferior a 
300 (trezentos) VRTEs por documento não encontrado no arquivo do contribuinte; 
 
OBS: VRTE = 2,526


