BOLETIM INFORMATIVO – MAIO 2012
Edição n°. 07 - Ano 17 - CRC/RS 3.112
DEVOLUÇÃO DE COMPROVANTES DE PAGAMENTO
ATENÇÃO! Para manter a contabilidade de sua empresa em dia, necessitamos que
os comprovantes de pagamento de tributos, impostos e taxas sejam devolvidos
para a Visão. Para os pagamentos realizados pela internet, faça a impressão do
comprovante e anexe à guia. Dessa maneira teremos um documento confiável para
fazer o lançamento contábil e, mediante solicitação dos órgãos públicos, poderemos
comprovar o devido pagamento. No caso de não pagamento, a guia deve ser devolvida
com a observação “NÃO PAGO” no corpo do documento.
ESTOQUE

AVISO PRÉVIO

Um dos itens mais importantes de uma empresa é o
Estoque, ele que determina o custo das mercadorias
ou dos produtos vendidos. Conclui-se que o estoque
garante os objetivos principais das empresas
comerciais e industriais quando o planejamento é
adequado, através de uma política de estoques
eficiente, a empresa não fica a mercê da sorte,
podendo controlar seus gastos e aumentar seu lucro.
Atualmente a informação sobre a quantidade de
estoque e o custo das mercadorias ou produtos são
fornecidos através de documentos para a Receita
Estadual e Receita Federal , por exigência de Lei.
Sugerimos à todas as empresas comerciais e industriais que controlem seus estoques , mensalmente.

TRABALHADORES COM ATÉ UM ANO DE
EMPRESA: Os trabalhadores com até (um) ano de
serviço na mesma empresa, terá o direito a um
aviso prévio (Trabalhado ou Indenizado) de 30(trinta)
dias.
TRABALHADORES COM MAIS DE UM ANO DE
EMPRESA: Para os trabalhadores com mais de
(um) ano de serviços na empresa, ao aviso prévio
(Trabalhado ou Indenizado) de 30 (trinta) dias, serão
acrescidos 3 (três) dias por ano de serviços
prestados, até o máximo de 60 (sessenta) dias,
perfazendo um total de até 90 (noventa) dias.
Base Legal: (Lei nº. 12.506, de 11 de Outubro de 2011 / Circular
nº. 10, de 27/10/2011 da SRT/MTE, não publicada no DOU)

Uma máquina pode fazer o trabalho de cinquenta pessoas
comuns. Nenhuma máquina pode fazer o trabalho de uma
pessoa extraordinária.
Feliz dia do Trabalhador!

