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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

O EFD Social ou SPED Folha como já se ficou conhecido, detalhará as informações da folha de pagamento de todas as empresas, e demais pagamentos
necessários à Previdência Social. Além disto, também as informações do Livro Registro de Empregados farão parte deste informativo mensal.
Os dados da Folha Digitalizada e Registro de Empregados serão armazenados em um cadastro único, e compartilhados por várias entidades do governo: Receita
Federal, Ministério do Trabalho, Previdência Social e Justiça do Trabalho.
O EFD Social irá substituir e eliminar vários arquivos mensais e anuais que as empresas enviam atualmente a estes mesmos órgãos do governo, tais como:
MANAD, SEFIP para fins de fiscalização e pagamentos de benefícios previdenciários, CAGED, RAIS, DIRF. Porém, a princípio, somente Manad e
Sefip/fiscalização serão eliminados, lembrando que o Sefip para fins de recolhimento de FGTS permanecerá. O fato de a CAIXA não estar participando do projeto
põe em cheque a substituição das obrigações acessórias serem substituídas unicamente pelo arquivo da EFD Social.
Um detalhe importantíssimo sobre o assunto, abordado recentemente em um debate sobre SPED com alguns especialistas na área, foi de que provavelmente,
informações como contratação e rescisão de funcionários, seria tratado como um evento do SPED, tal qual a Nota Fiscal Eletrônica. Isso quer dizer que, quando a
empresa contratar ou demitir um funcionário, deverá gerar e transmitir um arquivo XML com assinatura eletrônica para os órgãos responsáveis, que será autorizado
ou não, tal qual a NF-e.
Recentemente em palestra sobre o assunto, um debatedor que está participando ativamente do desenvolvimento do projeto, informou que o número do PIS será
abolido, sendo utilizado para este fim o próprio número do CPF (Cadastro de Pessoas Físicas). Isso se deve em grande parte por ser muito mais prático para
efetuar cruzamento de dados com as outras informações que a Receita Federal já dispõe de outras declarações que atingem a pessoa física, como a DIRF.
Fonte: Sipro e RFB

Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus
é a vida eterna, por Cristo Jesus nosso Senhor. (Romanos 6:23)
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ICMS DE IMPORTAÇÃO TEM NOVA ALÍQUOTA UNIFICADA NO PAÍS
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Novo ECF facilita a vida dos
contribuintes
Foi aprovado no último mês de abril o novo modelo de Equipamento Emissor de Cupom
fiscal (ECF), com base no Convênio ICMS 09/09, que traz inúmeros benefícios para o
comércio varejista e o fisco. Desde 2009 foram feitos diversos testes de hardware e de
software que tiveram participação de órgãos técnicos credenciados e de fiscais
especialistas em ECF de diversos estados, resultando no ECF com Módulo Fiscal
Blindado (MBF), a nova geração destes equipamentos. (Fonte: SEFAZ/BA)
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Receita divulga balanço final do IR
Número de declarações superou a
estimativa de 25 milhões
A Receita Federal recebeu esse ano 25.244.122 declarações. O prazo para entrega se encerrou às
23h59min59s da segunda-feira (30).
Quem perdeu a data limite não precisará baixar nova versão, ou baixar novamente o programa, pois a
versão disponibilizada desde 24/2 já estava preparada para emitir a notificação de multa a partir do dia
2/5.
Durante entrevista coletiva realizada na noite do dia 30, a secretária adjunta da Receita Federal, Zayda
Bastos Manatta, ressaltou a excelente repercussão do programa que foi bastante elogiado.
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Novo ECF – Principais Vantagens

ICMS DE IMPORTAÇÃO SERÁ DE 4% EM TODO PAIS

Segundo o coordenador da Gerência de Automação Fiscal, José Antonio Costa, entre as
novidades, o novo equipamento permite ao consumidor a possibilidade de receber
segunda via de cupom fiscal em caso de perda, uma garantia extra para comprovação da
compra. O consumidor poderá, também, conferir na internet os cupons fiscais emitidos
após cadastro em programa específicos da Sefaz, que já estão em fase de estudos e
preparação do ambiente web.
Com mais rapidez no atendimento, o novo ECF imprime o cupom fiscal sem necessidade
de esperar conexão e geração do documento fiscal e o Cupom Fiscal Eletrônico pode ser
transmitido posteriormente. Como o contribuinte pode integrar o ECF com as soluções de
cartões de crédito e de débito, o comprovante de pagamento com cartão é impresso junto
com o cupom fiscal, facilitando no atendimento ao consumidor e dispensando o
contribuinte de alugar máquinas de cartões, recurso que foi mantido, herdado dos
modelos anteriores.
A SEFAZ ainda vai determinar um cronograma e prazo para implantação.

