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E-SOCIAL: MAIS ARRECADAÇÃO;
MENOS BUROCRACIA?
Prevista para 2014, a e-Social é um novo componente do SPED e
abrangerá a folha de pagamento e as obrigações trabalhistas, previdenciárias e fiscais relativas aos vínculos trabalhistas. Além de
atender às demandas de informação da Receita Federal, esse projeto
inclui o Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), a Caixa Econômica Federal (CEF), o
Conselho Curador do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço
(FGTS) e a Justiça do Trabalho. Em suma, a e-Social pode ser entendida como uma forma de registro digital dos eventos trabalhistas.
Não chega a ser um assunto novo, pois desde 2009 a autoridade
tributária federal tem realizado apresentações para discuti-lo. Inicialmente batizado como SPED FPD (Folha de Pagamentos), o projeto
contou com diversas denominações: e-FOPAG, SPED Folha, Escrituração Fiscal Digital Social (EFD-Social).
A Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do
Brasil (ANFIP), entidade civil que representa os auditores fiscais da
RFB, tem se posicionado como grande divulgadora da novidade,
assumindo publicamente esse papel.
Tal apoio mostra-se bastante alinhado com o posicionamento da
ANFIP acerca do tema. Segundo o presidente da entidade, Álvaro
Sólon de França, a Previdência Social brasileira é o maior sistema de
distribuição de renda do mundo.
O entendimento do representante setorial é que o projeto irá
contribuir para a saúde financeira do sistema previdenciário, além de
beneficiar os trabalhadores em outros aspectos. Enfim, tudo indica
que o alvo principal da EFD-Social seja a arrecadação previdenciária.
Estudos da Receita Federal do Brasil apresentam o alarmante indicador de que cerca de 30% dos trabalhadores autônomos e empregados domésticos atuam na informalidade, pois a própria RFB estima
perdas anuais da ordem de R$ 3,5 bilhões.
Para empregadores menores e pessoas físicas, os procedimentos
trabalhistas serão realizados diretamente no Portal e-Social, que terá
funções como registro de empregados, folha de ponto, controle de
horas extras, adicional noturno, salário família, cadastro de dependentes, cálculo das obrigações tributárias e trabalhistas e geração de
documentos (aviso de férias, recibo de pagamento, Guia da
Previdência Social).
Ainda não há norma que regulamente a obrigatoriedade de participação dos empregadores. É possível também que haja uma grande
substituição das obrigações trabalhistas e previdenciárias concentrando-as nessa nova ferramenta. Contudo, para um projeto desse
porte, com impactos gigantescos, a boa intenção não basta. Enfim,
tudo indica que a e-Social será um importante fator de aumento da
arrecadação. Mas há sérias dúvidas quanto ao seu real potencial para
reduzir a burocracia brasileira, uma vez que, após esses anos todos
de existência, o SPED ainda não conseguiu mostrar resultados efetivos nesse quesito. Sem leiaute definitivo, sem regulamentação publicada, somos vítimas de um verdadeiro terrorismo informacional
cujo objetivo é compelir as empresas a um processo de adaptação
baseado em apresentações e notícias oficiosas.
Roberto Dias Duarte
Administrador de Empresas

Anuncie no novo portal do SINDICONTA
O novo site do SINDICONTA está no ar, com um layout moderno e
dinâmico, possibilitando ao internauta ficar sabendo tudo que
acontece em nosso Sindicato. Além disso, o site possui espaços para
anúncios. Entre em contato e saiba mais como anunciar.
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