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PUBLICAÇÃO DA CONTMATIC PHOENIX PARA SEUS CLIENTES E PARCEIROS

CONTABILIDADE: MERCADO EXIGE
PROFISSIONAL COM QUALIFICAÇÃO
EM ENTREVISTA AO CONTMATIC MAIS, O NOVO PRESIDENTE DO CRC-SP,
CLAUDIO FILIPPI, DIZ QUE SETOR CARECE DE PROFISSIONAIS COM ESPECIALIZAÇÕES
E CONHECIMENTO AVANÇADO EM NORMAS, TRIBUTOS E TECNOLOGIA

PRESIDENTE DO SINDCONT
HOMENAGEIA DIA DO CONTABILISTA
ESOCIAL EXIGE TRABALHO INTEGRADO
ENTRE CONTABILIDADE E RH

EDITORIAL

A CONTABILIDADE

PARTICIPE

NOTA DEZ!!!
mas, temos a obrigação de estar sempre preparados para gerar soluções
eficazes aos nossos parceiros.
Especialmente em 2014, as novidades
pululam em ritmo de Copa do Mundo.
É preciso garantirmos aos clientes uma
contabilidade com eficiência e segurança. Afinal, reitero, os profissionais da
contabilidade são referência para informações para os negócios e de fundamental importância nas corporações.
Por isso, com orgulho, neste 25 de abril,
quero dizer: parabéns contabilistas
pela dedicação e perseverança na profissão. Contem sempre conosco!!!

Sérgio Contente

CONTMATIC PHOENIX
Rua Padre Estevão Pernet, 215, Tatuapé, São Paulo/SP,
CEP 03315-000. Telefone: (11) 2942-6700
www.contmatic.com.br • redacao@contmatic.com.br
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Presidente da Contmatic Phoenix
Idealizador e mantenedor da Fundação Sérgio Contente
Deus seja louvado

Confira nesta edição:
3 Claudio Filippi fala sobre o
6 Declaração do IRPF deve
futuro da profissão contábil
ser entregue até o dia 31
4 Novo presidente do Sindcont
8 MP 627/2013 preocupa
homenageia contabilistas
profissionais da contabilidade
5 eSocial: esteja preparado
9 Steel Blindagens e Única
para atender essa obrigação

Confira abaixo a lista dos ganhadores do
sorteio de exemplares da obra Normas de
Prevenção à Lavagem de Dinheiro (Editora
Klarear), de autoria de Antônio Carlos Donini e Marcos Apóstolo.
Concorreram ao livro os clientes da Contmatic que encaminharam um pequeno
texto, até o dia 13 de março, com sua opinião sobre a Resolução 1.445/13 do Conselho Federal de Contabilidade (CFC).
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NO DIA 25 DE ABRIL, comemoramos
em todo o Brasil o Dia do Contabilista. Estamos falando de profissionais
que já somam quase meio milhão de
pessoas e que são fundamentais na
prestação de contas e na gestão das
empresas de todos os portes, que
contribuem diretamente para o crescimento da economia nacional.
O mercado para esses profissionais tem
apresentado uma série de mudanças
desde os anos 2000. Especialmente
com a estabilidade econômica, os processos de inteligência fiscal eletrônica,
como o Sped, os novos princípios contábeis (Normas Internacionais de Relatórios Financeiros – IFRS) e o avanço da
tecnologia, fazem com que a função de
contabilista torne-se ainda mais desafiadora. Estamos falando, por exemplo,
que são mais de 50 obrigações a serem
cumpridas mensalmente. Haja fôlego
para tanto trabalho.
Algumas dessas recentes novidades
lançadas pelo Fisco, como o eSocial,
ainda que busquem simplificar a vida
de contribuintes e profissionais contábeis, exigem um tempo de maturação.
Como desenvolvedores de progra-

E GANHE!

Contadores em Nossos Parceiros

Curtiu?

Tem mais na web!

Acesse www.contmatic.com.br. Você pode ler e
baixar as edições passadas do Contmatic Mais.
Siga a gente nas redes sociais
e acompanhe as atualizações
da Contmatic Phoenix.
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ENTREVISTA

A PROFISSÃO CONTÁBIL

NAS PRÓXIMAS DÉCADAS
O mercado, segundo o novo presidente do CRC-SP, carece muito de profissionais
com especializações e conhecimento avançado em normas, tributos e tecnologia
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O MERCADO PARA o profissional da
contabilidade no Brasil passa por profundas transformações. Nos últimos anos aumentou a demanda por profissionais com
um perfil mais estratégico e voltado para
o mundo dos negócios. E eles sabem de
sua importância no mercado. Uma pesquisa da consultoria Robert Half aponta
que 96% das companhias brasileiras admitem que os profissionais de contabilidade tornaram-se peças centrais para a
tomada de decisões.
Mas os atuais profissionais estão preparados para encarar o mercado? Como o cenário estará nos próximos anos? No final
de 2013, a Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade de Ribeirão Preto da USP (FEA-RP/USP) realizou o Encontro de Professores de Ciências Contábeis.
E um dos destaques foi a palestra Muito
além dos números: desafios para o profissional da área de contabilidade (2015-2030).

Claudio Filippi: há atualmente
falta de mão de obra especializada

Em entrevista ao Contmatic Mais, e em
homenagem ao Dia do Contabilista (25
de abril), o novo presidente do Conselho
Regional de Contabilidade do Estado
de São Paulo (CRC SP), Claudio Avelino
Mac-Knight Filippi, fala sobre o assunto
e comenta sobre o perfil ideal do novo
profissional contábil.
Como o senhor visualiza o mercado de
trabalho para os profissionais da contabilidade nas próximas décadas?
O grande desafio do profissional da contabilidade é tornar-se um consultor. E se especializar e ter habilidades para trabalhar
como consultor em empresas privadas de
qualquer segmento e porte. Dentro das
companhias, ele deve estar próximo à diretoria e participar de reuniões de conselhos
administrativos para contribuir com as decisões. Nas próximas décadas, o profissional da contabilidade, com conhecimento
em planejamento tributário, deve munir
a diretoria da empresa com informações
úteis para que ela trace as estratégias.
As mudanças estruturais e tecnológicas
vividas pela contabilidade nos últimos
anos surtem efeito na área acadêmica e,
consequentemente, na formação de novos profissionais?
É imprescindível que o profissional acompanhe toda a modernidade tecnológica,
digitações e transmissões eletrônicas para
ter competência na prestação de serviços
de consultoria. E o apoio do profissional da
contabilidade continuará sendo importantíssimo mesmo com a chegada de softwares e sistemas de gestão inteligente.