Com 52 votos a favor, 12 contrários e 3 abstenções, foi aprovado, há pouco o texto básico
do Projeto de Resolução do Senado 72/2010, que unifica em 4% as alíquotas do ICMS
sobre produtos importados.
Em seguida, os senadores votaram e aprovaram por 56 a 12 as emendas acolhidas pelo
relator e autor do substitutivo, senador Eduardo Braga (PMDB-AM), que é o líder do
governo.
Como a prerrogativa de definir as alíquotas de ICMS é do Senado, o texto vai à
promulgação, não sendo, portanto, objeto de análise da Câmara dos Deputados ou da
Presidência da República. O texto teve a oposição das bancadas dos estados de Santa
Catarina, Espírito Santo e Goiás, estados que terão forte queda de receita em decorrência
do fim dos incentivos às empresas importadoras.

Meditação do Mês: 13 Maio – Dia das mães!

Pensamento do Mês:

(João 2:1-11)
E, ao terceiro dia, fizeram-se umas bodas em Caná da
Galiléia; e estava ali a mãe de Jesus. E foi também
convidado Jesus e os seus discípulos para as bodas.
E, faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse: Não têm
vinho. Disse-lhe Jesus: Mulher, que tenho eu contigo?
Ainda não é chegada a minha hora.

“A vida sem ciência é uma espécie de morte...”
Sócrates (469 a.C. - 399 a.C.) foi um filósofo ateniense, professor de Platão. Um modelo de filósofo.
Um dos mais importantes ícones da tradição filosófica acidental.

O conselho da MÃE MAIOR:

MAIO/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)
SIMPLES NACIONAL (DASN)

VENCIMENTO

25/05/2012
31/05/2012
0705/2012
0705/2012
09/05/2012
25/05/2012
20/05/2012
15/05/2012
18/05/2012
31/05/2012
25/05/2012
25/05/2012
18/05/2012

OBSERVAÇÕES

Nas bodas de Caná, cidade da
Galiléia, Maria mãe de JESUS,
sabendo que a bedida da festa
tinha acabado, e que só ele
poderia
resolver
aquele
problema àquela hora da noite,
disse aos garçons:

“Fazei tudo o que
ele vos disser!”
Credenciados

Trabalho assalariado

Sua mãe disse aos serventes: Fazei tudo quanto ele vos
disser. E estavam ali postas seis talhas de pedra, para as
purificações dos judeus, e em cada uma cabiam dois ou
três almudes. Disse-lhes Jesus: Enchei de água essas
talhas. E encheram-nas até em cima.
E disse-lhes: Tirai agora, e levai ao mestre-sala. E
levaram. E, logo que o mestre-sala provou a água feita
vinho (não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam
os serventes que tinham tirado a água), chamou o mestresala ao esposo.
E disse-lhe: Todo o homem põe primeiro o vinho bom e,
quando já têm bebido bem, então o inferior; mas tu
guardaste até agora o bom vinho.
Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da
Galiléia, e manifestou a sua glória; e os seus discípulos
creram nele.

Ah! Se o mundo entendesse
esse conselho eterno, não
haveria tantos males, idolatria e
enganos, já que JESUS ensinou
a verdade divina que condena
todas essas coisas. O mundo
errôneamente idolatra Maria,
mas não atende o seu “Conhecereis a VERDADE e VERDADE vos libertará”
conselho.

 Estadual – Arrecadação do SIMPLES NACIONAL do ICMS cresce 11,42% em 2011. Com um total
de 280,6 mil contribuintes optantes pelo Simples Nacional (SN) na Bahia, a arrecadação do sistema de
tributação chegou a R$ 691,69 milhões em 2011, o que equivale a 11,42% a mais que no ano de 2010;
 Trabalhista – Disponibilizado 3º patch de atualização do SEFIP 8.4. O programa deverá ser baixado e
executado por todos os usuários da Versão 8.4; WWW.receita.fazenda.gov.br;
 Estadual - A partir do próximo dia 5 de maio, sábado, os postos de atendimento da Secretaria da Fazenda
do Estado (Sefaz) localizados no Serviço de Atendimento ao Cidadão (SAC) dos Shoppings Salvador, Iguatemi
e Barra passarão a funcionar somente de segunda a sexta-feira, com horário de atendimento diferenciado.
No Iguatemi, das 8h30 às 19h todos os dias; Barra e Salvador: 8h às 18h e das 9h às 19h, respectivamente.
 Federal - Programas de preenchimento e transmissão da DIPJ 2012 já estão disponíveis - Prazo de
entrega: 02/05/2012 à 29/06/2012;
 Estadual - Com o objetivo de reduzir o tempo de execução das fiscalizações em grandes empresas e
aperfeiçoar a alocação dos auditores fiscais, a Secretaria da Fazenda do Estado (Sefaz) está desenvolvendo
um novo formato de auditoria, a Auditoria Parametrizada. Com o piloto iniciado neste segundo trimestre de
2012, esta etapa do projeto conta com a participação das Inspetorias de Fiscalização de Grandes Empresas
(IFEP) do Comércio e da Indústria, ambas na Diretoria de Administração Tributária da Região Metropolitana
(DAT Metro). Além disso, também atuam as IFEP Norte e Sul das DAT Norte e Sul, respectivamente.

(João 8:32)

Extraído da Bíblia online

Texto: Daniel Pinheiro

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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