
Os empresários são forçados a uma mudança 
cultural brusca e muitas vezes sem condições 

fi nanceiras e administrativas para tantas exigências. 
Entendemos que nós da Baptistella Contabilidade 
somos um dos responsáveis para que a cultura se 
altere, não é fácil, somos naturalmente resistentes a 
novos hábitos. 

Os órgãos públicos divulgam continuamente a 
busca para simplifi car as obrigações fi scais, mas a 
realidade é bem diferente. Hoje passamos a casa de 
1 MILHÃO DE REGRAS FISCAIS.

Até maio, a base de legislação foi atualizada em 
155.784 regras fi scais, dentre as quais:

• 18.196 são de ICMS;
• 6.883 são de ICMS/ST;
• 1.016 são de ICMS/Antecipação.
A base de legislação atual é de 1.012.155 regras fi s-

cais que combinadas, chegam a 6.468.108 situações 
tributárias específi cas.

Tudo isso colocou o Brasil numa situação ímpar 
em todo o mundo, referente ao combate à sonega-
ção fi scal e principalmente na intensa burocracia.

Nada mais foge ao controle do fi sco. O desempe-
nho da Receita Federal deu um salto quântico em 
qualidade e efi ciência após a implantação do Siste-
ma Público de Escrituração Digital (Sped), programa 
que reúne diversos módulos, como a Nota Fiscal 
Eletrônica, Escrituração Fiscal Digital (EFD), Escritu-
ração Contábil Digital (ECD), entre outros. O auditor-
-fi scal e coordenador-geral de fi scalização da Recei-
ta Federal do Brasil diz que “o Sped não é apenas um 
programa, é um estilo de vida” e continua “Não é 
nossa prioridade fazer autuações”.

Agora o foco serão as medias 
e pequenas empresas, que se-
gundo o coordenador da Receita 
utiliza do cruzamento de dados, 
como ocorre na pessoa física 
“Queremos sair de uma média 
de 3,5 mil pequenas e médias 
empresas que são fiscalizadas no 
Brasil para 35 mil, através desse 
modelo”, adiantou.
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MUDaNÇa DE cULTURa

 experiência, 
competência 
e resultado

B a P t i s t e l l a 
C o n t a B i l i d a d e  X  C l i e n t e s 

Com o propósito de aperfeiçoar o atendimento 
aos nossos clientes, nós da UNIDADE I, 

adquirimos um novo sistema de comunicação. 
Trata-se de um software on-line instalado 
em nosso site, o programa irá facilitar e 
dar segurança quanto aos documentos e 

consultorias que temos de prestar. 
Até o mês de setembro iremos 

fazer o lançamento, e assim otimizar 
os serviços com efi ciência.

Ainda existem inúmeros problemas, em especial 
no controle de estoque. Uma exigência antiga mais 
custosa para as empresas, mas não podemos igno-
rar, necessitamos de um controle rígido de estoque, 
sendo que o resultado no fi nal do mês é um avalia-
dor importante para detectar fraudes.

Ainda sem data prevista pelo fi sco, a EFD Social vai 
ser implantada e promete trazer melhorias e maior 
controle na área trabalhista. Uma novidade será a 
extinção da numeração do PIS dos trabalhadores, 
fi cando apenas o número do CPF para retirar e pes-
quisar o valor do benefício.

“Pai: a certeza de um 
amigo pra sempre.” 

Dia 11/08 dia dos pais



você sabia?
Que a PeC 37, de 2011 detém 
ComPetênCia investigatória?

Isto porque dá responsabilidade para o sistema 
financeiro (Bancos), apurar eventuais irregula-

ridades e imediatamente comunicar ao Minis-
tério Público e Policia Federal. 

Diversos bancos estão atualizando os cadas-
tros e através disso solicitam os documentos a 
seguir:

• Balanço Patrimonial,
• Relatório de Faturamento. (Anual/Semestral),
• Declaração de rendimento dos sócios.
Sequencialmente verificam a veracidade das 

informações nos SPEED – ECD – FCONT. Com 
isso a integridade nas informações tem de ser 
ainda mais corretas.

