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Pensando em ajudar todos vocês a entender melhor esse
procedimento, vamos abordar este assunto, nesse artigo.
Você sabe como preencher a GFIP e a GPS em tempos de
pandemia e seguindo as orientações do ADE 14?

Lembrando que é preciso levar em conta as prorrogações
dos prazos, as reduções de terceiros e tudo mais… Se você
não sabe ou têm dúvidas acerca desse tema, continue lendo
esse artigo e veja como é simples! Vamos lá?

(https://nith.com.br/nith�ix?utm_source=blog-
nith&utm_medium=banner_post_mobile&utm_campaign=ni

th�ix_blog_nith)

ADE 14: Você sabe que é preciso rejeitar a GPS gerada pelo
SEFIP?
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O ADE (Ato Declaratório Executivo – Codac) nº 14, publicado
o�cialmente, no dia 13 de abril de 2020 é um documento
que precisa ser levado em conta na hora de preencher as
duas guias (GFIP e GPS). E para quem ainda não sabe
ressaltamos que o Ato Codac é a orientação o�cial dada
pela Receita Federal.

Na realidade, o Codac é um departamento da Administração
Tributária da Receita, que orienta os procedimentos que o
contribuinte deve adotar, sobretudo quando se trata das
obrigações acessórias.

Podemos lembrar alguns ADE’s antigos e conhecidos que
nos ajudaram muito, por exemplo, na ocasião da CPRB
(Contribuição Previdenciária Sobre a Receita Bruta).

O ADE, daquela época, nos ensinou como deveríamos
proceder quando a empresa sofria a desoneração da da
folha de pagamento e conseguimos entender melhor todo o
procedimento que era necessário ser feito.

 Agora, este ADE nº 14 dispõe sobre os procedimentos a
serem observados para o preenchimento da Guia de
Recolhimento do Fundo de Garantia de Tempo de Serviço
(GPS) e da Guia de Informações à Previdência Social (GFIP).

E vamos começar falando diretamente sobre um dos pontos
mais interessantes de que trata o ADE 14. De acordo com
ele, pode-se continuar declarando a GFIP do mesmo jeito
que já se fazia. Inclusive, mantendo o mesmo Código de
Terceiros, que muitos de vocês já conhecem.
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Então, imaginemos, agora, que você é uma indústria. O que
você terá de preencher após somar todos os códigos? 
Primeiramente, você verá que a soma dos quatro dígitos vai
resultar em 0079. O que este número quer dizer?

Simples! 0079 signi�ca que sua empresa irá recolher 2,5%
do FDNE, 0,2% do INCRA, 0,6% do Sebrae e para o Sesc e
Senac entre 1% e 1,5%. Mas e se a sua empresa, que é uma
indústria, fez um convênio para recolher direto para o
Senai?

Nesse caso, a soma muda e o resultado �ca em 0067. Ou
seja, tudo isso, a maioria dos pro�ssionais do Departamento
Pessoal já sabe. Então, qual é a novidade de toda essa
história?

Na hora de preencher a GFIP eu vou fazer do mesmo jeito
que já estou acostumado a fazer! Mas, daí, vem a pergunta
sobre a redução de 50%? E nós trazemos a resposta já.

Basta veri�car o ADE 14, em seu Artigo 2º, que diz o
seguinte: você precisa rejeitar a GPS que será calculada pelo
Programa SEFIP. Ou seja, ao colocar o código 0079, o
documento continua sendo gerado e no Campo 9 da GPS
será calculado o valor de terceiros sem a redução.

E daí, você irá ignorar essa GPS utilizada e fará a sua própria
GPS de maneira manual fazendo todos os cálculos desses
2,5% de Sesc e Senac ou de Sesi e Senai e você irá reduzir
pela metade.

Basicamente, é esta a orientação que a Receita Federal está
compartilhando com todos os pro�ssionais contadores e
também com aqueles que atuam nos Departamentos
Pessoais das empresas.

ADE 14: O que colocar no Campo de Compensação da
GFIP?
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Através de um ADE, que é uma Instrução O�cial, a Receita
Federal alega que não irá atualizar o sistema SEFIP e,
portanto, cada um precisa se virar e conseguir fazer boa
parte do procedimento de maneira manual.