A contabilidade passa por um processo
acelerado de harmonização aos padrões
internacionais. Nesse cenário, quais novos desafios o mercado reserva?
Passada a fase de normatização, chega a
necessidade do profissional contábil acompanhar a economia e os negócios para
propor eventuais mudanças e melhorias
em ações padronizadas já existentes. Essa
nova posição do profissional da contabilidade requer muita consulta ao mercado.
Ciente dos acontecimentos, ele está apto
para participar e acompanhar qualquer decisão da companhia.
A transição da escrituração fiscal e contábil do papel para arquivos digitais cria um
paradigma no modo de agir dos profissionais da contabilidade, que trazem consigo
uma nova forma de repensar a profissão?
O mercado atualmente carece muito de
profissionais de contabilidade com especializações e conhecimento avançado em
normas, tributos e na tecnologia. Temos
hoje muitas vagas e oportunidades de atuação dentro da área contábil. A formação
permite que ele atue como contador, perito, auditor, analista financeiro e consultor
em órgãos públicos e empresas privadas. A
contabilidade pública é uma área que também demanda profissionais especializados,
já que hoje em dia é tão cobrada a transparência nas execuções dos orçamentos
públicos por parte dos governantes. Falta
hoje mão de obra especializada.

Veja entrevista completa no
site www.contmatic.com.br

CONTMATIC
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A PALAVRA É SUA
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DESAFIOS E EVOLUÇÃO DA

PROFISSÃO CONTÁBIL
Jair Gomes de Araújo*

ATRAVESSAMOS UM período de intensas mudanças no cenário global,
em nosso país e na sociedade em que
vivemos, nos aspectos da tecnologia,
dos negócios e das relações humanas.
O profissional da contabilidade acompanha essa evolução, indo além da
figura daquele que se dedica apenas
ao registro das informações contábeis
para assumir um papel de gerador de
informações estratégicas para a tomada de decisões nas empresas.
O fato é que, nas últimas décadas, a
classe contábil tem estado cada vez
mais engajada na conquista de condições para o empreendedorismo e na
construção de uma sociedade melhor.
Podemos citar, por exemplo, o movimento contra o aumento de tributos às
prestadoras de serviços, que culminou
na publicação da MP 232; o apoio ao
fim da CPMF, a luta pela transparência
tributária ao contribuinte, entre outras
ações, que se reverteram em importantes conquistas à sociedade.
No campo profissional, a implantação
do Sistema Público de Escrituração Digital (Sped), em 2008, representou um
grande impacto nas suas atividades,
evidenciando a necessidade de qualificação e o uso da tecnologia para

acompanhar esse desenvolvimento.
Em 2014, as mudanças no cenário
contábil e empresarial deverão se intensificar com a criação de outros procedimentos: a adaptação às normas
internacionais de contabilidade no
setor público, garantindo transparência na aplicação dos recursos públicos; o Sistema de Escrituração Fiscal
Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas (eSocial), que
reduzirá custos e a informalidade no
mercado de trabalho; a instituição da
Escrituração Contábil Fiscal (ECF) e a
consolidação das normas referentes
à Escrituração Contábil Digital (ECD),
processos que caminham cada vez
mais para a total informatização e agilidade na transmissão de dados.

Nas últimas décadas, a
classe contábil tem estado
cada vez mais engajada
na conquista de condições
para o empreendedorismo
e na construção de uma
sociedade melhor
Soma-se a isso a crescente demanda
de responsabilidades atribuídas ao
profissional da contabilidade, como
por exemplo, a Lei da Lavagem de
Dinheiro, na qual o mesmo deverá
informar operações suspeitas de seus
clientes ao Conselho de Controle das
Atividades Financeiras (Coaf ), e a Lei
Anticorrupção, que exigirá maior
controle interno das empresas para
evitar atos ilícitos.

*Bacharel em Ciências Contábeis, pós-graduado em Administração de Empresas e presidente do Sindicato dos
Contabilistas de São Paulo (Sindcont-SP)

4

CONTMATIC

Para acompanhar essas e outras tendências, o profissional da contabilidade deve estar em constante processo de reciclagem e valorização,
como bem propôs o nosso Conselho
Federal de Contabilidade (CFC) ao
instituir a campanha 2013, O Ano da
Contabilidade no Brasil. Com o apoio
das entidades contábeis em todo o
país, a campanha buscou evidenciar
o real papel dos profissionais da contabilidade para a saúde das empresas, para o crescimento econômico
e o desenvolvimento da sociedade
como um todo.
A campanha gerou grande repercussão e é fundamental dar continuidade à implementação de iniciativas de valorização e educação
continuada. Com o lema Renovação,
Integração e Capacitação Profissional, o Sindicato dos Contabilistas de
São Paulo (Sindcont-SP) tem focado
suas ações na integração entre os
associados e a entidade, conferindo
especial atenção aos colaboradores
para que desenvolvam suas habilidades e possam atender às necessidades dos profissionais contábeis.

ESPAÇO CONTÁBIL

eSOCIAL: CONTABILIDADE E RH
MAIS JUNTAS DO QUE NUNCA

Approbato, do Sescon, diz que nova obrigação
é um grande desafio para o país

Conselho Regional de Contabilidade do
Rio de Janeiro (CRC RJ), que documentos como folha de pagamento, Cadastro
Geral de Empregados e Desempregados
(Caged) e até prontuários de medicina laboral serão padronizados e reunidos em
um único sistema. Em artigo distribuído
à imprensa, ela argumenta que a novidade representará mudanças no processo
de administração de documentos das
empresas e, por isso, torna-se necessário

ALGUNS PONTOS QUE MUDAM
• Atualmente, com a GFIP, eventos trabalhistas e previdenciários, além da folha de pagamento e outras
informações, são transmitidos mensalmente aos
computadores do governo. Com o eSocial, esses dados serão desvinculados da declaração mensal.
• No caso de aviso prévio, a empresa precisa hoje
transmitir os dados ao Ministério do Trabalho 30
dias antes do evento. Após análise do grupo de estudos, chegou-se a conclusão de que se trata de uma
transmissão desnecessária e será extinta.

