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SUGESTÃO DO EDITOR: LEIA NO FORMATO ELETRÔNICO. NÃO IMPRIMA, SALVO NECESSITE DA INFORMAÇÃO IMPRESSA EM AMBIENTE QUE NÃO POSSUA INTERNET – ANO II

A Lei nº 12.546/2011 trouxe a DESONERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO para algumas indústrias: Têxtil, Confecções, Couro e Calçados, Móveis,
Plásticos e Outras além das empresas de TI, TIC, Call Centers e outras. A desoneração consiste na exclusão do percentual de 20% do “CAMPO 6 da GPS, pela
substituição de 1,5% e 2,5% sobre o FATURAMENTO paras as indústria e TI respectivamente.
Entretanto o Governo desde o anuncio desta Lei, falava em renuncia de milhões em impostos por parte da Receita Federal, mas na prática o que se viu foi o
significativo aumento para alguns seguimentos destes citados, principalmente as empresas de TI que pagarão muito mais de INSS com essa mudança de base de
cálculo Isso é um verdadeiro PRESENTE DE GREGO.
Com esse aumento de tributação no mesmo ano, e ferindo o principio da isonomia, pois para uns seguimentos houve redução e para outros, há uma chuva de
liminares nos tribunais e um descontentamento generalizado.
O imediatismo do Governo foi tanto, que nem mesmo os aplicativos de operacionalização deste evento ficaram prontos: exemplo o SEFIP 8.5 e o próprio EDF
Contribuições, que iniciaria em JULHO/2012 para as empresas de Lucro Presumido e teve que iniciar em Março/2012 para as empresas obrigadas a
DESONERAÇÃO.
Texto por Daniel Pinheiro

Quando os justos governam, alegra-se o povo; mas
quando o ímpio domina, o povo geme. (Prov. 29:2)
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EFD das Contribuições
O que é?
E Quando começa?
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DIPJ

Último Prazo: 29/06/2012
A DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA
DAS PESSSOAS JURÍDICAS (DIPJ), que
abrange às empresas tributadas com base no
LUCRO REAL, PRESUMIDO, IMUNES e
ISENTAS tem a sua data para entrega sem multa
no último dia útil de Junho.
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DIPJ – IR das Pessoas Jurídicas

EFD das Contribuições
É o aplicativo integrante do SPED que permite validar os arquivos magnéticos gerados
pelos sistemas ERP das empresas em geral, contendo os FATURAMENTOS débitos e
créditos do COFINS, PIS e Contribuição do INSS resultante da desoneração da FOLHA
DE PAGAMENTO.
Começou a partir da competência MARÇO e ABRIL para as empresa sujeitas à
desoneração da FOLHA, e a partir de JULHO para as empresas do LUCRO PRESUMIDO
em geral.

A principal diferença da DIPJ – IR das pessoas Jurídicas
não optantes pelo SIMPLES NACIONAL para a DASN –
Declaração Anual do SIMPLES NACIONAL, é que a
DIPJ precisa ser assinada com CERTIFICADO DIGITAL,
além de ser uma declaração Local (instalada no
computador da empresa declarante), e não WEB
(diretamente na internet).

Lembrando, entretanto, que para as empresa de LUCRO REAL essa obrigação iniciou
desde 1º/01/2012

Outro diferencial é que a DIPJ é bem mais complexa, e
este ano exige o BALANÇO e DRE na íntegra.
Meditação do Mês: A mensagem de João!

Pensamento do Mês:

(Mateus 3:1-12)

“Onde há uma empresa de sucesso, alguém
tomou alguma vez uma decisão valente.”
A Mensagem de

Peter Drucker (1909 - 2005) foi Escritor, professor e consultor administrativo, de origem austríaca,
é considerado como o pai da administração moderna.

JOÃO BATISTA:

JUNHO/2012
TIPO DO IMPOSTO
COFINS (DARF)
CSLL (DARF)
FGTS (GRF)
ISS (DAM – Imposto sobre Serviços)
ICMS – CONTRIBUINTE NORMAL
ICMS – ANTECIPAÇÃO PARCIAL
INSS (GPS)
INSS – DOMESTICA E CONT. INDIVIDUAL
IRRF (DARF 0561)
IRPJ
PIS
PIS FOLHA (entidades sem fins lucrativos)
DIPJ (L. R., L.P.; Imune e Isenta)

VENCIMENTO

25/06/2012
29/06/2012
07/06/2012
07/06/2012
11/06/2012
25/06/2012
20/06/2012
15/06/2012
20/06/2012
29/06/2012
25/06/2012
25/06/2012
29/06/2012

