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HÁ 25 ANOS NA DEFESA E VALORIZAÇÃO DO CONTADOR

FISCO ADIA PARA OUTUBRO PRAZO
PARA IMPLANTAÇÃO DO ESOCIAL
Após pressão do empresariado, que alega ter grandes dificuldades para
se adaptar às exigências, a Receita Federal resolveu adiar novamente os
prazos para implantação do eSocial.As empresas optantes do lucro real, com
receita anual acima de R$ 78 milhões, agora serão obrigadas a iniciar a
transmissão das informações a partir de outubro, substituindo as guias de
recolhimento a partir de janeiro de 2015. Os demais contribuintes passarão a
ter que acessar o eSocial apenas em janeiro de 2015. O sistema já teve como
data inicial janeiro deste ano. Posteriormente, foi prorrogado para abril e
depois para junho, de forma não oficial pela Receita Federal.
O eSocial obrigará as empresas a oferecer a órgãos do governo federal
informações detalhadas, e praticamente em tempo real, sobre folha de salários,
impostos, previdência e informações relacionadas aos trabalhadores, que vão
desde a admissão até a exposição deles a agentes nocivos. Parte do Sistema
Público de Escrituração Digital (Sped), que já conta com áreas fiscal e contábil,
o eSocial - nome dado pela Receita Federal para a Escrituração Fiscal Digital
Social - tem um manual de mais de 200 páginas e um conjunto de mais de 20
tabelas, a maioria com centenas de itens de preenchimento.
Além da preocupação em como consolidar essas informações que no
dia a dia das companhias ainda são dispersas em diversos departamentos, o
receio das empresas é que as informações do eSocial resultem em elevação
do volume de autuações, tanto fiscais como trabalhistas.
Os novos prazos, segundo nota enviada ao Valor pela Receita Federal,
foram autorizados porque a equipe de gestão do eSocial - composta pelos
representantes da Previdência Social, do Trabalho e Emprego, Conselho Curador do FGTS e Receita Federal - recebeu pedidos de prorrogação do cronograma para permitir uma melhor adaptação das empresas. E assim, avaliou que
"é possível alterar o período inicial sem prejudicar as diversas integrações do
sistema, como guias de recolhimento, substituição das obrigações atuais, unificação dos procedimentos". A Receita Federal, porém, afirma na nota não
considerar essa mudança um adiamento "mas sim o resultado de um debate
com a sociedade para finalizar a elaboração e publicar o ato normativo que
vai instituir o eSocial no âmbito de todos os órgãos participantes".
Fonte: Jornal Valor Econômico

Presidente do SINDICONTA-RS visita CRCRS
O presidente do SINDICONTA-RS, contador João José Ferreira Filho,
visitou na última semana, o novo presidente do CRCRS (Conselho Regional
de Contabilidade), contador Antônio Palácios.

No encontro, além de assuntos de interesse da classe contábil, foi
manifestada a firme intenção da manutenção das boas relações entre o
Sindicato e o Conselho, e a vontade de que sejam realizados, sempre que
possível, projetos que venham ao encontro dos anseios dos contadores.
Participou também do encontro o ex-presidente e atual Diretor de Relações
Institucionais e Políticas do SINDICONTA-RS, contador Tito CelsoViero.

OPORTUNIDADES DE TRABALHO
Envie seu currículo para o SINDICONTA
O SINDICONTA-RS pode auxiliar você a encontrar uma oportunidade
no mercado de trabalho. Nosso Sindicato está recebendo currículos de
profissionais com formação em Ciências Contábeis.
Envie seu currículo para o Departamento de Estágios e Empregos do
Sindicato para o e-mail empregos@sindiconta.com.br. Oferecemos intercâmbio entre empresas interessadas em ampliar ou preencher seu quadro de
vagas, por meio de um setor específico e qualificado, com as todas credenciais
necessárias. Mais informações poderão ser obtidas pelo telefone (51) 3346
6362 ou pelo site www.sindiconta.com.br.
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