1° de Maio
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FERIADOS QUE COINCIDEM COM O SÁBADO:
O que fazer quando o sábado coincide com o feriado?
A primeira posição doutrinaria é que a compensação não deve ser realizada, uma vez que dia de feriado é
considerado repouso semanal remunerado.
Considerando-se que um empregado que trabalha 08h48min de segunda a sexta-feira para compensar o sábado,
havendo feriado no sábado, o empregado deverá trabalhar apenas 08h00minh de segunda a sexta naquela semana.
A segunda posição é a mais usual, devido à maioria das empresas e/ou empregadores, não terem opção da
redução da jornada, devido ao horário das atividades empresárias; é que ocorrendo o trabalho além da jornada
normal para compensação do sábado e sendo este feriado, as horas ou minutos trabalhados além da jornada
normal deverão ser remuneradas como horas extras.
Como se está trabalhando extraordinariamente para compensar um dia feriado que não precisa ser trabalhado, o
entendimento é de que o adicional a ser aplicado sobre estas horas extras deva ser o mesmo conforme determina a
Súmula 146 do TST, salvo condições previstas em acordos ou convenção coletiva de trabalho.
FERIADOS QUE RECAI DURANTE A SEMANA:
Por exemplo, Sexta-Feira Santa e 1º de Maio de 2012, entre outros:
Diante da problemática proposta, o que fazer quando ocorrer de o feriado recair durante a semana? Há uma
terceira corrente doutrinaria.
A jornada de trabalho diária para compensar o sábado não será o suficiente, já que os 48 (quarenta e oito) minutos
que o empregado deveria trabalhar a mais no feriado para compensar a jornada total, não ocorreram.
Considerando-se que um empregado que trabalha 08h48min, de segunda a sexta-feira para compensar o sábado,
havendo feriado na sexta-feira, os 48 minutos da sexta-feira santa deverá ser distribuído em outros dias da
semana, pois não o fazendo, a jornada semanal não será completada.
Neste caso o empregado devera trabalhar + 12 min/dia de segunda a quinta-feira, para completar os 48 min não
compensados.
Entendemos que para adotar esta terceira corrente, o Empregador não poderá estar em obediência a Cláusula
Coletiva que disciplina o pagamento como horas extras, ou a dispensa da compensação; pois enfrentará a questão
mais benéfica que é o feriado previsto em lei, que é um repouso compulsório e, para adotar esta corrente deverá
fazer constar cláusula expressa no contrato de trabalho.
Por último, também constando em contrato de trabalho poderá operar-se a permuta, que é a troca da
jornada não compensadas nas semanas em o que feriado recai de segunda a sexta, e nestas semanas a
compensação não se completará segundo a jornada contratada. A permuta poderá ter excluída sua aplicação,
devido à previsão da Cláusula Coletiva pelo pagamento como extras, ou dispensa do horário a compensar.
RECEITA RESOLVE ALTERAR NOME DO NOVO SISTEMA PARA PIS E COFINS
A Receita Federal alterou a denominação do novo sistema de apuração de
PIS/Cofins, de EFD-PIS/Cofins para EFD-Contribuições e apresentou modificações na
entrega de vários segmentos, como empresas ligadas de tecnologia da informação,
fabricantes de vestuário, calçados, artigos de couro, entre outros nichos de mercado.
A principal mudança é a inclusão do Bloco P, que deve conter informações
sobre o cálculo da nova contribuição instituída dessas organizações específicas. As
obrigações devem ser entregues até o 10º dia útil do 2º mês subsequente ao mês de
ocorrência dos Fatos Geradores. Especificamente quanto ao Bloco P, a
obrigatoriedade é para Fatos Geradores a partir de 1º de março, com primeira entrega em
15 de maio. Os dados sobre a receita deverão ser segregados conforme atividades,
produtos e serviços previstos em nova tabela. Essa divisão causará modificações na forma de entrada das
informações relativas à receita e devem ser previstas e bem definidas para que o cálculo realizado seja
perfeitamente demonstrado e, ao mesmo tempo, refletido nas contas de receita da contabilidade da empresa.
O pouco tempo para implementação dessas modificações torna-se o principal ponto negativo da EFDContribuições. O valor da multa para as empresas que não cumprirem os prazos ou não atenderem os
requisitos atuais exigidos continua sendo de R$ 5 mil por mês-calendário ou fração de atraso.
"O grande desafio é estruturar os sistemas de origem para fornecer os dados necessários no prazo estipulado
para a primeira entrega da obrigação".
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LEÃO IRPF 2012 - OS DOCUMENTOS DEDOS-DUROS
Se tudo no Brasil fosse tão bem organizado quanto a Receita Federal, provavelmente o país não
seria a sexta, mas a primeira economia do mundo. Para se ter uma ideia, além da declaração
do contribuinte, o Fisco recebe pelo menos outros doze documentos para fazer o cruzamento de
dados e ver se o cidadão errou ou fraudou a prestação de contas.
A tendência é o cerco ficar ainda mais cerrado, já que a Receita está se preparando para
cruzar todos os tipos de informações. Isso, em suma, significa que o Leão vai conhecer o
caminho que todo o dinheiro que circula no país percorreu durante o ano. "Toda transação feita
será conhecida pela Receita. O objetivo é cruzar todas as informações", avalia o doutor em
Contabilidade e professor da Fucape, Valcemiro Nossa.
Hoje, o Fisco já pode cruzar informações de serviços médicos, por meio da Declaração de
Serviços Médicos e de Saúde, a Dmed, de gastos com cartão de crédito, pela Declaração de
Operações com Cartão de Crédito (Decred), de compra e venda de imóveis, Declaração de
Informações sobre Atividades Imobiliárias, a Dimob. E isso é apenas o aperitivo.
"O Brasil sabe arrecadar muito bem e o sistema da Receita tem sido exemplo. Há países que
vêm estudar no Brasil nosso sistema de arrecadação. O nosso problema é o controle do gasto. A entrada do dinheiro é bem
feita, o problema é a saída. Diante disso tudo, o governo perde uma grande chance de fazer uma reforma tributária. À medida
que apertam o cerco, as pessoas vão para a formalidade, pois têm que dar contas do dinheiro ganho. A arrecadação
aumenta. E esse, portanto, se torna um bom momento para afrouxar os impostos".
E essa dificuldade de saber para onde vai o dinheiro que pagamos fica maior, já que o que é arrecadado pelo Imposto de Renda
vai para o caixa único do governo. "Não é um dinheiro carimbado, que tem um fim específico", diz Nossa.
Cuidado com eles.
- Despesas médicas : Despesas com hospitais, planos de saúde e médicos são analisadas com muito cuidado pelos fiscais da
Receita. Isso porque não há limite de dedução desse tipo de gasto. Normalmente, cai na lupa da Receita Federal quem declara
gastos elevados com saúde. O cruzamento de dados é feito por meio da Declaração de Serviços Médicos e de Saúde, a Dmed.
- Cartões de crédito : Sempre que você usa mais de R$ 5 mil do seu limite, a administradora vai informar à Receita a sua
movimentação. Isso é feito por meio da Declaração de Operações com Cartão de Crédito (Decred). Portanto, fique atento ao que
você vai informar na sua declaração. Por exemplo: se sua renda é de R$4 mil, mas você tem gastos acima de R$6 mil no cartão,
os auditores provavelmente ficarão desconfiados.
- Empresas : Se você trabalha com carteira assinada, nem pense em tentar burlar o Fisco. Até o final de fevereiro, as empresas
precisam entregar à Receita a Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte , a Dirf . Nesse documento, consta toda
movimentação de pagamentos sujeitos à tributação.
- Imobiliárias : As imobiliárias são obrigadas a informar à Receita as transações de compra, venda e aluguel de imóveis. Isso é
feito por meio da Declaração de Informações sobre Atividades Imobiliárias, a Dimob. Então, nem pense em informar um valor
abaixo do que recebeu. O Leão vai, certamente, saber.
- Corretoras de ações : O Fisco cobra imposto de 15% em cima do que foi ganho com operações na Bolsa de Valores. Em casos
de compra e venda de ações no mesmo dia,o day-trade, o valor da taxa aumenta e fica em 20%. Se o investidor vender mais de
R$20 mil em ações em um único mês, tem que pagar o imposto de renda.O débito é sanado no mês seguinte às operações. Vale
lembrar que em toda transação em Bolsa é recolhido pela Receita Federal 0,005% do valor. É um valor mínimo de imposto para
que o Fisco saiba de suas contas. Quer dizer que o recolhimento é pequeno, mas suficiente para o Leão ficar bem atento às
movimentações.
- Cartórios : Operações de compra e venda de imóveis são informados, também, pelos cartórios. Isso é feito por meio da
Declaração sobre Operações Imobiliárias (DOI). São os cartórios, também, que deduram o número de dependentes.
Declarar, falsamente, que tem oito filhos para tentar diminuir a mordida do Leão pode não ser uma boa ideia.
-Parentes :Sim, sua família pode te dedurar e colocar suas contas na malha fina. Isso porque muita gente esquece que é preciso
combinar com o cônjuge quem vai incluir o filho como dependente. Se os dois o colocarem, fatalmente serão pegos pela
fiscalização.
- Bancos : Lembra da CPMF? Além de dar pequenas mordidas no seu orçamento, esse famigerado imposto tinha a função de
verificar se o contribuinte não estava realizando transações suspeitas. Sim, a Receita usava esses dados para “espionar” suas
contas. O fim dessa taxa não diminuiu o olhar de lince do Leão. Hoje, os bancos são obrigados, por meio da Declaração de
Informações sobre Movimentações Financeiras (Dimof), a informar todas as transações bancárias que superem os R$5 mil. São
olhadas com lupa, entretanto, aquelas transações de R$100 mil ou mais.
-Luxos : Comprou um carrão ou um iate? A Receita sabe. O órgão tem acesso a todas as negociações envolvendo veículos
(via Renavam),barcos e lanchas (via Capitania dos Portos) e aeronaves (via Anac).A Receita tem acesso à movimentação desses.