Os conceitos aqui apresentados são de 
caráter informativo. É necessário que 
seja feita consulta a um especialista 
para qualquer tomada de decisão.

unidade i: Contábil, Tecnologia e 
Planejamento Tributário
Rua Cleide Fonseca Mustafá, 11 – Éden
Tel.: (15) 3235 1150

unidade ii: Departamento Pessoal
Rua José Rodrigues, 43  
Jardim do Paço
Tel.: (15) 3228 9110

editora responsável 
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L E G i s L a Ç a o
alterações  e  novidades

aumento do teto Para luCro Presumido

Depois de muita reivindicação, as indústrias con-
seguiram uma vitória. Quando a elevação do fa-

turamento para as empresas enquadradas no lucro 
presumido passar de 48 para 72 milhões de reais.  
A medida provisória também traz a desoneração da 
folha de pagamento para alguns setores ligados ao 
ramo de transporte.

lei de transParênCia FisCal 

Será que ela nos trará a consciência da sociedade 
quanto a supertributação e por consequência a 

necessidade de fiscalizar os gastos públicos?
A nova lei nº 12.741 que inclui o valor dos tribu-

tos nos documentos fiscais (NOTA FISCAL) houve 
mudança somente quanto à aplicação da multa, ve-
jam: As penalidades pelo não cumprimento da Lei 
nº12.741/212 serão aplicadas a partir de junho/2014 
para as empresas que não se adequarem as obriga-
ções previstas nesta lei. Mesmo com a prorrogação 
aconselhamos que você com o seu setor tecnológico 
verifiquem se o sistema utilizado já está atualizado 
(caso emita NF por meio eletrônico ou cupom fiscal). 
Por se tratar de uma lei comercial, as empresas serão 
fiscalizadas pelo PROCON e não pela SEFAZ/SP. O ide-
al seria solicitar o auxilio de um advogado especialis-
ta em Direito do Consumidor, para que ele passe as 
orientações adequadas sobre os procedimentos que 
devem ser adotados efetivamente, pois não esta ex-
plicito na legislação.

a eXtinÇao do imPosto de renda  
Pessoa JuridiCa em 2014

Novamente teremos de nos preparar para novas 
tecnologias, treinamentos e conhecimentos.  Ano 

que vem teremos a substituição do projeto da DIPJ 
(Declaração de Imposto de Renda Pessoa Jurídica)  
e-Lalur, pelo novo EFD-IRPJ (escrituração Fiscal Digi-
tal). Este novo projeto englobará o registro para cál-
culo do IRPJ e da CSLL para as empresas tributadas 
pelo lucro real e lucro presumido.

maniFestaÇÃo do destinatÁrio 
evita Fraudes

Mais um programa disponibilizado pelo esta-
do: “MANIFESTAÇÃO DO DESTINATÁRIO”, por 

enquanto obrigatório somente para o setor de 
combustível, mas futuramente serão para todas 
as empresas.

“O aplicativo permite que uma determinada 
empresa conheça todas as notas fiscais eletrôni-
cas que foram emitidas para seu CNPJ, podendo 
confirmar a operação, informar desconhecimento 
da operação e operação não realizada”, explica o 
supervisor de fiscalização de documentos digitais 
da Secretaria da Fazenda, Marcelo Fernandez.

Assim asseguram a utilização do crédito de 
ICMS e controle da possibilidade de emissão da 
NF-e para um determinado CNPJ sem que o desti-
natário tivesse conhecimento. Esta nova “amarra-
ção”, faz com que o destinatário precise homolo-
gar o recebimento da nota e confirmar que a nota 
é realmente para ele.  

Mais informações: https://www.fazenda.sp.gov.
br/nfe/manifestacao/manifestacao.asp


