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CARGA TRIBUTÁRIA TERÁ DE SER DISCRIMINADA NA NOTA FISCAL
Obrigação passa a valer em 10 de junho e representa um novo custo para as empresas de comércio e serviços
O peso dos impostos ficará mais evidente para os brasileiros a partir de 10 de junho, quando começa a valer a
obrigatoriedade de discriminar, nas notas fiscais, a carga tributária sobre produtos e serviços. O valor
correspondente aos tributos deverá considerar a soma de impostos municipais, estaduais e federais. Serão
informados IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados), ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e
Serviços), ISS (Impostos sobre Serviços), PIS/ Pasep (Programa de Integração Social/Programa de Formação do
Patrimônio do Servidor Público), Cofins (Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social), IOF (Imposto
sobre Operações Financeiras), contribuições previdenciárias e, em alguns casos, II (Imposto de Importação),
PIS/Pasep-Importação e Cofins-Importação. Já o IR (Imposto de Renda) e a CSLL (Contribuição Social sobre
Lucro Líquido) não serão incluídos na conta. A cifra poderá ser aproximada, de acordo com a legislação. Para
chegar a ela, as empresas poderão usar sistema próprio ou encomendar estudo a institutos de renome nacional.
A iniciativa tem méritos, amplamente reconhecidos, por garantir mais informações aos consumidores, um
avanço nos processos de transparência. Contudo, há um consenso: a nova obrigação amplia os custos das
empresas e, portanto, diminui sua competitividade. Afinal, além de ter carga tributária pesada, o Brasil tem sua
estrutura legal muito complicada, e o excesso de obrigações fiscais põe o país no topo do ranking global de tempo
gasto neste tipo de processo.
Multas
Empresas que não cumprirem a obrigação, estabelecida pela lei 12.741, ficarão sujeitas a multas e até
interdição do estabelecimento, de acordo com o determinado pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC). Se a
nota é considerada inábil, a penalidade pode chegar a 50% do valor da operação. Por isso, no setor privado, o
prazo de seis meses para adaptação, concedido quando da publicação da norma, de 8 de dezembro de 2012, é
considerado curto demais.

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.
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A ERA DO CONTADOR: POR ALGUMAS DÉCADAS O CONTADOR
FOI VISTO COMO UM "MAL NECESSÁRIO"
Após a Era Industrial, marcada pelos destaques da eficiência e da produtividade, a transição para o novo milênio
veio com novos conceitos, novos paradigmas, e a chamada "Era do Conhecimento" em que vivemos atualmente
valoriza a criatividade e o poder da informação.
Inserido neste contexto está o empresário e profissional contábil, cujo papel tem sido evidenciado na última
década exatamente por se adequar perfeitamente às novas necessidades da sociedade. Considerada por muitos
como a Linguagem Universal dos Negócios, a Contabilidade tem se mostrado e sido mais facilmente percebida
como um grande instrumento para o empreendedorismo e o contador, ao deter as informações, saber interpretá-las,
utilizá-las como eficazes instrumentos de gestão, tem assumido papel fundamental para o crescimento das
organizações, das economias, das administrações públicas e das nações.
Por algumas décadas o contador foi visto como um "mal necessário", chamado de "darfista", com imagem
atrelada à burocracia e uma infinidade de papéis. Mas agora, volta às origens, passa a ser percebido como um
profissional indispensável, criativo, versátil e estratégico.
Não há desenvolvimento que não passe ou não dependa da Contabilidade. No entanto, ao lado desta gradual
valorização está uma avalanche de desafios que todo o militante da área tem de enfrentar para atender às
demandas. O segmento é afetado diretamente pelas transformações tecnológicas, fiscais, legislativas, econômicas e
tributárias. E a busca incessante pelo conhecimento e educação permanente passou a ser vital para a sobrevivência
e o sucesso nesta área.
Podemos listar entre esses desafios a nova lei de regência, a convergência às normas IFRS, a evolução da
inteligência fiscal brasileira, a implantação do Sistema Público de Escrituração Digital, o processo de certificação
digital, o conhecimento do mercado de capitais, entre inúmeros outros. Mas vale destacar que a Contabilidade no
Brasil é exemplo para o mundo, os empresários e profissionais do setor estão assimilando de forma eficiente e
tranquila às normas internacionais contábeis e a organização da categoria no País é diferenciada.
Inversamente ao que muitos pensam, a burocracia e o número excessivo de obrigações acessórias estão
elencados na lista dos entraves à atividade contábil. Com a tendência dos governos de transferir o papel de
fiscalização para o próprio contribuinte, temos presenciado o aumento destas exigências fiscais, fato que não
acrescenta à categoria, ao contrário, reduz o tempo para manuseio dos dados contábeis, realização de análises e
projeções, auxílio nas tomadas de decisões e direcionamento efetivo dos negócios para o desenvolvimento. Por
isso sempre encampamos, em nome do empreendedorismo e da sociedade, as lutas em favor da desburocratização,
da simplificação e da carga tributária.
Em 2013 comemoramos pela 94° o Dia do Contabilista,
instituído em 25 de abril, e, desde a criação do método das partidas
dobradas pelo patrono Frei Luca Pacioli, por volta de 1.500, a
profissão contábil não esteve tão valorizada.
O contador do novo milênio, da "Era do Conhecimento", é plural,
tem suas competências ampliadas, é versátil e flexível a mudanças.
Este é o seu momento! Esta é a oportunidade de mostrar para toda a
sociedade a relevância da atividade. Ao decifrar a linguagem
internacional dos negócios, o empresário e o profissional contábil
tem nas mãos a chave da prosperidade.
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IGUALDADE DE DIREITOS TRABALHISTAS
Em 03/04/2013 f oi publicada no DOU a Emenda Constitucional nº 72, de 02 de abril de 2013, a qual altera a
redação do parágrafo único do art. 7º da Constituição Federal para estabelecer a igualdade de direitos trabalhistas
entre os trabalhadores domésticos e os demais trabalhadores urbanos e rurais.









