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HÁ 25 ANOS NA DEFESA E VALORIZAÇÃO DO CONTADOR

MINISTRO DO TRABALHO ESTENDE
PRAZO DO ESOCIAL
O ministro do Trabalho, Manoel Dias, apresentou novo
cronograma para a implantação do eSocial. Segundo o ministro,
após o fechamento do layout, que deverá durar perto de três
meses, o Grupo de Trabalho e o Comitê de Gestor terão seis
meses para trabalhar na proposta.
Ainda, segundo o cronograma, o prazo para a realização de
testes será de seis meses e, ao final desse período, começara a
obrigatoriedade para grandes empresas. O Grupo de Trabalho e
o Comitê Gestor estudarão condições diferenciadas para micros
e pequenas empresas, dentre as quais, o microempreendedor
Individual (MEI). O vice-presidente de Desenvolvimento Profissional e Institucional do Conselho Federal de Contabilidade
(CFC), Zulmir Ivânio Breda, colocou o CFC à disposição para
participar do processo, inclusive no grupo de trabalho. “A classe
contábil terá representação em todo o processo”, avisa o vicepresidente.
O diretor político parlamentar da Federação Nacional das
Empresas de Serviços Contábeis e das Empresas de Assessoramento, Periciais, Informações e Pesquisas (Fenacon), Valdir
Pietrobon, elogiou a definição do novo cronograma.“É um grande
avanço. Mais uma grande vitória. Mas ainda defendemos que a
aplicação do eSocial deve começar primeiro pelas empresas
públicas”, disse.
O presidente da Fenacon, Mario Elmir Berti, destacou o
apoio total ao desenvolvimento do eSocial.“Já superamos muitas
barreiras com o SPED Contábil, por exemplo, e com o eSocial
não será diferente. É uma quebra de paradigmas e sua aplicação,
quando estiver devidamente corrigido e em funcionamento, vai
facilitar o nosso trabalho”, disse.
O novo cronograma para a implantação do eSocial foi apresentado num evento realizado em maio, pela Fenacon Federação Nacional das Empresas de Serviços Contábeis e das
Empresas de Assessoramento, Perícias, Informações e Pesquisas.
Fonte: Fenacon

CURSO
LEI 12.973/2014 DE 13/05/2014
PLANEJAMENTO E ATUALIZAÇÃO DO IRPJ E CSLL PARA 2014
Objetivo: Planejamento, atualização e reciclagem dos
profissionais da área Tributária e Contábil, acerca das regras
gerais de tributação do IRPJ - Imposto de Renda da Pessoa
Jurídica e CSLL - Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, no
que tange às empresas tributadas com base no Lucro Real e
Lucro Presumido, enfatizando as alterações implantadas pela
Medida Provisória 627 de 2013. Aborda as novidades para 2014
que tenham relação com ECF - Escrituração Contábil Fiscal (IN
RFB 1.397/2013) e a IN RFB 1.422 de 2013.
Dia: 27/06 - Sexta-feira
Carga horária: 8h/a
Horário: Das 8h30min às 12h e das 13h30min às 17h30min.
Instrutor: Sergio Renato Reolon Martins – Consultor Lefisc
Local: Auditório do SINDICONTA-RS
Rua Hoffmann, 724 – Porto Alegre/RS.
E-mail: sindiconta@sindiconta.com.br
(solicitação da ficha de inscrição).
Investimento:
Estudantes associado ao SINDICONTA – R$ 100,00
Associados ao SINDICONTA e Assinantes LEFISC – R$ 190,00
Demais participantes – R$ 270,00
Mais informações sobre os cursos e inscrições poderão ser
obtidas pelo e-mail sindiconta@sindiconta.com.br, pelo
telefone (51) 33466362 ou pelo site www.sindiconta.com.br.
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