Federações de Contabilistas se mobilizam e
conseguem prorrogar a entrega da DIRF para 27 de
fevereiro de 2017
Desde o inicio de Dezembro de 2016, as Federações de Contabilistas do Brasil se
mobilizam e fizeram a reivindicação a Receita Federal do Brasil a nível Nacional,
pedindo a prorrogação de entrega da DIRF (calendário 2016 e situações especiais
ocorridas em 2016), que por longos anos sempre ocorreu no final de fevereiro e
esse ano haviam antecipado para o dia 15/02/2017.
Todas as Federações de Contabilistas existentes no Brasil, subscritaram
regionalmente e enviaram tanto ao Secretário da Receita Federal do Brasil em
Brasília , quanto a todas as Delegacias Regionais de todos os Estados de suas
jurisdição
o pedido de prorrogação e retorno para entrega ao final de
fevereiro/2017.
No caso destacamos a Federação dos Contabilistas nos Est. RJ, ES E BA , e
juntamos para conhecimento especial dos profissionais do Rio de Janeiro, Espírito
Santo e Bahia , mais essa defesa que a categoria as vezes nem fica sabendo , mas
que são oriundas de manifestações e reivindicações das Entidade Sindicais . A atual
Presidente Sandra Regina Rodrigues Tavares Maciel, enviou por essa Federação
ao Secretário da Receita Federal – em Brasília e também a todas as delegacias
Regionais da Receita Federal , nos três estados da Jurisdição dessa Federação
(RIO DE JANEIRO, ESPIRITO SANTO E BAHIA) , sobre esse pedido conjunto .
Assim foi publicada hoje (27/01/2017)no Diário Oficial da União a IN RFB Nº 1.686 a
aprovação do Programa Gerado do Imposto de Renda Retido na Fonte 2017 (PDG
DIRF 2017) e o mesmo segundo noticias já está no site da Receita Federal e pode
ser acessado e o leiaute que estabeleceu a forma de organização dos dados para
importação pelo PGD DIRF2017 foi publicado em 28 de novembro de 2016, com
base no Ato Declaratório Cofis nº 90/2016.
Além disso, a IN RFB nº 1.686 restabeleceu que o prazo de entrega da DIRF2017
se encerra no último dia útil de fevereiro, ou seja, às 23h59min59s do dia 27 de
fevereiro de 2017, e assim , atendeu então à solicitação das Entidades que
agradecem de público, por todos os profissionais da categoria, essa deferência aos
profissionais contábeis.
Veja abaixo a carta enviada pelas Federações:
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