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Edição 10/2018:
01. Compensação tributária é regulamentada
Ementa: A Receita Federal do Brasil, por meio da Instrução Normativa (IN) RFB nº 1810/2018,
trata da unificação de regimes jurídicos (créditos fazendários e previdenciários), e disciplina a
compensação tributária.
02. Regra sobre dedução de remuneração relativa a obra é atualizada.
Ementa: Foi publicada, no Diário Oficial da União de hoje, a, Instrução Normativa RFB nº
1.837de 2018, alterando a Instrução Normativa RFB nº 971, de 2009, que dispõe sobre normas
gerais de tributação previdenciária e de arrecadação das contribuições sociais destinadas à
Previdência Social e as destinadas a outras entidades ou fundos, administradas pela Receita
Federal.
03. INICIADA A 2ª FASE DO ESOCIAL PARA EMPRESAS COM FATURAMENTO ATÉ R$ 78
MILHÕES.
Ementa: A segunda fase do eSocial tem início nesta quarta-feira, dia 10 de outubro,
abrangendo entidades empresariais com faturamento de até R$ 78 milhões no ano de 2016 e
que não sejam optantes pelo Simples Nacional. Essa etapa envolve o envio de dados dos
trabalhadores e seus vínculos empregatícios até 9 de janeiro de 2019.
04. Esocial - publicadas no 007 e 008, que abordam sobre o envio de eventos para não
optantes pelo simples e sobre os campos com casas decimais
Ementa: A NO 007 aborda sobre o envio dos eventos para Microempresas (ME) e Empresas
de Pequeno Porte (EPP) que não são optantes pelo Simples Nacional. NO 008 realiza
esclarecimentos referentes à utilização de casa decimais em campos numéricos do leiaute do
eSocial.
05. ICMS/ES - Obrigatoriedade de emissão do Conhecimento de Transporte Eletrônico e
Bilhete de Passagem Eletrônico
Ementa: O Fisco estadual incorporou à legislação a obrigatoriedade de emissão do
Conhecimento de Transporte Eletrônico (CT-e) e Bilhete de Passagem Eletrônico (BP-e).
06. EFD-Contribuições: Informações Necessárias na Declaração
Ementa: O arquivo digital da EFD-Contribuições deverá conter a totalidade das informações
econômico-fiscais e contábeis correspondentes ao período compreendido entre o primeiro e
o último dia do mês civil, representativas de faturamento e demais receitas sujeitas à
apuração das contribuições sociais, bem como das aquisições, custos, despesas e outras
operações com direito a crédito.
Acesse nossos Informativos, aqui: Informativos Contábeis Tributários

01. Compensação tributária é regulamentada
A Receita Federal do Brasil, por meio da Instrução Normativa (IN) RFB nº 1810/2018, trata da
unificação de regimes jurídicos (créditos fazendários e previdenciários), e disciplina a
compensação tributária.
Destaca-se a unificação dos regimes jurídicos de compensação tributária (créditos fazendários
e previdenciários) relativamente às pessoas jurídicas que utilizarem o Sistema de
Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas (e-Social) para
apuração das contribuições a que se referem os artigos 2º e 3º da Lei nº 11.457, de 2007,
nos termos da Lei nº 13.670, de 2018.
A compensação tributária unificada será aplicável somente às pessoas jurídicas que
utilizarem o e-Social para a apuração das referidas contribuições. As empresas que
utilizarem o eSocial poderão, inclusive, efetuar a compensação cruzada (entre créditos e
débitos previdenciários ou fazendários), observadas as restrições impostas pela legislação
decorrentes da transição entre os regimes.
O regime de compensação efetivado por meio de informação em GFIP não será alterado para
as pessoas jurídicas que não utilizarem o e-Social. A Instrução Normativa também dispõe
sobre as vedações decorrentes da Lei nº 13.670, de 2018, quanto à compensação de débito
de estimativa do IRPJ ou da CSLL, de valores de quotas de salário-família e salário-maternidade
e de crédito objeto de procedimento fiscal.
No que se refere à vedação da compensação de débitos relativos ao recolhimento mensal
por estimativa do IRPJ e da CSLL, tem-se que as “estimativas indevidamente compensadas
geram falso saldo negativo do imposto que por sua vez também é indevidamente
compensado com outros débitos, inclusive de outras estimativas, implicando o não
pagamento sem fim do crédito tributário devido pelo contribuinte” — Exposição de
Motivos nº 00107/2017 MF ao Projeto de Lei nº 8.456, de 2017.
Em relação à vedação da compensação de crédito objeto de procedimento fiscal, “pretendese eliminar a possibilidade de extinção de dívidas tributárias por meio de utilização de
créditos quando, em análise de risco, forem identificados indícios de improcedência e o
documento apresentado pelo contribuinte estiver sob procedimento fiscal para análise e
reconhecimento do direito creditório” — Exposição de Motivos nº
00107/2017 MF ao Projeto de Lei nº 8.456, de 2017.
A vedação se aplica somente ao procedimento fiscal distribuído por meio de Termo de
Distribuição de Procedimento Fiscal (TDPF), não se aplicando aos procedimentos fiscais de
análise de restituição, reembolso, ressarcimento ou compensação que dispensam a emissão
de TDPF.