que, a partir de agora, os profissionais de
recursos humanos se aliem ainda mais
aos profissionais contábeis.
A obrigatoriedade de prestar a informação através do eSocial vai variar de
acordo com o cronograma estabelecido
pela Receita. Pela programação, ainda
não oficial até o fechamento desta edição, as empresas do Lucro Real devem
fazer o cadastramento inicial até 30 de
abril. O envio de eventos mensais de folha e apuração de tributos, por sua vez,
deve iniciar até 30 de maio e a partir de
julho, elas devem realizar a substituição
da GFIP. O MEI e Pequeno Produtor Rural
devem enviar as informações no final do
primeiro semestre de 2014.
As empresas do Lucro Presumido e Simples Nacional terão até 30 de setembro
para o cadastramento inicial, e até 30
de outubro para o envio dos eventos
mensais de folha e apuração dos tributos. Enquanto isso, a substituição da
GFIP deverá ser feita a partir do mês de
novembro. A partir de janeiro de 2015,
também serão substituídos a Dirf, Rais,
Caged e outras informações acessórias,
assim como a inclusão do módulo da reclamatória trabalhista.
Fonte: Fenacon

AS EMPRESAS BRASILEIRAS correm
contra o tempo para adaptar-se e atender ao eSocial, uma plataforma digital
que a partir deste ano vai unificar as informações previdenciárias, trabalhistas e
tributárias. No caso das micro e pequenas empresas, a responsabilidade da implementação é da assessoria contábil, já
que muitas delas não têm departamento de recursos humanos.
A implantação do eSocial, módulo do
Sistema Público de Escrituração Digital
(Sped), tem o objetivo, além de unificar informações, eliminar formulários
e algumas obrigações acessórias. Ele
promete facilitar a vida do empregador e do profissional da área contábil.
“O eSocial possibilita a transparência e
a qualidade das informações corporativas, mas também será um grande desafio para o país”, tem dito Sérgio Approbato Machado Júnior, presidente
do Sindicato das Empresas de Contabilidade e de Assessoramento no Estado
de São Paulo (Sescon-SP).
A partir do eSocial os dados poderão
ser acessados pelos órgãos públicos de
forma compartilhada. Isso quer dizer, segundo Diva Gesualdi, ex-presidente do

Foto • Divulgação

A implantação desse novo módulo do Sped tem o objetivo de unificar
informações, eliminar formulários e algumas obrigações acessórias

• Passará a existir o Registro de Eventos Trabalhistas (RET), documento digital que será um retrato da
vida do empregado. Deverá conter registro de admissão, férias, licenças e outros eventos. A integração será nacional e haverá cruzamento de dados. Os
dados inseridos têm de ser compatíveis com aqueles
que já constam no RET.
• No caso de empresas sem empregados cadastrados
no RET, deverá ser transmitida uma declaração inicial sem movimento, mesmo procedimento adotado atualmente pela GFIP. Um novo envio será feito
apenas quando houver mudança.

CONTMATIC
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CONTADOR PODE AJUDAR
CONTRIBUINTE A FAZER DOAÇÃO
NA DECLARAÇÃO DO IR

A declaração poderá ser
encaminhada pela internet ou
por meio de dispositivos móveis
tablets e smartphones pelos
sistemas Android e iOS
Para os contribuintes com impostos a
pagar, o profissional contábil poderá
auxiliá-lo a fazer uma doação para entidades beneficentes e projetos culturais.
Eles contam com a possibilidade de
abater o imposto a pagar com contribuições às instituições que se enquadram nas regras de doações com incentivos fiscais. As doações podem ser
feitas por meio do próprio programa
gerador da declaração de IR.
6
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As doações feitas no ato do preenchimento
da declaração devem entrar na ficha “Doações diretamente ao Estatuto da Criança e
do Adolescente” que fica no resumo geral
do programa; selecionar um ou mais fundos cadastrados na lista fornecida; e, por
fim, informar o valor da doação, que deve
estar dentro do limite de dedução, calculado automaticamente pelo software. As doações realizadas em 2014 não podem passar de 3% do imposto devido e só podem
chegar a esse percentual de dedução se o
limite global de 6% não seja ultrapassado.

QUEM ESTÁ OBRIGADO

tributáveis cuja a soma foi superior a
R$ 25.661,70 em 2013, além daqueles
que receberam rendimentos isentos, não
tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte, acima de R$ 40 mil, no ano
passado. A declaração é obrigatória ainda para quem obteve, em qualquer mês
de 2013, ganho de capital na alienação
de bens ou direitos, sujeito à incidência
do imposto, ou realizou operações em
bolsas de valores, de mercadorias, de futuros e assemelhadas. Também declaram
quem adquiriu posse ou propriedade de
bens ou direitos, inclusive terra nua, de
valor total superior a R$ 300 mil.

Deve declarar o IR, entre outros, todo
contribuinte que recebeu rendimentos

PORTAL GERA
NOVOS NEGÓCIOS
O profissional contábil pode, por meio
do portal DeclareFácil (www.declarefacil.com.br), oferecer seus serviços
para auxiliar os contribuintes na entregada da declaração do IR. A proposta
do serviço inédito no Brasil é oferecer
uma série de profissionais que realizem a tarefa com rapidez, qualidade
e muita segurança. “Tudo é feito por
meio do próprio portal, desde a escolha
do profissional e a negociação do preço
a pagar pelo serviço até o fornecimento
dos documentos e do recibo de entrega
da declaração à Receita Federal”, explica Vicente Sevilha, CEO do portal.
O DeclareFácil é uma plataforma inovadora que ajuda o profissional contábil a maximizar seus ganhos melhorando sua capacidade de captação de
contribuintes a busca de consultores de
IRPF e auxiliando-o a administrá-los.

Sevilha: tudo é feito pelo próprio portal

Para fazer parte dos profissionais do
portal é muito simples.
O profissional de contabilidade cadastra-se gratuitamente na plataforma, informando experiência, tipos de
declarações que aceita fazer e quanto
cobra por cada declaração conforme
cinco faixas de complexidade. Seu
perfil através de diversos canais, somente para declarantes que te interessam, com o preço que você definiu
para aquele grau de complexidade.
Após a declaração ser finalizada, o
DeclareFácil repassa seu pagamento
descontando a comissão de 25%, incluindo todos os custos de administração de pagamento.

Foto • Divulgação

TERMINA NO PRÓXIMO DIA 30 o prazo
para que o contribuinte brasileiro faça a
entrega da Declaração do Imposto de Renda Pessoa Física 2014 (DIRPF). A multa para
quem entregá-la fora do prazo é de 1% ao
mês sobre o total do imposto devido apurado na declaração, com o valor mínimo de
R$ 165,74 e o máximo estipulado em 20%
do imposto devido. A declaração poderá ser encaminhada pela internet ou por
meio de dispositivos móveis tablets e
smartphones pelos sistemas Android e iOS
(Apple). A partir deste ano, o Fisco não receberá mais as declarações em disquete,
que eram entregues no Banco do Brasil e
na Caixa Econômica Federal.
A grande novidade neste ano é a declaração pré-preenchida. Porém, ela só está
disponibilizada aos cerca de um milhão
de contribuintes que possuem o certificado digital. Segundo a Receita, esses poderão “importar” um arquivo a ser utilizado na declaração, já com as informações
relativas a rendimentos, deduções, bens
e direitos e dívidas e ônus reais.

