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O e-Social é um projeto do governo federal e um instrumento de unificação da prestação das informações referentes à escrituração das obrigações
fiscais, previdenciárias e trabalhistas e tem por finalidade padronizar sua transmissão, validação, armazenamento e distribuição, constituindo um
ambiente nacional. - Fonte: http://sped.rfb.gov.br/pagina/show/1507
A receita Federal estima que 14 mil companhias estarão sujeitas ao e-Social a partir de janeiro/2018. As demais entram no sistema no segundo
semestre de 2018.
O SPED e-Social exige um detalhamento muito maior das informações fiscais, previdenciárias e trabalhistas, além de que a demora para concluir o
projeto é de dois a três meses. Assim, devem buscar uma solução o quanto antes.
A BAUERNET tem a solução para a extração e geração dos arquivos para o SPED e-Social. Entrem em contato através do site
www.bauernet.com.br. Agende uma visita de apresentação para a implementação do SPED e-Social em sua empresa.
Segundo a Receita Federal não existe nenhuma hipótese de adiamento da entrada em funcionamento do e-Social.
O Comitê Diretivo do e-Social publicou no DOU de hoje, 31 de agosto de 2016, a Resolução nº 2. A norma traz a repactuação de prazos para a
entrada em produção do sistema.
Fonte: http://idg.receita.fazenda.gov.br/noticias/ascom/2016/agosto/publicado-novo-cronograma-para-o-esocial
Prazos
. 01/01/2018 - Para os empregadores e contribuintes com faturamento no ano de 2016 acima de R$ 78.000.000,00 (setenta e oito milhões de reais); e
. 01/07/2018 - Para os demais empregadores e contribuintes.
Periodicidade
.A periodicidade obedecerá aos prazos determinados na legislação atual referente a cada evento trabalhista.
.Eventos Iniciais - serão tempestivos, ou seja, sempre que houver;
.Eventos Trabalhistas - serão tempestivos, ou seja, sempre que houver;
.Eventos Mensais Folha de Pagamento - está previsto o envio até o dia 7 do mês subsequente, seguindo o mesmo critério utilizado hoje pela
SEFIP/GFIP.
.Modelo para Eventos Trabalhistas:
.Admissão – Até o inicio da atividade laboral;
.Comunicado de Acidente de Trabalho (CAT) – Até o dia seguinte ao acidente;
.Afastamento Temporário e Desligamento – Até 10 dias da ocorrência;
.Alterações, Atestado de Saúde Ocupacional (ASO), Atividades Desempenhadas, Aviso Prévio, Exclusão, Condição de Trabalho
Diferenciada, Estabilidade, Trabalhador sem Vínculo de Emprego e Reintegração – Até o envio da folha de pagamento da competência.
Solução da BAUERNET para o SPED-e-Social - Extraímos e Geramos de qualquer Base de Dados.
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Extraímos e Geramos de qualquer Base de Dados.
Trabalho proposto pela BAUERNET.
Os trabalhos que a BAUERNET se propõe são divididos nas fases a seguir:
1. Explanar de forma sucinta as necessidades do SPED e-Social, dando ênfase aos novos requisitos exigidos.
2. Verificar e analisar sua base de dados, verificando se todos os requisitos exigidos pelo SPED e-Social estão contemplados.
3. Sugerir, após análise, a possível introdução de dados faltantes, de forma a minimizar esforços dos usuários envolvidos, procurando dentro do seu
sistema, sugerir maneiras de automatizar tais informações.
4. Desenvolver programas de “interface” para captura das informações de sua base dados no que concerne a:
. Dados do cadastro de funcionários.
. Dados do cadastro dos itens de proventos e descontos padronizados.
. Dados do cadastro dos centros de custo.
. Dados dos lançamentos das folhas de pagamento, décimo terceiro salário, férias, PLR e abono salarial.
. Dados dos lançamentos dos encargos de INSS, FGTS, IRF, sindicais, etc.
. Dados dos lançamentos da ficha financeira.
5. Consistir os dados capturados antes do envio a RFB.
6. Gerar os arquivos texto para serem validados, pelos programas do governo, SPED e-Social.
Após, vencidos os passos descritos nos itens anteriores, será possível a empresa assinar eletronicamente as informações e as enviar ao governo, com
o Programa de Validação e Autenticação (PVA).

Nosso corpo técnico está habilitado para o desenvolvimento dos mais diversos softwares customizados para atender as suas
necessidades específicas e as diversas peculiaridades de mercado: industrial, comercial e serviços, bem como nos seus respectivos
departamentos: administrativo, financeiro, contábil, pessoal, jurídico, auditoria, livros fiscais, PCP (Planejamento e Controle da
Produção), necessidades de materiais, budget, PDV (Ponto de Venda), através de soluções ERP (Enterprise Resource Planning Ferramenta que Integra todos os Departamentos) e CRM (Customer Relationship Management - Gerenciar Relacionamento com o
Cliente) que podem ser adquiridos em módulos ou de forma integral.
Atuamos com vasta experiência na área de TI proporcionando aos clientes as mais diversas aplicabilidades como: consultoria,
estudo de viabilidade, arquitetura, análise, banco de dados, desenvolvimento, programação e implantação, nas plataformas desktop,
web e móbile.
Sendo assim, nos oferecemos para a realização satisfatória do serviço e no momento, apresentamos protestos de estimo apreço.
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