Sem facilitar a vida do contribuinte, a Receita Federal
empurra para cada um todo o trabalho que precisa ser feito,
inclusive os cálculos, que não são poucos!

Diferentemente da DCTF/Web que oferece um sistema
totalmente transparente e e�ciente, que já vem sendo aos
poucos atualizado para calcular de forma transparente
todos os códigos. E, assim, o usuário não precisará mexer
em nada!

É fundamental ressaltar que o ADE 14 também determina
que o valor das contribuições devidas a terceiros não deve
ser lançado no campo “Compensação” da GFIP.

Isso porque, esse campo é destinado a reduzir o valor que
sua empresa iria recolher para o INSS (Instituto Nacional de
Seguridade Social). Portanto, se a sua empresa colocar
qualquer outro valor de redução nesse campo de
Compensação, ela estará distorcendo o sistema.

Gostou dessas informações? Considerou que elas são úteis
para você? Então, continue nos acompanhando por aqui,
pois sempre trazemos artigos sobre os mais diversos
assuntos.

E se quiser saber mais detalhes sobre o tema especí�co
desse artigo acesse a LIVE
(https://www.youtube.com/watch?v=GR9IadrJhCA) que está
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disponível no canal da Nith Treinamentos, no YouTube. Para
assistir, basta clicar aqui
(https://www.youtube.com/watch?v=GR9IadrJhCA).

Aproveite e conheça o site da Nith Treinamentos e todos os
cursos online que ela oferece para quem quer aprender
com quem entende e tornar-se um pro�ssional de destaque
no setor em que atua.

Fique atento também às nossas redes sociais, pois sempre
trazemos novidades sobre o que está acontecendo neste
período de calamidade pública no nosso país.

Siga-nos no Facebook (https://pt-
br.facebook.com/nithtreinamentos/), no Instagram
(https://www.instagram.com/nithtreinamentos/) e no nosso
canal no Youtube
(https://www.youtube.com/user/NithTreinamentosEAD).
Aproveite para acessar o site da Nith Treinamentos e
con�ra todos os nossos cursos online, que já estão
disponíveis.

Aproveite para conhecer profundamente sobre as Medidas
Provisórias de enfrentamento da crise do Covid-19.

Inscreva-se no curso AO VIVO Medidas Preventivas
Trabalhistas e o COVID 19 – Aspectos Práticos e Teóricos das
MP’s  927, 936 e 946, que vai acontecer no dia 09 de maio,
13h às 18h.

As aulas são atualizadas com base nas medidas promovidas
pela MP 927/936 e 946 de 2020.
Com comentários práticos, o curso abordará as Medidas
Provisórias nº 927, 928, 944 e 945/2020, as quais previram
medidas trabalhistas para enfrentamento do estado de
calamidade pública decorrente da pandemia do Covid-19
(Coronavírus), empréstimos para pagamento de folhas de
salários.

Como também abordará a MP 936/2020, consistente no
pagamento de Benefício Emergencial de Preservação do
Emprego e da Renda, na redução proporcional de jornada
de trabalho e de salários e na suspensão temporária do
contrato de trabalho e a MP nº 946, a qual trata da extinção
do PIS-PASEP e hipóteses de saque do FGTS.
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COMPARTILHE ESSE POST

O curso ao vivo vai acontecer no dia 9 de maio. A aula
começa às 13h e termina às 18h. É literalmente uma
IMERSÃO!

Veja todas as suas vantagens:

A TRANSMISSÃO É 100% ONLINE!
CERTIFICADO DE PARTICIPAÇÃO DE 5 HORAS.
ACESSO AOS SLIDES DE TODO O CONTEÚDO.
AULAS DISPONÍVEIS ATÉ ÀS 23h59H DO DIA 10/05/2020

Clique aqui  (https://nith.com.br/trabalhista/medidas-
preventivas-trabalhistas-covid19)e inscreva-se. Vagas
limitadas.

(https://nith.com.br/trabalhista/cursoaovivo/medidas-
preventivas-trabalhistas-

covid19/#utm_source=blog&utm_medium=banner-rodape-
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