ESPAÇO CONTÁBIL

PAGAMENTO DO DARF SOBRE IRPJ E CSLL
DEFINE REGIME DE CONTRIBUINTE EM 2014

VENCE NESTE DIA 30 de abril o pagamento do Documento de Arrecadação
de Receitas Federais (Darf ) referente ao
Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ)
e a Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido (CSLL), cujos códigos de recolhimento correspondem ao 2089 (IRPJ)
e 2372 (CSLL). É preciso atenção no
preenchimento, pois a opção tributária
será manifestada com o pagamento da
primeira ou única cota do imposto devido correspondente ao primeiro período de apuração de cada ano-calendário
(Lei nº 9.430/1996).
Desde 1999, a opção pela tributação com
base no Lucro Presumido é definitiva em
relação a todo o ano-calendário (Lei nº
9.718/1998, artigo 13, § 1°). Trocando em
miúdos, a empresa que efetuar o recolhimento do primeiro trimestre nessa opção, deverá mantê-la durante todo o ano.
De acordo com o consultor contábil
da Contmatic Phoenix, Maurício Barros, a adoção da forma de pagamento
do imposto prevista no art. 1º da Lei nº
9.430/1996, pelas pessoas jurídicas sujeitas ao regime do Lucro Real, ou a opção pela forma do art. 2º, será irretratável para todo o ano-calendário. “A opção
pela forma estabelecida no art. 2º será
manifestada com o pagamento do imposto correspondente ao mês de janeiro
ou de início de atividade”, explica.

PERÍODOS DE APURAÇÃO
O imposto com base no Lucro Presumido
é determinado por períodos de apuração trimestrais, encerrados nos dias 31
de março, 30 de junho, 30 de setembro e
31 de dezembro de cada ano-calendário
(Lei 9.430/1996, artigos 1° e 25). Desde o
último dia 1º de janeiro, o limite de receita bruta total para as empresas de Lucro
Presumido é de R$ 78 milhões.
É preciso ressaltar que o valor de R$ 78
milhões refere-se a receita brutal total da
companhia, auferida no ano-calendário
anterior ao da opção pelo Lucro Presumido. Ou seja, se a opção se der em 2014,
deve-se observar a receita bruta total
auferida no ano de 2013. Já para as empresas com início de atividade em 2013,
o limite é calculado multiplicando-se o
valor de R$ 6,5 milhões pelo número de
meses de existência no ano passado.
De acordo com a Receita Federal, a pessoa jurídica que houver pago o imposto com base no Lucro Presumido e que,
em relação ao mesmo ano-calendário,
incorrer em situação de obrigatoriedade de apuração pelo Lucro Real por
ter auferido lucros, rendimentos ou
ganhos de capital oriundos do exterior,
deverá apurar o IRPJ e CSLL sob o regime de apuração do Lucro Real trimestral, a partir inclusive, do trimestre da
ocorrência do fato.

OBRIGAÇÕES
ACESSÓRIAS
A pessoa jurídica habilitada à opção
pelo regime de tributação com base
no Lucro Presumido deverá manter
(Lei  8.981/1995, artigo 45):
I. Escrituração contábil completa,
no qual deverá estar escriturado
toda a movimentação financeira,
inclusive bancária, ou escrituração contábil nos termos da legislação comercial;
II. Livro Registro de Inventário, no
qual deverão constar registrados
os estoques existentes no término do ano-calendário;
III. Em boa guarda e ordem, enquanto não decorrido o prazo decadencial e não prescritas eventuais
ações que lhes sejam pertinentes,
todos os livros de escrituração
obrigatórios por legislação fiscal
específica, bem como os documentos e demais papéis que serviram de base para escrituração
comercial e fiscal.
NOTA:
O prazo de decadência
do Imposto de Renda é
de cinco anos.
Fonte: Receita Federal do Brasil

CONTMATIC

7

ESPAÇO CONTÁBIL

ELEIÇÕES 2014:
CONTABILISTA
DEVE ASSINAR
PRESTAÇÕES DE
CONTAS

INSEGURANÇA E POLÊMICA
COM A MP 627/2013
O GOVERNO VAI MESMO mudar o texto
RTT) para 2014 poderá resultar em maior
da Medida Provisória 627 (MP 627/2013),
ônus tributário. É importante lembrar que
que vence neste mês de abril. Pelas regras
as alterações que obrigam a antecipação
em vigor, empresas do Brasil com filiais
espontaneamente obrigatória para 2014
no exterior precisam conviver com três
são as que isentam a distribuição de lucros
padrões contábeis diferentes, o brasileiro,
e juros sobre capital próprio dos anos de
o europeu e o americano, fator que con2008 a 2013, só que se o Congresso respeitribui para dificultar o balanço das multitar a legalidade e a moralidade tributária,
nacionais brasileiras. O governo criou um
com certeza vai alterar tais dispositivos,
Regime Tributário de Transição (RTT) para
pois eles implicam em convalidar tribuessas companhias, que
tação retroativa por lei
O BOM SENSO E A
vigorará até 2015, mas
posterior, o que é vePRUDÊNCIA APONTAM
elas reclamam que o
dado pela nossa ordem
QUE O MELHOR É
novo regime aumenta
jurídica”, defende Mary
AGUARDAR O TEXTO DA
a carga tributária.
ainda no artigo.
LEI PARA SÓ ENTÃO HAVER
A MP trouxe profundas
De acordo com a proA DECISÃO DEFINITIVA
alterações na sistemátiposta, as companhias
ca de tributação para o IRPJ, a CSLL e o PIS/
têm cinco anos para recolher os impostos
devidos sobre seus lucros auferidos fora
Cofins e de acordo com o texto original,
do Brasil, sendo que 25% do lucro devem
as mudanças entram em vigor, obrigatoser incorporados ao balanço no primeiro
riamente, em 1º de janeiro de 2015, com
ano. Também prevê mudanças na tributaa opção de adoção pelas empresas já a
ção sobre os lucros auferidos por pessoa
partir de janeiro deste ano. Porém, como
física residente no Brasil por intermédio de
lembra a advogada tributarista Mary Elbe
pessoa jurídica controlada no exterior.
Queiroz, em artigo publicado no Jornal
Outra mudança proposta pela medida
DCI, os procedimentos e a forma como
provisória é a unificação da apresentação
deveria ser feita essa opção teriam que ser
do Livro de Apuração do Lucro Real (Laregulados pela Receita Federal do Brasil,
lur), do Controle Fiscal Contábil de Tranque ainda aguarda as disposições finais da
sição (Fcont) e da Declaração de Informalei. Portanto, tudo a depender da aprovações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica
ção da conversão da MP em lei.
(DIPJ). Assim, a partir do ano-calendário
“O bom senso e a prudência apontam que
2015, as empresas unificarão tais controo melhor é aguardar o texto da lei para
les no arquivo digital e-Lalur, a ser enviado
só então haver a decisão definitiva, pois
no âmbito do Sped.
a antecipação das regras da MP (fim do
8
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O TRIBUNAL SUPERIOR Eleitoral
(TSE) publicou, no dia 5 de março, a Resolução nº 23.406/14, que dispõe sobre
a arrecadação e os gastos de recursos
por partidos políticos, candidatos e comitês financeiros e, ainda, sobre a prestação de contas nas eleições de 2014.
A norma traz, no Art. 33, uma grande
conquista para a classe contábil: “§ 4º
O candidato e o profissional de contabilidade responsável deverão assinar a
prestação de contas, sendo obrigatória
a constituição de advogado”.
Segundo o coordenador-adjunto de
Desenvolvimento Institucional do
Conselho Federal de Contabilidade
(CFC), Joaquim de Alencar Bezerra
Filho, a medida representa um reconhecimento da Justiça Eleitoral ao trabalho realizado pelos profissionais da
contabilidade, uma vez que a correta
prestação de contas dos candidatos é
uma ferramenta de transparência e de
lisura das campanhas eleitorais. Nas
eleições de 2008 e de 2010, o CFC treinou cerca de dez mil profissionais.
SAIBA MAIS

