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Introdução: O projeto Núcleo de Apoio Contábil e Fiscal (NAF) foi concebido com a
finalidade de oferecer condições para aqueles que necessitam de apoio fiscal. O projeto
foi criado como resultado de uma parceria entre o curso de Ciências Contábeis do
Unileste e a Receita Federal do Brasil, através da Delegacia de Coronel Fabriciano. O
projeto oferece consultoria contábil e fiscal a microempreendedores,
microempresários, pessoas físicas e entidades, além de elaborar declarações de IRPF
para pessoas de baixa renda. O projeto é relevante, pois possibilita que os alunos
tenham contato com a prática e com o público por meio dessa atividade. Objetivo:
Prestar consultoria contábil e fiscal à comunidade acadêmica e do entorno, exercendo
atividades de cunho social. Como objetivo específico: realizar consultas de situação
cadastral do CPF, análise de pendências, criação de código de acesso, cadastro Micro
Empreendedor Individual, elaboração de Declaração de IRPF e consultoria para
entidades sem fins lucrativos. Metodologia: Para alcance dos objetivos propostos foi
realizado um treinamento na Receita Federal, utilizando o portal da e-CAC para
realizar consultas de pendências e outras tarefas pertinentes inclusive criação de MEI e
código de acesso. Foi utilizado o programa da Receita Federal para elaboração de
declarações de IRPF e para cálculo de ganho de capital. Foram realizadas pesquisas no
site da Receita e consulta com professores contadores para realização das consultorias
às entidades que buscaram informações. Para isso, foi utilizado o Laboratório V-109.
O suporte foi dado pelos inscritos no projeto, e por um (a) estagiário (a) contratado (a)
pelo Unileste. Resultados: Foram realizados atendimentos a contribuintes da Receita
Federal, verificando a situação cadastral do CPF, levantamento de pendências relativas
a declarações anteriores, elaboração de declarações retificadoras, criação de código de
acesso, orientações básicas, ajuda na navegação no Portal da Receita Federal e
informações gerais. Auxílio aos Microempreendedores individuais – MEI com
orientações, criação de MEI, cálculos de guias e elaboração de declaração do MEI.
Fornecimento de suporte para acadêmicos a respeito de tributação de IRPF e
informação sobre documentos necessários a abertura de CNPJ para entidade e
empresas. Elaboração de declaração de Imposto de Renda Pessoa Física para a
comunidade acadêmica e público externo. Consultoria para entidades sem fins
lucrativos com orientação sobre obrigações acessórias e forma de prestação de contas.
Também foi necessário interpretar leis do estatuto do servidor de várias esferas para
atender algumas particularidades na elaboração de Imposto de Renda da Pessoa Física.
Foi proporcionado um treinamento na Receita Federal do Brasil visando familiarizar a
estagiaria com o site RFB e com os principais atendimentos concebidos por meio dessa
ferramenta. Conclusão: O projeto possibilita aos alunos que participam do mesmo
prestar consultoria a microempreendedores, pessoas físicas e entidades sem fins
lucrativos além da elaboração declaração de IRPF.  Permite aos alunos exercer
atividades de cunho social, associadas às atividades contábeis e possibilita o
relacionamento de atividades práticas com a teoria
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