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NOTÍCIAS DO FISCO
Se depender da gente SANTA CATARINA vive melhor.
Auditores Fiscais da Receita Estadual

AUDITORES FISCAIS MOBILIZADOS

O SINDIFISCO expediu uma convocação do seu Conselho de
Representantes, órgão que congrega os representantes dos Auditores
Fiscais da Receita Estadual em todas as regiões fiscais do Estado.
A reunião foi convocada para o dia 29 de outubro, quando muitas
questões relevantes do cenário estadual serão postas em discussão.
EDUCAÇÃO FISCAL:

SINDIFISCO PREMIA ESTUDANTES

A Escola Estadual de Educação Básica Professor João Widemann, de
Blumenau, desenvolveu durante 2012 uma Gincana multidisciplinar
com temas relacionados ao exercício da cidadania. As atividades
envolviam conceitos de educação ambiental, responsabilidade social
e educação fiscal. Os estudantes aprenderam com atividades lúdicas
a importância dos impostos que são pagos por toda a sociedade para
que sejam revertidos em serviços públicos de qualidade.
O projeto iniciou-se ainda no primeiro semestre, e a equipe vencedora
ganhou do SINDIFISCO um dia de diversão em um parque temático,
com ingressos, transporte e alimentação, além de um kit contendo o
livro “História do Fisco Catarinense” e a 1ª edição da Revista Visão,
da FENAFISCO, que trata sobre o Sistema Tributário Nacional.
O SINDIFISCO acredita na importância da Educação Fiscal para o
pleno exercício da cidadania, formando jovens conscientes dos seus
direitos e dos seus deveres.

FISCO RECUPERA R$ 50 MILHÕES

Auditores Fiscais do Grupo Especialista em Redes de Estabelecimentos
e Supermercados está monitorando de perto o correto recolhimento
do ICMS por substituição tributária por parte dos estabelecimentos
atacadistas. Em setembro foram concluídos trabalhos de auditoria
que somaram cerca de R$ 50 milhões em notificações fiscais.
Os atacadistas assumiram a posição de substitutos tributários nas
aquisições que fazem de outros estados. Mas se alguns não recolhem
estes impostos por ocasião das entradas de mercadorias, passam a
vender mais barato, causando uma concorrência desleal no setor.
A concorrência desleal é danosa à economia catarinense, e se
depender do Fisco, a concorrência será um jogo limpo.

DISPENSA DO ECF
NÃO SIGNIFICA ISENÇÃO

Nesta semana foi amplamente divulgado que a Fazenda dispensou
pequenos comerciantes varejistas inscritos no Simples Nacional da
instalação do ECF, o equipamento emissor de cupons fiscais.
A medida elimina uma obrigação acessória, reduz custos e assim
permite maior competitividade ao comerciante. Mas não o desobriga
da emissão de notas fiscais e do pagamento de impostos.
O fato de não exigir a instalação do ECF não significa que o Fisco
vai fechar os olhos para o segmento. Pelo contrário: há diversas
outras ferramentas que o Fisco utiliza para manter o monitoramento
constante sobre estes contribuintes. E em caso de cometimento de
infrações e desenquadramento do Simples, volta a ser obrigado a
emitir cupons fiscais.

MÉRITO FUNCIONAL

Todo ano o Governo Estadual concede a um servidor de cada
Secretaria a “Medalha do Mérito Funcional Alice Guilhon Gonzaga
Petrelli”, destinada a homenagear servidores públicos que se
destacam pela dedicação e presteza na sua área de atuação. Na
Secretaria da Fazenda vários auditores fiscais foram indicados à
homenagem, tendo sido agraciado, em 2012, o colega Carlos Alberto
Quaresma. A constante indicação e premiação de auditores fiscais
reconhece o mérito funcional destes excelentes colegas e também
demonstra para a sociedade a excelência desta carreira, estratégica
para a gestão do Estado e para a permanente prestação de serviços
públicos de qualidade para a sociedade.
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