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Seja Bem vindo
Querido cliente, esse informativo foi criado pensando
em você. O Objetivo dele é informá-lo sobre novidades,
obrigações legais, bem como outros diversos assuntos
que poderão ajuda-lo em muito no seu dia a dia. Tenha
uma RÁPIDA, EXCELENTE e PROVEITOSA leitura.

Sped eSOCIAL

“A RSAC não quer ser um

Também conhecido como EFD-Social visa
formalizar digitalmente as informações
trabalhistas, previdenciárias e fiscais
relativas a todos os empregados e
empregadores

prestador de serviços

Um dos principais objetivos do eSocial é a
substituição gradual de obrigações como o
CAGED, RAIS, SEFIP e GFIP, para, assim,
reduzir a redundância de envio de
informações por parte das empresas

A FCI já é uma obrigação!
As regras que as empresas devem seguir
para aplicar corretamente a tributação pelo
ICMS prevista na Resolução nº 13 do
Senado Federal foram detalhadas no
Convênio ICMS nº 38/2013. Sobre a FCI, a
cláusula
quinta
estabelece
que
o
contribuinte indústria, que tenha submetido
bens ou mercadorias importados a processo
de industrialização, deverá preencher a
Ficha de Conteúdo de Importação.

qualquer, mas sim um
verdadeiro parceiro a fim
de gerar crescimento
estruturado nos três pilares
da empresa, as PESSOAS,

os PROCESSOS e
também a TECNOLOGIA.
Agende uma visita para
que possamos entender
suas necessidades, e
através de uma equipe
altamente dedicada e
experiente, ajuda-los no
desenvolvimento
estruturado desses três e
importantes pilares da

empresa.”
Thiago Alcantara
41-9117.4308

(Siscoserv) - Sistema Integrado
de Comércio Exterior de
Serviços, Intangíveis e Outras
Operações que Produzam
Variações no Patrimônio
O Siscoserv é um sistema informatizado,
desenvolvido pelo Governo Federal como
ferramenta para o aprimoramento das ações
de estímulo, formulação, acompanhamento
e
aferição
das
políticas
públicas
relacionadas a serviços e intangíveis bem
como para a orientação de estratégias
empresariais de comércio exterior de
serviços e intangíveis.

Soluções RSAC:
1. Sped eSOCIAL
2. FCI
3. Siscoserv
A RSAC possui uma equipe
especializada
para
dar
suporte e configurar essas
necessidades
para
sua
empresa. Não deixe para
última hora, agende um
consultor especialista.

