SINDICONTA - RS
Sindicato dos Contadores
do Estado do Rio Grande do Sul
HÁ 25 ANOS NA DEFESA E VALORIZAÇÃO DO CONTADOR

Encontro entre representantes da classe contábil
com Superintendência da Receita Federal
Representantes de entidades contábeis realizaram um encontro com o
Superintendente Regional da Receita Federal, Paulo Renato da Silva Paz
na última quarta-feira (03/04), na sede da Receita Federal - 10ª Região
Fiscal, em Porto Alegre.
Participaram do encontro o presidente do SINDICONTA-RS, Tito
Celso Viero, do CRC/RS, Zulmir Breda, da Federacon, Sérgio Rossetto e
o diretor Financeiro do Sescon-RS, Diogo Chamun.
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Dentre as questões levantadas pelos representantes, estava o
fechamento de agências da RF no interior do Estado. Quanto a este
apontamento, o superintendente afirmou que somente a unidade de
Dom Pedrito teve as suas atividades encerradas por falta de demanda
para justificar a permanência no município. Ele garantiu que nenhuma
outra agência será fechada.
Também foram discutidos tópicos referentes às declarações retidas por
rendimentos recebidos acumuladamente (RRA), ampliação dos
serviços oferecidos pelo e-CAC, parcelamentos, dificuldades com os
sistemas disponibilizados pela Receita, entre outros.
Outro problema apontado pelos representantes diz respeito aos
atendimentos da RF via telefone. Foi sugerida a criação de mecanismos
que agilizem esse serviço, como por exemplo, um cadastramento dos
profissionais contábeis. Paulo Renato explicou que o problema está em
estudo e que a RF busca uma sistemática que filtre as ligações, para
evitar atendimento a ligações recebidas de outros estados.
O presidente Tito Viero disse que, se é verdade que o gradual aumento
de tarefas atribuído aos contadores acaba valorizando o trabalho do
profissional, também é esperado que as condições de cumprimento
destas obrigações sejam melhoradas, uma vez que, atualmente, muitos
contadores tem encontrado dificuldades burocráticas para o bom
desempenho de suas funções.
O superintendente agradeceu a visita, comprometeu-se a analisar as
reivindicações e esclareceu outros pontos questionados pelos
presentes.
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