INFORMATIVO AGOSTO / 2015

E-Social Fique atento nos prazos e o que irá
mudar na sua empresa
O e-Social é um projeto do governo federal que unificou o
envio de informações trabalhistas das empresas. Foi criado com
o objetivo de abranger em um único aplicativo toda a
escrituração da folha de pagamento, tais como admissão, 13º
salário, férias, afastamentos, CAT, etc., unificando e transmitindo
as obrigações acessórias trabalhistas e tributárias dos
empregadores aos diversos órgãos envolvidos no sistema (Caixa
Econômica Federal, Instituto Nacional do Seguro Social – INSS,
Ministério da Previdência – MPS, Ministério do Trabalho e
Emprego – MTE, Secretaria da Receita Federal do Brasil – RFB).
Com objetivo de intensificar as fiscalizações e reduzir as
ilegalidades trabalhistas.
As informações serão enviadas por meio de arquivos digitais e
deverão respeitar os prazos relacionados abaixo:

Certificado Digital
Para que o Certificado Digital
seja feito de forma mais rápida
e segura a Soares & Cruz
Contabilidade está contando
com o apoio do Cartório Postal
uma empresa que realiza a
validação do Certificado Digital
em nosso escritório gerando
mais comodidade aos nosso
clientes.

 Admissão: um dia antes do trabalhador iniciar suas atividades na
empresa;
 CAT - (Comunicação de Acidente de Trabalho): 1º (primeiro) dia útil
seguinte ao da ocorrência e, em caso de morte deverá ser imediato;
 Aviso Prévio: 10 dias antes de sua comunicação ao empregado;
 Desligamento de funcionário sem aviso prévio - (Aviso Indenizado):
deverá ser informado imediatamente à sua ocorrência;
 Afastamento: deverá ser enviado o atestado assim que o mesmo for
recebido pela empresa;
 Férias: deverá ser comunicada com 30 dias de antecedência do
início das férias.
As informações descritas acima deverão ser enviadas a Contabilidade respeitando os
prazos, para que possamos transmiti-las ao e-Social, sem geração de multas.
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Fique Atento ao pagar a guia de INSS (GPS)
Ao efetuar o pagamento da Guia de GPS (Guia da Previdência Social) - INSS
estamos percebendo que está havendo muitos erros ao digitar os dados da guia no ato
do pagamento pelo caixa (banco) ou pela internet.
O erro do pagamento desta guia impede a emissão da Certidão de Débitos
Relativos ao Tributos Federais e à Divida Ativa da União (INSS/Federal). Abaixo segue os
erros mais comuns:
ERRO COMUNS

Código de Pagamento (Código da GPS) errado. Ex: trocar 2003 por 2100 ou vice-versa.
Recolher no campo 6 (valor do INSS) o que deveria ser recolhido no campo 9 (Outras Entidades).
Preencher a competência de um mês a frente da competência correta. Ex: ter recolhido a guia
com a competência 11/2008 quando o correto seria 10/2008.
Informar o identificador CNPJ em GPS de uma obra com CEI próprio (de responsabilidade da
construtora/ empregadora), quando a guia correta teria que ter o CEI da obra no identificador.

Requerimento do Seguro-desemprego passou a ser online
O Ministério do Trabalho e Emprego começou a exigir das empresas, no caso de
dispensa do trabalhador para fins de recebimento do benefício Seguro-Desemprego, a
utilização do sistema Empregador web.
O aplicativo tem a finalidade de viabilizar o envio dos requerimentos de SeguroDesemprego pelos empregadores via internet.
Agilizando assim o atendimento aos trabalhadores requerentes do benefício, pois
permite a transmissão de informações de trabalhadores e empregadores de forma ágil e
segura, além de substituir o preenchimento do seguro-desemprego que era manual,
dispensando sua aquisição em papelarias.
Para transmissão do Seguro-Desemprego é exigido o uso de Certificação Digital,
assegurando assim confiabilidade das informações prestadas pela empresa.
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Calendário Mensal Agosto 2015
02– Enviar Notas Fiscais de compra, venda e de P.S, Sintegra, Speed Fiscal e Contribuições,
Extrato Bancário, Duplicatas, Conta de Luz, água, telefone, todos os documentos que
estiverem em nome da empresa, Pagamento de honorário;
07– Pagamento de ISSQN Ipatinga e Timóteo, FGTS, Carnê/INSS - Doméstica;
09– ICMS D/C Comércio e ICMS ST Indústria;
10– Taxa Confederativa e Assistencial dos Sindicatos;
15– ICMS D/C Indústria e Diferença de Alíquota Simples;
20– IRRF sobre Folha de Pagamento, INSS, Simples Nacional, ISSQN Cel. Fabriciano;
24– PIS Faturamento, PIS Folha, COFINS, IPI, Enviar planilha de ponto funcionários;
31– IRPJ e CSLL de Lucro Real e Lucro Presumido (1º quota do 2º trimestre/2015), Contribuição
Sindical, IRPF (4ª quota/2015).
Data base (Reajuste Salarial): Sindicato Hoteleiro.
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