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Receita Estadual vai fiscalizar empresas que não emitem
NFC-e
Os contribuintes gaúchos que deveriam emitir NFC-e (Nota Fiscal de
Consumidor Eletrônica) em suas operações desde janeiro deste ano e
não o fazem serão fiscalizados pela Receita Estadual. O
descumprimento da obrigatoriedade, válida para todos contribuintes
que promovam operações de comércio varejista de combustíveis ou
que tenham faturamento anual superior a R$ 360 mil, ocasiona
autuação formal que pode variar entre R$ 97,68 e R$ 1.465,17 por
documento fiscal.
Segundo Edison Moro Franchi, chefe da Divisão de Fiscalização e
Cobrança da Receita Estadual, os recentes avanços tecnológicos
viabilizam que o monitoramento dos documentos fiscais emitidos seja
bastante eficiente. “Já temos esse levantamento e estamos alertando
os contribuintes para que regularizem suas pendências antes de
iniciarmos as autuações, que podem ser significativas”, destaca
Edison, ao salientar o prazo dado para adequação à obrigação, que já
vigora há mais de sete meses.
A NFC-e substitui em definitivo a Nota Fiscal de Venda a Consumidor,
modelo 2, e o Cupom Fiscal emitido por ECF (Emissor de Cupom Fiscal).
A obrigatoriedade de sua emissão vem sendo implementada
gradualmente pelo Fisco Gaúcho. Para os contribuintes que auferiram
faturamento inferior a R$ 360 mil, por exemplo, a exigência inicia
apenas em janeiro de 2021, sendo facultada a emissão do Cupom
Fiscal ou da Nota Fiscal de Venda a Consumidor, desde que o ECF ainda
esteja com a autorização vigente.
Previsão na Legislação
Conforme disposto na Lei Estadual nº 6.537/73 (Artigo 11, inciso II,
alínea “e”), a emissão de documento fiscal que não contenha as
indicações, não preencha os requisitos ou não seja o exigido pela
legislação tributária para a operação ou, ainda, que contenha
emendas, rasuras ou informações incorretas, salvo se da
irregularidade decorrer infração tributária material, estará sujeito à
multa equivalente a 5% do valor das mercadorias, podendo variar
entre 5 e 75 UPF-RS (Unidade de Padrão Fiscal do RS) por documento
fiscal. A UPF-RS serve como indexador para corrigir taxas e tributos
cobrados pelo Estado, sendo atualizada anualmente pela Receita
Estadual. A UPF-RS para 2019 é de R$ 19,5356.
Fonte: Sefaz/RS

Empresas excluídas do Simples Nacional em 2018
poderão retornar ao Regime Simplificado
Os Microempreendedores Individuais (MEI) Microempresas (ME) e
Empresas de Pequeno Porte (EPP) excluídas do Simples Nacional em
janeiro de 2018 por inadimplência, poderão extraordinariamente fazer
nova opção pelo Regime Tributário, desde que tenham aderido ao
Pert-SN. A permissão de retorno ao Simples está garantida pela Lei
Complementar nº 168, de 2019, publicada na edição desta quinta-feira
(13) do Diário Oficial da União.
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Naquele ano, cerca de 500 mil empresas foram excluídas do programa
por terem débitos pendentes.
A norma foi promulgada pelo presidente Jair Bolsonaro depois que o
Congresso rejeitou, no último dia 5, um veto (VET 29/2018) do expresidente Michel Temer ao projeto, que permitiu que os micro e
pequenos empresários optantes do regime especial poderiam
retornar ao Simples Nacional se aderissem a um programa de
refinanciamento de dívidas, conhecido como Refis do Simples.
Com o veto derrubado e a promulgação da lei, os optantes do regime
especial terão prazo de 30 dias (a contar da publicação da lei, 13.06)
para fazer nova opção pelo Simples Nacional, com efeitos retroativos
a 1º de janeiro de 2018.
Fonte:Fenacon

Receita Federal inicia emissão de autos de infração para
empresas notificadas por meio do Alerta e que não se
autorregularizaram - 19/07/2019
A Receita Federal iniciou a emissão dos autos de infração para as
empresas que receberam a comunicação, por meio do sistema Alerta,
de divergências encontradas entre o total da receita bruta informada
no Programa Gerador do Documento de Arrecadação do Simples
Nacional - Declaratório (PGDAS-D) e os valores das notas fiscais
eletrônicas (NFe) de vendas emitidas, e que não se
autorregularizaram.
Foi construída uma nova ferramenta tecnológica que identifica as
divergências, automatiza procedimentos e permite a emissão de
grande número de autos de infração de forma rápida e com baixo
custo.
As autuações serão realizadas em lotes crescentes de contribuintes.
Os contribuintes autuados estão sendo comunicados por meio do
Domicílio Tributário Eletrônico, no Portal do Simples Nacional.
Enquanto não receber o auto de infração, o contribuinte ainda pode
retificar suas declarações e pagar os valores devidos sem a aplicação
da multa de ofício.
Fonte: Portal Simples Nacional
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