garantia de salário, nunca inferior ao salário-mínimo;
proteção do salário na forma da lei, constituindo crime sua retenção;
jornada de trabalho de até oito horas diárias e 44 semanais;
hora extra de, no mínimo, 50% acima da hora normal;
redução dos riscos inerentes ao trabalho, por meio de normas de saúde, higiene e segurança;
proibição de diferença de salários, de exercício de funções e de critério de admissão por motivo de sexo,
idade, cor ou estado civil;
proibição de qualquer discriminação do trabalhador deficiente;
proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de 18 anos e de qualquer trabalho a
menores de 16 anos, exceto aprendizes (14 anos).
Os direitos que dependem de regulamentação são:










proteção contra demissão arbitrária ou sem justa causa;
seguro-desemprego;
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS);
adicional noturno;
salário-família;
assistência gratuita a dependentes até cinco anos em creches e pré-escolas;
seguro contra acidentes de trabalho;
reconhecimento das convenções e acordos coletivos de trabalho.
Posto isso, lembramos, que os direitos a seguir continuam em vigor, sem sofrer nenhuma alteração:











13º salário com base na remuneração integral;
repouso semanal remunerado, preferencialmente aos domingos;
férias anuais remuneradas com, pelo menos, 1/3 a mais do que o salário normal;
licença à gestante, sem prejuízo do emprego e do salário, com duração de 120 dias;
estabilidade a empregada doméstica gestante, desde a confirmação da gravidez até cinco meses após o parto.
licença-paternidade, nos termos fixados em lei, transitoriamente de cinco dias;
aviso-prévio de, no mínimo, 30 dias, nos termos da lei;
aposentadoria;
vale-transporte

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/2013
Dias

Compromissos

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 2013

07/05
09/05

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

13/05

15/05

Envio das notas fiscais, dos documentos de caixa , de bancos, impostos e contribuições pagos pela sua
empresa referente o período de 01 a 10/05/2013
GPS - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL
ISSQN - ICMS - COMÉRCIO - ABRIL
GPS - ABRIL
IMPOSTO SIMPLES NACIONAL - ABRIL
ICMS - DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA - SIMPLES NACIONAL - MARÇO

20/05

ICMS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES - ABRIL
ICMS - INDÚSTRIA - 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/2013

21/05

Envio das notas fiscais, dos documentos de caixa , de bancos, impostos e contribuições pagos pela sua
empresa referente o período de 11 a 20/05/2013

23/05

ICMS - ÚLTIMOS SETORES INCLUÍDOS NA SUBST. TRIBUTÁRIA - MARÇO
IPI - INDÚSTRIA - MODALIDADE GERAL - ABRIL

24/05

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

31/05

IRPJ - MARÇO - ESTIMATIVA
IRPF - 2013 – 2ª QUOTA

03/06

Envio das notas fiscais, dos documentos de caixa , de bancos, impostos e contribuições pagos pela sua
empresa referente o período de 21 a 31/05/2013

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