Conheça o teor completo da
resolução por meio do link

http://www.justicaeleitoral.jus.br/
arquivos/tse-resolucao-tse-no-23-406

NOSSOS PARCEIROS

SISTEMAS CONTMATIC:

EM JANEIRO DE 2012, após pesquisa
com amigos de profissão, de quem ouviram amplos elogios, os sócios-diretores
da Única Contadores Associados, Everson Ferreira, Sidnei Hisamoto e Sérgio
Massayoshi, não pensaram duas vezes:
fecharam contrato para o uso dos sistemas Contmatic na empresa, estabelecida
em Osasco, na Grande São Paulo.
Desde que adquiriu o G5, JR, Folha e o
Contábil Phoenix, o trio contabiliza enormes ganhos. “Reduzimos muito o tempo
para executar as tarefas, os usuários
sentem-se mais seguros na utilização
dos sistemas, e com as integrações entre eles, a produtividade é visivelmente

maior da nossa equipe de colaboradores”, enaltecem os sócios. Tamanho sucesso está ampliando a parceria. Everson
avisa que está sendo implementado
agora o Gescon e o CRM Web Cloud.
Além dos sistemas, Everson também
lembra que a equipe da Única Contadores utiliza, com frequência, o portal
Contmatic. “As informações de modo
geral são de fácil acesso e a divulgação
de novas legislações sempre chegam
em tempo hábil para promovermos as
implantações necessárias aos nossos
clientes”, explica.
Everson, Sidnei e Sérgio uniram suas forças para criar a Única em janeiro de 2009.

Foto • Divulgação

MENOS TEMPO MAIOR SEGURANÇA
E MAIS PRODUTIVIDADE

Única de Osasco: equipe atende 60 clientes

Juntos, atendiam à época 25 clientes e
contavam com apenas um funcionário.
Os tempos mudaram. E o crescimento
foi natural. “Hoje temos quatro colaboradores e atendemos a 60 empresas, entre
prestadores de serviços, o comércio e a
indústria”, argumentam os diretores.

ORION, UM ERP MUITO BOM
PARA A ÁREA ADMINISTRATIVA
A Steel é usuária do Orion Phoenix, o ERP
da Contmatic. “É um sistema muito bom
para a área administrativa. Entre os principais benefícios destaco a integração
com a contabilidade, a constante atualização e o registro completo das notas fiscais”, enaltece o supervisor administrativo
Carlos Henrique. O Orion foi uma indicação do antigo escritório de contabilidade

Foto • Divulgação

REFERÊNCIA NACIONAL em segurança, nas áreas de blindagem e manutenção automotiva, a Steel Blindagens Especiais é uma companhia relativamente
nova no mercado. Fundada oficialmente
em 30 de agosto de 2008, está no mesmo bairro da Contmatic Phoenix, em São
Paulo, de quem também é parceira praticamente desde a sua criação.

Com 45 funcionários, a Steel Blindagens , em São Paulo, é certificada com o ISO 9001
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da empresa. “Além da qualidade do programa, os cursos gratuitos e os anos de
credibilidade da Contmatic no mercado
foram fundamentais para estabelecermos a parceria”, argumenta o supervisor.
Sob o comando do trio de empresários Eduardo Cristov, Antonio Donato e
Rogério Rodrigues, a Steel faz parte do
Steel Group e está devidamente autorizada pelo Ministério da Defesa, Exército
Brasileiro 2ª RM/SFPC2 e pela Polícia
Civil. A empresa, certificada pelo ISO
9001, desenvolve e aplica blindagens
para veículos civis novos e seminovos.
Com 45 funcionários, ela reúne uma
carteira de mais de mil clientes espalhados pelo Brasil, registrando um crescimento anual de 40%.

GALERIA

CONTMATIC PRESTIGIA CERIMÔNIAS
DE POSSE DE ENTIDADES CONTÁBEIS
Fotos • Divulgação

A Contmatic Phoenix esteve muito bem representada nas cerimônias de posse das novas diretorias dos conselhos regionais de
contabilidade de São Paulo e do Rio Janeiro. Na capital paulista
a festa foi prestigiada pelo presidente Sérgio Contente. A gerente de Marketing, Rita de Cássia Muller, esteve na capital carioca.

Sérgio Contente ao lado dos contadores de São José do Rio Preto
Manassés Efraim Afonso Maná, Flávia Augusto e Janaina Pelicer

Sérgio Contente com o amigo Jairo Pinto
na solenidade do CRC-SP

Rita de Cássia Muller com Juarez Carneiro (presidente
do Conselho do CFC) no Rio de Janeiro

FEIRA DO
EMPREENDEDOR
Pela segunda vez, a Contmatic marcou presença na
Feira do Empreendedor, organizada pelo Sebrae
em São Paulo. O evento, que ocorreu entre os dias
22 e 25 de fevereiro, teve como palco o Expo Center
Norte. Mais de 60 mil pessoas passaram pelo local.