Definiu ainda, que a compensação de crédito de contribuição previdenciária decorrente de
ação judicial, por meio de declaração de compensação, poderá ser realizada somente após
a prévia habilitação do crédito, mantendo-se a sua dispensa somente para a compensação
em GFIP.
Fonte: OCB-GO

02. REGRA SOBRE DEDUÇÃO DE REMUNERAÇÃO RELATIVA A OBRA É ATUALIZADA.
Foi publicada, no Diário Oficial da União de hoje, a, Instrução Normativa RFB nº 1.837de 2018,
alterando a Instrução Normativa RFB nº 971, de 2009, que dispõe sobre normas gerais de
tributação previdenciária e de arrecadação das contribuições sociais destinadas à Previdência
Social e as destinadas a outras entidades ou fundos, administradas pela Receita Federal.
As regras sobre dedução de remuneração relativa à obra para cálculo da Remuneração da
Mão de Obra Total (RMT) no procedimento de regularização de obra de construção civil por
meio da Declaração e Informação sobre Obra (Diso) e do Aviso para Regularização de Obra
(ARO) são atualizadas tendo em vista a entrada em produção da Declaração de Débitos e
Créditos Tributários Federais Previdenciários e de Outras Entidades e Fundos (DCTFWeb) a
partir da competência de agosto de 2018.
Os contribuintes que queiram aproveitar as remunerações relativa a obras de construção civil
informadas em DCTFWeb para dedução da RMT deverão utilizar os novos formulários (Anexo
XVIII, no caso de informações sobre a mão de obra própria; e Anexo XIX, no caso de mão de
obra terceirizada) e apresentá-los na unidade responsável pela análise da Diso e emissão do
ARO.
Fonte: Receita Federal

03. INICIADA A 2ª FASE DO ESOCIAL PARA EMPRESAS COM FATURAMENTO ATÉ R$ 78
MILHÕES
A segunda fase do eSocial tem início nesta quarta-feira, dia 10 de outubro, abrangendo
entidades empresariais com faturamento de até R$ 78 milhões no ano de 2016 e que não
sejam optantes pelo Simples Nacional. Essa etapa envolve o envio de dados dos trabalhadores
e seus vínculos empregatícios até 9 de janeiro de 2019.
As empresas de médio porte, cujo faturamento ficou entre R$ 4,8 milhões e R$ 78 milhões,
iniciaram em julho de 2018 o envio de dados pelo eSocial. Isso já era obrigatório para as
grandes empresas desde o início deste ano.
No tocante a micro e pequenas empresas optantes pelo Simples Nacional, inclusive o
Microempreendedor Individual (MEI), destaca-se que não devem enviar eventos via sistema

eSocial antes dos novos prazos estabelecidos para esse grupo. As informações que já foram
enviadas permanecerão no ambiente do eSocial e poderão ser retificadas ou complementadas
quando o sistema reabrir para essas empresas, em janeiro de 2019.
Micro e pequenas empresas não optantes pelo Simples Nacional
Conforme Nota Orientativa nº 2018.007, publicada em 09/10/2018, as micro e pequenas
empresas não optantes pelo Simples Nacional poderão enviar seus eventos de tabelas e
eventos não-periódicos de forma cumulativa com os eventos periódicos, no prazo previsto
para estes últimos, qual seja, 10 de janeiro de 2019.

Veja abaixo detalhes do cronograma do eSocial, que foi atualizado pela Resolução CDES nº 05
publicada na última sexta-feira (5/10):

Fonte: Portal eSocial

04. ESOCIAL - PUBLICADAS NO 007 E 008, QUE ABORDAM SOBRE O ENVIO DE EVENTOS
PARA NÃO OPTANTES PELO SIMPLES E SOBRE OS CAMPOS COM CASAS DECIMAIS
Publicado em 15 de Outubro de 2018 às 9h19.

A NO 007 aborda sobre o envio dos eventos para Microempresas (ME) e Empresas de Pequeno
Porte (EPP) que não são optantes pelo Simples Nacional. NO 008 realiza esclarecimentos
referentes à utilização de casa decimais em campos numéricos do leiaute do eSocial.
Foram publicadas as Notas Orientativas (NO) 007, que apresenta orientações referentes ao
envio dos eventos para Microempresas (ME) e Empresas de Pequeno Porte (EPP) que não são
optantes pelo Simples Nacional; e a NO 008, que realiza esclarecimentos referentes à
utilização de casa decimais em campos numéricos do leiaute do eSocial.
Pequenas e Microempresas não optantes pelo SIMPLES: de acordo com a Resolução do
Comitê Diretivo do eSocial nº 5, de 02 de outubro de 2018, as ME e EPP que não são optantes
pelo Simples Nacional permanecem no segundo grupo do cronograma de implantação do
eSocial, mas o tratamento diferenciado, previsto na resolução anterior, fica mantido. Ou seja,
estas empresas têm a opção de envio dos eventos de tabela e eventos não-periódicos de
forma cumulativa com os eventos periódicos no prazo previsto para estes últimos, qual seja,
10 de janeiro de 2019 (prazo alterado pela Resolução nº 5). Confira mais informações na NO
007.
Preenchimento de casas decimais nos leiautes do eSocial: os campos numéricos do leiaute do
eSocial estão sendo informados de maneira equivocada por alguns usuários. Todos os campos
numéricos do eSocial têm a definição de um tamanho máximo, ou seja, de um número
máximo de algarismos que podem formar aquele número. Nos casos em que o campo

numérico pode ser informado com casas decimais, o leiaute define, além do tamanho máximo
do campo, o número de casas decimais que podem compor o numeral a ser informado. Veja
o exemplo do campo {percAliment} abaixo:
#