OBSERVAÇÕES

Credenciados

Trabalho assalariado

Enquanto
as
pessoas
continuam com as tradições
inconsciêntes e pagãs das
festas juninas, caracterizadas
por danças, comidas típicas,
fogos, bebedices, sexo e
violências, a MENSAGEM DE
JOÃO BATISTA ainda ecoa:
“ARREPENDEI-VOS E CREDE
NO EVANGELHO”.
Evangelho que é as boas novas
que o Messais JESUS CRISTO
o filho de DEUS está chegando
para implantar o seu Reino.
Mas o mundo ama mais as
trevas do que a luz, a mentira
do que a verdade.
JOÃO disse: Aquele que vem
depois de mim, Ele (JESUS)
vos batizará com o Espírito
Santo e com fogo. (Mat. 3:11)

 Estadual – Atenção usuários do SINTEGRA:
Está suspensa temporariamente a obrigatoriedade do uso de senha na transmissão dos
arquivos magnéticos do SINTEGRA pelo TED – Fonte: Site SEFAZ-BA;
 Trabalhista – EFD das Contribuições obrigatória para empresas sujeitas a
DESONERAÇÃO DA FOLHA DE PGAMENTO. (Ato Declaratório nº 95 Codac);
 Municipal - Ruy Marcos Ramos assume Sefaz Municipal - Bacharel em Ciências
Contábeis Ruy Marcos Macedo Ramos é o novo secretário municipal da Fazenda – Fonte:
SEFAZ Salvador.

 Federal – Último prazo para transmissão da DIPJ 2012: 29/06/2012. – Fonte: Receita Federal;
 Federal – Começa em JULHO/2012 a EDF das Contribuições (antigo EFD do PIS e
COFINS) para as empresa do lucro presumido – Fonte: Receita Federal.
 Federal – Conforme CRONOGRAMA do CONFAZ começa em SETEMBRO o CT-e –
Conhecimento de Transporte Eletrônico para as empresas de transportes. O referido
CRONOGRAMA tem diversos prazos, dependendo de cada caso e ou grupos de empresas
e extende-se até meado de 2013. Fonte: Ajuste nº 18 SINIEF;

E, naqueles dias, apareceu João o Batista pregando no
deserto da Judéia,
E dizendo: Arrependei-vos, porque é chegado o reino
dos céus.
Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que
disse: Voz do que clama no deserto: Preparai o
caminho do Senhor, Endireitai as suas veredas.
E este João tinha as suas vestes de pelos de camelo, e
um cinto de couro em torno de seus lombos; e
alimentava-se de gafanhotos e de mel silvestre.
Então ia ter com ele Jerusalém, e toda a Judéia, e toda
a província adjacente ao Jordão;
E eram por ele batizados no rio Jordão, confessando os
seus pecados.
E, vendo ele muitos dos fariseus e dos saduceus, que
vinham ao seu batismo, dizia-lhes: Raça de víboras,
quem vos ensinou a fugir da ira futura?
Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento;
E não presumais, de vós mesmos, dizendo: Temos por
pai a Abraão; porque eu vos digo que, mesmo destas
pedras, Deus pode suscitar filhos a Abraão.
E também agora está posto o machado à raiz das
árvores; toda a árvore, pois, que não produz bom fruto,
é cortada e lançada no fogo.
E eu, em verdade, vos batizo com água, para o
arrependimento; mas aquele que vem após mim é mais
poderoso do que eu; cujas alparcas não sou digno de
levar; ele vos batizará com o Espírito Santo, e com
fogo.
Em sua mão tem a pá, e limpará a sua eira, e recolherá
no celeiro o seu trigo, e queimará a palha com fogo que
nunca se apagará.
Extraído da Bíblia online

Tabela de contribuição para pagamento a partir de 1º/01/2012
Salário-de-contribuição (R$)
Até R$ 1.174,86
De R$ 1.174,87 a R$ 1.958,10
De R$ 1.958,11 até R$ 3.916,20
Salário Família:
Até R$ 608,80 = R$ 31,22

Alíq. Recolhimento ao INSS (%)
8,00
9,00
11,00
Teto Previdenciário: R$ 430,78
De 608,81 até R$ 915,05 = R$ 22,00

IRRF

Dedução

Base de cálculo mensal R$

Alíquota %

Até 1.637,11

Por dependente: R$ 164,56
Parcela a deduzir do IR (R$)

-

-

De 1.637,12 até 2.453,50

7,5

122,78

De 2.453,51 até 3.271,38

15,0

306,80

De 3.271,39 até 4.087,65

22,5

552,15

Acima de 4.087,65

27,5

756,53
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