Roberval Lourenço (gerente Comercial da Contmatic)
explica os sistemas aos visitantes do estande

Equipe de Marketing da Contmatic em ação

É HORA DE PIQUENIQUE
Com o objetivo de incentivar a obtenção de melhor qualidade de vida por meio da prática de esportes, a Fundação Sérgio Contente vem promovendo a Caminhada
nos Parques. A segunda edição ocorreu, mais uma vez, no Parque Esportivo dos Trabalhadores (PET), antigo Ceret, no Tatuapé, em São Paulo, no dia 22, com cerca de
2 mil pessoas.Uma semana antes, o local já havia abrigado o primeiro Piquenique no Parque. Agora em abril a fundação completa nove anos de criação.
Sérgio Contente bate um papo
com alguns convidados no PET

Patrícia Contente coordendou
o grupo da fundação

12 CONTMATIC

PALESTRAS

EAD CONTMATIC
Os treinamentos à distância são disponibilizados gratuitamente para todos
os clientes da Contmatic. Acesse o site
www.contmatic.com.br/treinamento
e faça a sua inscrição. Confira a programação dos cursos deste mês de abril.
TREINAMENTO

C.H.

DATA HORÁRIO

Contábil Phoenix
Parte cadastral

1h10 07/ 04 9h - 10h10

Contábil Phoenix
Lançamentos e relatórios

1h10 08/04 9h - 10h10

Contábil Phoenix
Centro de custo e Lalur

1h10 09/04 9h - 10h10

Contábil Phoenix
Integrações

1h10 11/04 9h - 10h10

Gescon Phoenix
Parte cadastral

1h10 14/04 9h30 - 10h40

Orion Phoenix
Parte cadastral

1h10 14/04 14h - 15h10

Folha Phoenix
Parte cadastral

1h10 14/ 04 16h - 17h10

Gescon Phoenix
Movimentações

1h10 15/04 9h30 - 10h40

Orion Phoenix
Compras/Estoque/Produção

1h10 15/04 14h - 15h10

Folha Phoenix
Cálculos e relatórios

1h10 15/04 16h - 17h10

Gescon Phoenix
Gerenciamento parte 1

1h10 16/04 9h30 - 10h40

Folha Phoenix
Férias individuais e coletivas

1h10 16/04 16h - 17h10

Gescon Phoenix
Gerenciamento parte 2

1h10 17/ 04 9h30 - 10h40

Folha Phoenix
Rescisão e rescisão complementar

1h10 17/04 16h - 17h10

Orion Phoenix
Faturamento

1h10 22/04 14h - 15h10

G5 Phoenix
Parte cadastral

1h10 22/04 16h - 17h10

G5 Phoenix
Escrituração de notas e livros fiscais 1h10 23/04 16h - 17h10
G5 Phoenix
Obrigações acessórias

1h10 24/04 16h - 17h10

Orion Phoenix
Financeiro

1h10 25/04 14h - 15h10

G5 Phoenix
Integrações

1h10 25/04 16h - 17h10

G5 Phoenix - EFD-Fiscal e Contri- 1h10 29/04
buições: cadastros fundamentais

9h - 10h10

G5 Phoenix - EFD-Fiscal e Contri- 1h10 30/04
buições: escrituração e arquivo

9h - 10h10

PROFESSOR LOURIVALDO ABORDA
EFEITOS DA MP 627/2013
MESTRE EM Contabilidade pela Pontíficia Universidade Católica de São Paulo (PUC/SP) e pós-graduado em Direito
Tributário pelo Instituto Brasileiro de
Estudos Tributários (IBET), o auditor e
consultor Lourivaldo Lopes da Silva ministra, no dia 11 de abril, das 14 às 18
horas, uma palestra onde abordará os
efeitos da Medida Provisória 627/2013
(veja matéria na página 8).
Editada no fim de 2013 para promover
alterações nas legislações contábil e
tributária, MP 627/2013 tem como um
de seus principais objetivos harmonizar as regras que regem o Imposto de
Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) e a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido
(CSLL) com os novos critérios contábeis
implantados pelas chamadas Normas e
Padrões Internacionais de Contabilidade (IFRS). Com isso, foi extinto o Regime
Tributário de Transição (RTT) em vigor
atualmente. A nova sistemática – e o
consequente abandono do RTT – pode

ser adotada voluntariamente pelos contribuintes desde 1º de janeiro de 2014.
De 1º de janeiro de 2015 em diante, a
mudança é obrigatória.
A palestra de Lourivaldo, a ser realizada no Auditório da Fundação Sérgio
Contente (Rua Visconde de Itaboraí,
441/443), tem como principal objetivo
informar aos participantes, contadores e
profissionais tributários e as providências
que devem ser tomadas sobre os novos
procedimentos contábeis e fiscais com o
fim do RTT. Ela tem entrada gratuita para
os clientes da Contmatic. Os não clientes
pagam uma taxa de R$ 250.

Foto • Divulgação

GRATUITO

Lourivaldo
abordará o assunto
na Contmatic

Mais informações pelo telefone

(11) 2942-6720

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO DO MÊS
São José dos Campos
Tema: IRPF 2014
Palestrante: Katia de Angelo Terriaga
Data: 2 de abril
Horário: 9h às 12h30
Local: Associação das Empresas Contábeis
de São José dos Campos
Endereço: Rua Mário Alves de Almeida,
225 – Jardim Satélite

Marília
Tema: Alterações na Legislação Tributária
Federal e Estadual em 2014
Palestrantes: José Carlos Miguel de
Mendonça, Edmir Barbosa Viana e Mauro Fontes
Data: 11 de abril
Horário: 14 às 17 horas
Local: Casa do Contabilista de Marília
Endereço: Rua Taquaritinga, 112 – Centro

Sorocaba
Tema: IRPF 2014
Palestrante: Elisangela Stefani
Data: 3 de abril
Horário: 13 às 17 horas
Local: Sindicato dos Contabilistas de
Sorocaba
Endereço: Rua Silvio Romero, 72 - Jardim
Paulistano

Campinas
Tema: eSocial
Palestrante: Renato Jorgino Giacomello
Data: 7 de abril
Horário: 14 às 18 horas
Local: Sindicato dos Contabilistas de Campinas
Endereço: Rua Araguaçu, 111 – Taquaral

