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Senhor Ministro da Economia.
Sres Dirigentes da RFB
o SINDICATO DOS CONTADORES DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
(SINDICONTA/RS), através do seu Presidente, Sr. GIOVANI DAGOSTIM, vem,
respeitosamente, expor e requerer o que segue:
a) Considerando o estado de calamidade pública que assola o país;
b) Considerando que a MP 931 prorrogou os prazos das Assembleias Gerais de Aprovação das
Contas das empresas (AGO) para até 31/7;
c) Considerando que em diversos casos a autenticação do Livro Diário Contábil das empresas
ocorre após a aprovação das contas;
d) Considerando que esta respeitável Secretaria da RFB prorrogou o prazo para entrega das
Escriturações Contábeis Digitais - ECD, destinada a autenticação do livro diário contábil dos
fatos de 2019 para até 31/7/2020, nos termos da IN RFB 1.950/2020;
e) Considerando que as Declarações do Imposto de Renda das Empresas (ECF) utiliza os saldos
contábeis constantes das ECD's transmitidas, nos termos da IN RFB 1.422/2013, art. 2º, inciso
I;
f) Considerando que o prazo de entrega das ECD's e ECF's referente o ano base de 2019
coincidiram para a mesma data, em 31/7/2020, conforme a IN RFB 1.422, art. 3º;
Ante as considerações acima, entendendo que o prazo concomitante das entregas de ambas
declarações (ECD e ECF) podem trazer problemas e entraves operacionais, requer que esta
respeitável Secretaria PRORROGUE, extraordinariamente, o prazo para a apresentação da
ECF referente o ano calendário de 2019 para data após o prazo da entrega da ECD. Sugerimos
que a nova data de apresentação seja aprazada para o final de agosto, de modo em que os
sistemas, as transmissões com os saldos das ECD's e demais procedimentos, estejam em
condições e em harmonia para a entrega desta importante e complexa declaração econômica
e financeira das empresas.
Recebam nossos cumprimentos com elevada estima e apreço.
Cordialmente

Sindicato Dos Contadores do RS
SINDICONTA/RS
Por Giovani Dagostim

