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Nota do Autor

E

sta edição tem como
fundamento
a
área
tributária, suas dificuldades
e vivencias reais ocorridas durante
minhas experiências na curta
carreira de 20 anos.
Os capítulos explicam de forma
simples e objetiva os critérios
básicos do Departamento Fiscal
dentro da Contabilidade.
O objetivo desta edição é mostrar
o Departamento Fiscal como ele
realmente é, e principalmente
transformar as dificuldades que o
mercado impõe as pessoas que
por motivos diversos não tem o
conhecimento necessário para
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administrar seus impostos dentro
de sua própria empresa.
No total estou passando aos
leitores educando, empresários e
profissionais do segmento a
real dificuldade do mercado e
também os benefícios de ter o
conhecimento da Escrita Fiscal,
para que o leitor tenha a noção
das dificuldades e das vantagens
de ser um conhecedor do
Departamento
Fiscal
na
Contabilidade.
Ao ler esta edição o leitor poderá
dizer quais as obrigações básicas
tributárias que sua ou qualquer
empresa do mercado nacional tem
a cumprir ou um professor que
busca um material de apoio para o
ensinamento básico da Escrita
Fiscal poderá desfrutar desta obra
junto aos seus alunos.
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Sobre o Autor
Consultor
e
professor
hoje
trabalham no segmento contábil e
leciona o curso escrita fiscal.
Trabalhou em empresas publicas
e privadas, com destaque em
escritórios
e
organizações
contábeis. Executou serviços para
Indústrias, Bancos e empresas de
pequeno porte.
Sempre esteve ligada a área
Contábil, iniciando seu primeiro
trabalho no segmento em 1989.
Fez Técnico em Contabilidade no
colégio “FERNANDO PRESTES”
em 1991 na cidade de Sorocaba5
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SP e tanto nas empresas que
passou como prestando serviço,
sempre utilizou a ESCRITA
FISCAL, em seu dia-dia como
profissionalmente.
Ementa
Desenvolver os conceitos básicos
da Escrita Fiscal, a partir de prérequisitos
que
envolvem
a
capacidade do leitor na resolução
de problemas contextualizados no
ambiente econômico do seu dia-adia, construindo um ambiente
vinculado à realidade dos Fatos.
Justificativa:
Ajudar o leitor a ver a Escrita
Fiscal como uma ferramenta a
mais para análise dos seus
negócios, onde a maior para das
decisões empresariais quanto aos
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impostos são tomadas num
ambiente
de
incerteza,
desconhecimento e falta de
informação.
O leitor conhecerá os conceitos da
Escrita Fiscal, através de dicas
simples e para utilização em seus
negócios, podendo orientar e estar
preparado para os fatos nos
negócios.
Objetivos Específicos:
Desenvolver a partir de questões
do cotidiano o potencial criativo do
leitor em analisar e construir
soluções tendo o conhecimento na
Escrita Fiscal uma ferramenta a
mais nos seus negócios.
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Apresentação
Esta edição introduz os conceitos
básicos
e
os
principais
fundamentos da Escrita Fiscal.
São apresentados os tipos de
impostos, sendo federal, estadual
ou municipal.
As características e os tipos de
empresas que será o gerador da
arrecadação do governo federal,
estadual ou municipal.
Iremos esclarecer o que é
contribuinte e quais são esses
impostos que ele paga.
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LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA
Para
uma
convivência
em
sociedade há a necessidade de
normas e regras. Esta, uma vez
documentada, torna-se de direito
objetivo.

A lei máxima de um país é a sua
Constituição Federal – CF. A
nossa possui artigos específicos
que tratam da criação de leis.

A mais recente Constituição
Federal do Brasil foi promulgada
em 05/10/1988.
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