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NOTÍCIAS

O Jornal diário dos
Ancepianos
14 de dezembro - 12 horas

CONTADORES VÃO GANHAR MANUAL EM 2020

Fruto de uma quase certa parceria entre a ANCEP e a ABRAPP,  os nossos profissionais deverão ganhar em 2020 o Manual
de Contabilidade das Entidades Fechadas de Previdência Complementar, uma obra aguardada como a mais completa já
produzida para essa faixa de público. Uma terceira parceira nesse projeto será a a FUCAPE - FUNDAÇÃO INSTITUTO
CAPIXABA DE PESQUISAS EM CONTABILIDADE, ECONOMIA E FINANÇAS, uma das entidades de ensino mais
conceituadas no País nas ciências contábeis, o que reforça ainda mais as chances de sucesso da iniciativa.
 
Os trabalhos de elaboração da publicação, a cargo de um grupo de trabalho constituído de profissionais indicados pela
ANCEP e ABRAPP, terão início na primeira metade de 2019, para conclusão e disponibilização do manuel no ano seguinte.
 
Já existem outras publicações na área, inclusive um guia da Previc, mas o novo manual virá oferecer um grau de
detalhamento inédito.
 
 

Seminários vão acontecer nas próximas segunda e quinta-feira em Florianópolis e São
Paulo
 
Vai acontecer em São Paulo, em 20/12 -  a segunda apresentação de um seminário que irá reunir o melhor dos seminários EDF-
REINF: Instrução Normativa RFB 1767/2017 e  eSocial-Melhores Práticas Trabalhistas, Previdenciárias e Ficais.  A primeira aconteceu
no último dia 10 em Brasília.
 
Separadamente, o seminário eSocial-Melhores Práticas Trabalhistas, Previdenciárias e Ficais será apresentado na próxima segunda-
feira, dia 17, em  FLORIANÓPOLIS – SC. 
 
O novo evento do dia  20 em São Paulo,  vem cercado da confiança que as programações de treinamento da ANCEP inspiram,
exatamente por tratar-se de uma Associação de contabilistas de entidades de previdência que atua com a marca da especialização.
Os seminários que realiza reúne vários dos maiores especialistas na matéria, todos muito conscientes de que os profissionais
buscam uma cada vez maior qualificação.
 
 Confiança que não se alimenta só da qualidade dos quadros profissionais mobilizados pela ANCEP, lembra o Presidente Roque
Muniz, mas também da oportunidade dos temas abordados. Afinal, essa está sendo a melhor hora para o esclarecimento das
dúvidas que ainda perduram sobre a temática que envolve o EDF-Reinf e a Instrução Normativa 1767 da Receita.
 
O coração do programa está nas orientações que são fornecidas sobre o mais recente módulo do Sistema Público de Escrituração
Digital(SPED) denominado de Escrituração Fiscal Digital das Retenções e Informações da Contribuição Previdência Substituída (EFD-
Reinf) :Legislação; Vigência: Novo cronograma de Implantação oficial instituído pela Instituição Normativa RFB nº 1767/2017;
Retenção de INSS nos Serviços Tomados/Prestados mediante cessão de mão de obra e empreitada.;Retenções na Fonte Pagadora
(IR-CSLL-COFINS-PIS/PASEP) incidentes sobre os pagamentos diversos efetuados e pessoas fisÍcas e jurídicas.; Eventos de
Fechamento e Reabertura da EFD-Renf e Efeito na DCTF - WEB.
 
 Quanto ao e-social, o evento chega no momento em que os ancepianos mais precisam ser melhor orientados. Os  contadores estão
recebendo toda a orientação de que precisam em relação ao assunto, em especial objetivos e conceitos envolvidos, legislação,
tabelas obrigatórias, prazo de envio, reflexos e benefícios, geração de informações e tudo mais que for necessário saber a respeito.
 No comando está um dos maiores especialistas, Edgar da Silva Grassi, Diretor de Administração e Seguridade da CBS Previdência e
conselheiro da ANCEP. 
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Rogério Marinho, Secretário da Previdência, vai se reportar diretamente ao Ministro
 
O redesenho dos ministérios, com as respectivas secretarias especiais, será objeto de uma medida provisória que será
publicada em 1º de janeiro. A equipe do presidente eleito, Jair Bolsonaro (PSL), fundiu pastas criando superministérios,
como o da Economia, porém, egundo integrantes da equipe do eleito ouvidos pela FOLHA DE S. PAULO,  os servidores
continuarão nos mesmos edifícios —ou seja, poderão ficar separados mesmo ao atuar em uma mesma pasta. 
 
Na Economia, a secretaria especial da Previdência de Paulo Guedes terá o mesmo status das outras seis já anunciadas.
Dessa maneira, Rogério Marinho, se reportará diretamente a Guedes. Inicialmente elas seriam chamadas de secretarias
gerais, mas mudaram de nome por organização do Executivo.
 
 
 

Participantes poderão deduzir do IR contribuição para solução de déficit
 
A Turma Nacional dos Juizados Especiais Federais (TNU) fixou a seguinte tese: “As contribuições do assistido destinadas ao
saneamento das finanças da entidade fechada de previdência privada podem ser deduzidas da base de cálculo do imposto sobre a
renda, mas dentro do limite legalmente previsto (art. 11 da Lei nº 9532/97)”.
 
Relata o PORTAL DO CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL, cuja leitura na íntegra recomendamos seja feita no próprio site,  que
o  pedido de uniformização foi proposto pela Fazenda Nacional, que questionou a sentença reformulada pela 5ª Turma Recursal do
Rio Grande do Sul em favor de um beneficiário dos fundos de pensão da Fundação Banrisul de Seguridade Social, que pedia a
dedução da base de cálculo do imposto de renda das parcelas extras pagas à entidade acima do limite de 12% estabelecido por lei.
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