
Fabio Barretta (coan)

De: Fabio Barretta (coan) [fabio@coancontabil.com.br]
Enviado em: quarta-feira, 30 de setembro de 2015 15:56
Para: 'Sheyla Souza'; 'Daniele Lima'; 'cosimo@coancontabil.com.br'; 'Jorge - Auditoria Coan'
Cc: 'Wisleina Costa / COAN CONTABIL'; 'contabilidade5@coancontabil.com.br'; 'Larissa 

Lima - Coan Contabilidade'; 'Marcos DP'; 'fiscal@coancontabil.com.br'
Assunto: Agradecimentos ( tarefa concluida com exito )

Pessoal,  
 

Tenho a satisfação de dizer que a COAN não precisará da ajuda da RECEITA FEDERAL, conseguimos 

concluir todos os nossos SPED-ECF dentro do prazo, sendo que 98% dos SPED-ECF executados não 

vão precisar ser retificados, foram entregues corretamente.  

 

Meus sinceros agradecimentos a todos do dpto contabil pelo empenho e ao Jorge que foi muito útil 

neste processo. 

 

Acredito, hoje podemos nos considerar entre os escritórios diferenciados de São Paulo, aqueles 

escritórios que não depende de noticias como esta: 
 

Alerta: Contadores pedem adiamento da ECF à Receita Federal 
21 de setembro de 2015 

Ao participar do Rio Info 2015, o presidente do SESCON/Rio de Janei ro, Lúcio Fernandes, disse

que não há como os contadores entregarem o ECF, obrigação acessória que substi tui  a declaração de

renda da pessoa jurídica, no dia 30 de setembro, como está determinado pela Receita Federal .

Segundo o executivo, o próprio Fisco não conseguiu nos úl timos 30 dias, entregar uma versão

estável e está fazendo atual izações quase que diárias. 

“ O primeiro prazo era 30 de junho, mas não tinha sistema estável. Passou para 30 de setembro, mas
a instabi l idade prossegue. Estamos pedindo a pr or r ogação. As chances de erros são enormes” ,
pontuou o presidente do SESCON/Rio. Com a Internet sendo a principal  ferramenta de
relacionamento com o Governo, os escr i tór ios de contabi l idade precisam capacitar seus
funcionár ios cada vez mais na TI . 
 

      
   Atenciosamente,  
     

 
------------------------------------------------------------------------------------ 

�   Cada árvore produz 10.000 folhas de sulfite. Use o verso das folhas, imprima textos em letras menores, economize e ajude a 

salvar o planeta. 

Antes de impr im ir pense em sua responsabilidade e comprom isso com o MEI O AMBI ENTE! 
 
 