Santos
Tema: Aspectos principais do Sped Fiscal
Palestrante: Christian Linzmaier de Souza
Data: 11 de abril
Horário: 19h às 22h
Local: Sindicato dos Contabilistas de Santos
Endereço: Rua Silva Jardim, 445 – Vila
Mathias

São José do Rio Preto
Tema: eSocial
Palestrante: Daniela Rosseto Venâncio de
Souza
Data: 25 de abril
Horário: 14h às 17h30
Local: Sindicato dos Contabilistas de São José
do Rio Preto
Endereço: Rua Itália, 475 – Vila Sinibaldi

CONTMATIC
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Contmatic Phoenix

Pacote

Foto • Divulgação

All-Inclusive

ORIENTAÇÃO

Curso de Departamento Pessoal capacita profissionais
Formado em Administração em Recursos Humanos e Contabilidade, com diversos cursos
de especialização e aperfeiçoamento profissional, José Hamilton Marin é enfático: “O setor de departamento pessoal é parte imprescindível da estrutura de toda organização”.
Afinal, como ele mesmo diz, cabe aos profissionais de RH toda a rotina de admissão,

GRATUITO
PARA CLIENTES

cálculos da folha de pagamento, férias, 13º
salário e encargos sociais, além de obrigações acessórias, como o Caged, Rais e a Dirf.
“A rotina de administração de pessoal, em
suas várias atividades e atribuições diárias,
envolve extensa e complexa legislação,
principalmente, nas áreas trabalhista e previdenciária”, justifica.

Por isso, afirma Marin, o curso oferecido
pela Contmatic Phoenix aos seus clientes
capacita os profissionais a praticar e a familiarizar-se com as rotinas e procedimentos
do setor. Ele é indicado para auxiliares e
assistentes de departamento pessoal, bem
como aos demais interessados em busca de
conhecimento na área.

Professor Marin: setor é
imprescindível na empresa

VAGAS LIMITADAS

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO COMPLETA ABAIXO:

garanta já a sua!

Os cursos são gratuitos para clientes da Contmatic Phoenix, a quem são destinados 90% das vagas. Os 10% restantes são dedicados a não clientes, estudantes de
universidades e de cursos técnicos mediante pagamento de inscrição a partir de R$ 250. Alunos de universidades e de cursos técnicos conveniados à Contmatic têm
desconto de 60% e os não conveniados, 30%. Inscrições, mediante a disponibilidade de vagas, podem ser efetuadas por meio do site www.cursoscontmatic.com.br.
Matriz (São Paulo) – Tel. (11) 2942-6720
C.H.
Data
20h
5, 12 e 26/4
* 5, 12 e 26/4 e 10, 17, 24 e 31/5
Contabilidade geral
28h
* 14, 15, 16, 22, 23, 25 e 28/4
* 31/3, 1, 2, 3, 7, 8, 9 e 10/4
Demonstrações contábeis
24h
* 5, 12 e 26/4
IFRS para pequenas e médias empresas
12h
14 a 17/4
Área Tributária
C.H.
Data
* 5, 12 e 26/4 e 10/5
Analista fiscal
32h
* 8, 9, 10, 11, 15, 16, 22 e 23/4
EFD-Contribuições (PIS/Cofins)
6h
3/4
31/3 e 1, 2, 3, 7, 8, 9 e 10/4
Escrita fiscal
24h
5, 12 e 26/4 e 10, 17 e 24/5
Faturamento e emissão de notas fiscais
16h
* 5 e 12/4
Retenções na fonte (PIS, Cofins, CSLL, IRRF,
16h
8, 9, 15 e 16/4
ISSQN e INSS - PJ)
23 e 24/4
Sped Fiscal (ICMS/IPI)
6h
26/4
Substituição tributária
14h
1, 3, 8 e 10/4
Área Trabalhista
C.H.
Data
Departamento pessoal
28h
7, 8, 9, 10, 14, 15 e 16/4
15 e 17/4
Desoneração da folha de pagamento
8h
* 22 e 25/4
31/3 e 2/4
12/4
15 e 16/4
eSocial
6h
* 23 e 24/4
* 26/4
Sefip
7h
* 7 e 9/4
Outras áreas
C.H.
Data
Alterações contratuais
8h
* 5/4
Escrevendo com a nova ortografia
12h
14, 15, 16 e 22/4
Área Contábil
Contabilidade de custos

Campinas – Tel. (19) 3284-2433
Área Tributária
C.H.
Data
Faturamento e emissão de notas fiscais
16h
7 a 10/4
Área Trabalhista
C.H.
Data
Departamento pessoal
28h 15, 16, 22, 23, 29 e 30/4 e 6 e 7/5
eSocial
6h
12/4
Justa causa
8h
26/4
Noções básicas do Direito do trabalho
8h
8 e 10/4
Ribeirão Preto - Tel. (16) 3603-6100
Área Tributária
C.H.
Data
Escrita fiscal
24h
7, 8, 9, 10, 14 e 15/4
Substituição tributária
14h
12 e 26/4
Área Trabalhista
C.H.
Data
Desoneração da folha de pagamento
8h
23 e 24/4
eSocial
6h
5/4

Horários
9h - 16h40
9h - 13h
18h30 - 22h30
19h - 22h
8h30 - 17h30
9h - 12h
Horários
8h30 - 17h30
18h30 - 22h30
9h - 16h
19h - 22h
9h - 13h
8h30 - 17h30
9h - 13h
19h - 22h
9h - 16h
18h30 - 22h
Horários
9h - 13h
9h - 13h
18h30 - 22h30
19h - 22h
9h - 16h
19h - 22h
19h - 22h
9h - 16h
18h30 - 22h
Horários
8h30 - 17h30
19h - 22h
Horários
18h30 - 22h30
Horários
18h30 - 22h
9h - 16h
8h30 - 17h30
18h30 - 22h30
Horários
18h30 - 22h30
8h30 - 16h30
Horários
18h30 - 22h30
8h30 - 15h30

* As vagas dos cursos indicados com asterisco não estão disponíveis para inscrições, pois primeiramente serão
convocados os inscritos na lista de espera. | Até o dia 20 de cada mês, a Contmatic Phoenix torna disponível,
em www.cursoscontmatic.com.br, a programação de cursos do mês subsequente. Para recebê-la por e-mail,
mantenha seus dados atualizados. Para isso, acesse o site www.contmatic.com.br digite o seu código e senha
na área “Cliente”. Na próxima janela, clique na opção “Cadastro de e-mails do MAC”.