Mãe...
"Teus braços sempre se abrem quando preciso um abraço. Teu coração sabe compreender quando preciso
uma amiga. Teus olhos sensíveis se endurecem quando preciso uma lição. Tua força e teu amor me dirigiram
pela vida e me deram as asas que precisava para voar”

Feliz dia das Mães !
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Agenda das Principais Obrigações
MAIO/2012
Dias

Compromissos

01/05

FERIADO NACIONAL - DIA DO TRABALHO

02/05

Envio das notas fiscais, documentos de caixa e recibos de autônomos , impostos e contribuições pagos
pela sua empresa para encerramento do mês de abril/2012

07/05

SALÁRIOS ABRIL
GFIP - ABRIL
ICMS - SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA (Demais produtos) - ABRIL

09/05

Envio das notas fiscais, dos documentos de caixa , de bancos, impostos e contribuições pagos pela sua
empresa referente o período de 01 à 08/05/2012

12/05

ICMS - COMÉRCIO - ABRIL

15/05

GPS - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL
ISSQN – ABRIL

16/05

Envio das notas fiscais, dos documentos de caixa , de bancos, impostos e contribuições pagos pela sua
empresa referente o período de 09 à 15/05/2012

18/05

GPS - ABRIL
Envio dos dados para encerramento da folha de pagamento: registro de empregados, alterações de
salário, faltas e demais descontos, recibos de autônomos e notas fiscais cooperativas, referente
maio/2012

21/05

IMPOSTO SIMPLES NACIONAL - ABRIL
ICMS - DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA - SIMPLES NACIONAL - MARÇO
ICMS - INDÚSTRIA - ABRIL
ICMS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES - ABRIL

23/05

Envio das notas fiscais, dos documentos de caixa , de bancos, impostos e contribuições pagos pela sua
empresa referente o período de 16 à 22/05/2012
ICMS - ÚLTIMOS SETORES INCLUÍDOS NA SUBST. TRIBUTÁRIA - MARÇO
IPI - INDÚSTRIA - MODALIDADE GERAL - ABRIL

25/05

COFINS - ABRIL
PIS - ABRIL
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - ABRIL - ESTIMATIVA

31/05

IRPJ - ABRIL - ESTIMATIVA
2ª QUOTA IRPF 2012

01/06

Envio das notas fiscais, dos documentos de caixa , de bancos, impostos e contribuições pagos pela sua
empresa referente o período de 23 à 31/05/2012

Mantenha-se conectado com a Visão:
www.visaocont.com.br
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