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A IMEDIATA está disponibilizando a “Folha de
Pagamento versão 2.10”, para atender
principalmente a demanda dos novos lay-outs de
arquivos magnéticos... Todos os clientes que
trabalham em parceria com a Imediata (contrato)
ou clientes que estejam no período de garantia
(renovação), poderão fazer a atualização em:
http://www.imediata.com.br/index.php?area=
atualizacao, opção "Folha de Pagamento 2.10 ".
Antes de qualquer procedimento de atualização,
garanta a existência de 2 cópias de segurança.
Teremos o maior prazer em atendê-lo(a) para
esclarecer suas dúvidas. Entre em contado com
nosso suporte : e-mail suporte@imediata.com.br,
MSN: suportenet@imediata.com.br ou nos
telefones: (51)3722 1961 e (51)3722 5805.

Novo Magnético da DIRF 2013
A tualização do programa gerador da Dirf 2013,
que irá atender a Instrução Normativa RFB nº 1.297,
de 17 de outubro de 2012 - relativa ao anocalendário de 2012, deverá ser entregue até as
23h59min, de 28 de fevereiro de 2013. O
Programa Gerador da Dirf 2013, está disponível no
endereço: www.receita.fazenda.gov.br. O programa,
que é de uso obrigatório pelas fontes pagadoras,
pessoas físicas e jurídicas, para a entrega das
declarações relativas ao ano-calendário 2012.

Dois recibos de Férias na mesma competência
Nova rotina que possibilita a geração de mais de
um recibo de férias dentro do mesmo mês, o que
possibilita, que o funcionário tenha um recibo de
férias vencidas calculado no período e inicie o gozo
de uma nova férias no mesmo mês.

Magnético da RAIS2013 ano base 2012
Disponível o novo gerador da RAIS ano-base
2012, para atender a Portaria MTE nº 5, de 08 de
janeiro de 2013, que deverá ser fornecida por
meio da internet, nos sites http://www.rais.gov.br/
e http://www.mte.gov.br/rais/, no prazo que iniciase em 15 de janeiro e encerra-se em 08 de
março de 2013. Não sendo possível validar pela
Internet, poderá ser entregue nos órgãos
regionais do MTE, devidamente justificado.
É obrigatória a utilização de certificado digital
válido padrão ICP Brasil para a transmissão por
todos os estabelecimentos ou arquivos que
possuírem 20 ou mais vinculos empregatícios.

Registro das atualizações nas Tabelas
Agora faz o controle das alterações no
Cadastro de Tabelas, onde foi incluído campo
com a data de atualização, como chave primária,
para guardar os registros de tabelas anteriores, o
que possibilitará o cálculo de Folhas retroativas e
geração de Dirf e Rais, que são referantes a
anos base anteriores, sem a necessidade do
operador alterar a Tabela em Vigor.

Cadastro Cargos com mais casas decimais
Adicionadas mais casas decimais no campo
“Horas Semanais”, que possibilita o cálculo de
horários quebrados nas provisões de Férias e 13º.

SPED para apuração dos impostos
federais pelo movimento
financeiro da empresa

Atenção, também a partir de janeiro, está em
vigor, o SPED Contribuições para atender
Pessoas Jurídicas optantes do Lucro Presumido,
que tenham adotado o regime de caixa.
Neste caso,em cada período da escrituração a
empresa terá de fazer uma espécie de conta
corrente na EFD, informando o valor das receitas
geradas com a emissão de documento fiscal e
nos registros filhos, informará a parcela da
receita faturada e recebida no próprio período.
Assim, o montante recebido no período de
emissão do documento será informado no campo
de Base de Cálculo. E em relação às receitas
recebidas, oriundas de NF-e emitidas em meses
anteriores, a mesma será escriturada nos
registros de ajustes, sendo gerado um registro
para cada mês, com o código de ajustes de
acréscimo.
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