Área Tributária
Sped Fiscal (ICMS/IPI)

Marília – Tel. (14) 3401-2499
C.H.
Data
6h
26/4

Área Contábil
Demonstrações contábeis
Área Tributária
Escrita fiscal
Área Trabalhista
Departamento pessoal
Equiparação salarial
Gestão de RH e relações trabalhistas

Santos - Tel. (13) 3278-2550
C.H.
Data
24h
14, 15, 16, 22, 23, 24 e 25/4
C.H.
Data
24h
26/4 e 3 e 10/5
C.H.
Data
28h
28, 29, 30/4 e 5, 6, 7, 8 e 9/5
4h
12/4
8h
26/4

São José do Rio Preto – Tel. (17) 3211-1399
Área Contábil
C.H.
Data
Abertura de empresas
8h
26/4
Área Tributária
C.H.
Data
Básico de ICMS
9h
1 a 3/4
Escrita fiscal
24h
7, 8, 9, 10, 11 e 14/4
Substituição tributária
14h
5 e 12/4
Área Trabalhista
C.H.
Data
Departamento pessoal
28h
5, 12 e 26/4 e 3/5
Desoneração da folha de pagamento
8h
9 e 10/4
7 e 8/4
eSocial
6h
14 e 15/4
16 e 17/4
Gestão de RH e relações trabalhistas
8h
22 e 23/4
São José dos Campos – Tel. (12) 3908-0900
Área Contábil
C.H.
Data
Contabilidade geral
28h
22, 23, 24, 25, 28, 29 e 30/4
Contabilidade para não contadores
16h
12 e 26/4
Área Tributária
C.H.
Data
Faturamento e emissão de notas fiscais
16h
12 e 26/4
Procedimentos fiscais no serviço de transporte 8h
9 a 11/4
Retenções na fonte (PIS, Cofins, CSLL, IRRF,
16h
14 a 17/4
ISSQN e INSS - PJ)
Sped Fiscal (ICMS/IPI)
6h
2 e 3/4
Área Trabalhista
C.H.
Data
Departamento pessoal
28h
14, 15, 16, 17, 22, 23 e 24/4
Noções básicas do Direito do trabalho
8h
8 a 10/4
Sefip
7h
28 e 29/4
Área Contábil
Abertura de empresas
Contabilidade geral
Encerramento de empresas
Área Tributária
Básico de ICMS
Escrita fiscal
Área Trabalhista
Equiparação salarial
Gestão de RH e relações trabalhistas
Noções básicas do Direito do trabalho

Sorocaba - Tel. (15) 3333-1700
C.H.
Data
8h
7 e 8/4
28h 14, 15, 16, 17, 22, 23, 24 e 28/4
8h
23 e 24/4
C.H.
Data
9h
1 a 3/4
24h
5, 12 e 26/4
C.H.
Data
4h
16/4
8h
8 e 10/4
8h
22 e 24/4

Horários
9h - 16h
Horários
18h30 - 22h
Horários
8h30 - 17h30
Horários
18h30 - 22h
9h - 13h
8h30 - 17h30
Horários
8h30 - 17h30
Horários
19h - 22h
18h30 - 22h30
9h - 17h
Horários
8h30 - 16h30
18h30 - 22h30
19h - 22h
19h - 22h
19h - 22h
18h30 - 22h30
Horários
18h30 - 22h30
8h30 - 17h30
Horários
8h30 - 17h30
18h30 - 21h10
18h30 - 22h30
18h30 - 21h30
Horários
18h15 - 22h15
18h30 - 21h10
18h30 - 22h
Horários
18h - 22h
18h30 - 22h
18h - 22h
Horários
19h - 22h
8h30 - 17h30
Horários
18h - 22h
18h - 22h
18h - 22h

CAÇA PALAVRAS

TESTE SEUS

CONHECIMENTOS
De forma bem humorada e descontraída, você,
leitor do Contmatic Mais, pode testar seus conhecimentos, neste mês, sobre os termos, descrições e siglas utilizadas no preenchimento e
entrega da Declaração do Imposto de Renda
Pessoa Física (DIRPF). Boa diversão!

1 Expressão latina que significa pelo trabalho; é um instrumento

desenvolvido para orientar quanto à remuneração do sócio, gerente ou administrador nos custos da empresa.
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2 Em Direito tributário, é o percentual ou valor fixo aplicado sobre
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a base de cálculo para apurar o valor de um tributo; ela será um
percentual quando a base for um valor econômico, e será um valor quando for uma unidade não monetária.
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3 Também chamada de base imponível, base de incidência, valor
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tributável, montante tributável, montante econômico a ser tributado, é o valor básico, relacionado com o seu fato gerador, que
através da operação matemática de multiplicação pela alíquota,
indicará a quantia de imposto a recolher.
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4 É o sujeito passivo de uma obrigação tributária. Em termos comuns,
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é aquele que deve, por previsão legal, pagar tributos ao Fisco.
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5 É a sigla completa da Declaração do Imposto de Renda, que deve
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ser entregue, pela pessoa física, à Receita Federal anualmente –
neste ano o prazo de entrega encerra-se no dia 30 de abril.
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6 Abatimento, desconto de encargos do Fisco, que é responsável
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7 Pessoa que não dispõe de recursos para promover a sua subsis-

tência e que vive às custas de um contribuinte.
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1 - Pró-labore
2 - Alíquota
3 - Base de cálculo
4 - Contribuinte
5 - DIRPF
6 - Dedutibilidade
7 - Dependente
8 - Doação
9 - Espólio
10 - Rendimento
11 - Ano-calendário

4320/67, inicia-se em 1º de janeiro e termina em 31 de dezembro.

D

11 Significa o ano anterior ao exercício atual; pelo artigo 34 da Lei nº

D

trabalho ou de prestação de serviços, ou como lucro de transações comerciais ou financeiras de investimentos de capital etc.

L

10 É o total recebido, durante certo período, como remuneração de

X

alguém que veio a falecer; juridicamente é chamado de “de cujus”.

N

9 O termo refere-se aos bens, direitos e obrigações deixadas por

E

RESPOSTAS

A

dade, transfere do seu patrimônio bens ou vantagens para o de
outra ou a uma instituição.

A

8 É o contrato, gratuito e formal, em que uma pessoa, por liberali-

15

25 de Abril - Dia do Contabilista
Parabéns a todos os nossos clientes,
amigos e parceiros pelo entusiasmo,
seriedade e dedicação.
Equipe Contmatic Phoenix

Contmatic, orgulho em trabalhar para você!