Registro/
Registro
Ele Tipo Ocorr Tam Doc Descrição
Campo
Pai
23 percAlimente infoDeslig E
N
0-1
005 2
Percentual
a
ser
destinado a pensao
alimentícia.
Validação: deve ser
maior que 0 (zero) e
menor ou igual a 100
(cem).
Informações obrigatórias
se {pensAlim} = {1,3}. Não
pode ser preenchiudo
nos demais casos.
O usuário, nesse caso, deve informar o percentual de FGTS destinado a pensão alimentícia e,
portanto, o campo pode ter até duas casas decimais, ex.: 33.33. Nesse exemplo, o campo tem
tamanho igual a 005 porque o número máximo que pode ser informado, com duas casas
decimais, é 100.00. Ou seja, um numeral formado por cinco algarismos com duas casas
decimais.
O número de casas decimais integra a quantidade máxima de algarismos do tamanho do
campo. E, além disso, a informação de casas decimais não é obrigatória, ou seja, num campo
de tamanho máximo igual a 05, se forem informados 5 algarismos sem ponto para separar
casas decimais, o sistema entenderá aqueles 5 algarismos como um número inteiro. Para
maiores detalhes, consulte a orientação completa da NO 008.
Fonte: RFB
05. ICMS/ES - Obrigatoriedade de emissão do Conhecimento de Transporte Eletrônico e
Bilhete de Passagem Eletrônico
Publicado em 2 de Outubro de 2018 às 10h51.

O Fisco estadual incorporou à legislação a obrigatoriedade de emissão do Conhecimento de
Transporte Eletrônico (CT-e) e Bilhete de Passagem Eletrônico (BP-e).
O contribuinte do imposto, ao prestar serviço de transporte, fica obrigado a emitir CT-e ou
Conhecimento de Transporte Eletrônico para Outros Serviços (CT-e OS), conforme o caso.
Para tanto, o credenciamento para emissão de CT-e deve ser realizado por meio da Internet,
no endereço www.sefaz.es.gov.br.
Em se tratando de serviço de transporte de passageiros, deverá ser emitido o BP-e.

(Decreto nº 4.310-R/2018 - DOE ES de 02.10.2018)
Fonte: Editorial IOB

06. EFD-Contribuições: Informações Necessárias na Declaração
O arquivo digital da EFD-Contribuições deverá conter a totalidade das informações
econômico-fiscais e contábeis correspondentes ao período compreendido entre o primeiro e
o último dia do mês civil, representativas de faturamento e demais receitas sujeitas à
apuração das contribuições sociais, bem como das aquisições, custos, despesas e outras
operações com direito a crédito.
Qualquer situação de exceção na tributação do PIS/PASEP, da COFINS e da CPRB, tais como
vendas com suspensão, isenção, alíquota zero, não-incidência ou diferimento, também deverá
ser informada no arquivo digital, indicando-se o respectivo dispositivo legal, quando solicitado
na legislação tributária, nas informações complementares aos registros escriturados.
Devem também ser escriturados os valores retidos na fonte em cada período, outras
deduções utilizadas e, em relação às Sociedades Cooperativas, no caso de sua incidência
concomitante com a contribuição incidente sobre a receita bruta, a Contribuição para o
PIS/PASEP sobre a Folha de Salários.
O contribuinte deverá armazenar o arquivo digital da EFD-Contribuições transmitido,
observando os requisitos de segurança, autenticidade, integridade e validade jurídica, pelo
mesmo prazo estabelecido pela legislação para a guarda dos documentos fiscais.
A geração, o armazenamento e o envio do arquivo digital não dispensam o contribuinte da
guarda dos documentos que deram origem às informações nele constantes, na forma e prazos
estabelecidos pela legislação aplicável.
O arquivo a ser mantido é o arquivo TXT gerado e transmitido (localizado em diretório definido
pelo usuário), não se tratando, pois, da cópia de segurança.
Os contribuintes obrigados à EFD-Contribuições, mesmo que estejam com suas atividades
paralisadas, devem apresentar os registros obrigatórios (notação de obrigatoriedade do
registro = “O”), informando, portanto, a identificação do estabelecimento, período a que se
refere a escrituração e declarando, nos demais blocos, valores zerados, o que significa que
não efetuou qualquer atividade.
Fonte: Manual da EFD-Contribuições.
Fonte: Boletim Contábil / Guia Contábil

