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Obrigações



Novo Prazo para cancelamento da nota fiscal (NFe)

Contate o escritório ou leia mais: 
http://www.hgm.com.br/hgm/blog/item/217-novo-prazo-para-cancelamento-de-notas-fiscais-nfe-%E2%80%93-

7-dias-%E2%80%93-sefaz-rs-%E2%80%93-instru%C3%A7%C3%A3o-normativa-037/2015

O prazo passou das atuais 24 horas, para 7 dias.

De acordo com a publicação no DOE de 28/07/2015, a

Instrução Normativa 037/2015 da Secretaria da Fazenda do

Rio Grande do Sul que promove a mudança na prazo para

cancelamento de notas fiscais eletrônicas. Portanto, a partir

de agora o prazo será de 168 horas (7 dias).

Fiscal

http://www.hgm.com.br/hgm/blog/item/217-novo-prazo-para-cancelamento-de-notas-fiscais-nfe-%E2%80%93-7-dias-%E2%80%93-sefaz-rs-%E2%80%93-instru%C3%A7%C3%A3o-normativa-037/2015


STF limita multa pelo Fisco.

Contate o escritório ou leia mais: 
http://www.contabeis.com.br/noticias/24886/alerta-stf-limita-a-aplicacao-de-multa-pelo-fisco/

A multa pode acontecer em duas circunstâncias: a primeira quando o contribuinte declara o recolhimento de um tributo, como

o IR (Imposto de Renda) , mas que não é pago ou é efetuado com atraso, gerando a chamada multa de mora ou por atraso de

pagamento; a segunda é a chamada multa de ofício, também conhecida como punitiva, que é aplicada quando o contribuinte

deixa de informar ao Fisco algo que ele estaria obrigado a comunicar.

As multas punitivas podem variar de 75% a 225% dos valores

devidos. Agora, de acordo com o novo entendimento do STF,

essa multa não poderá ser aplicada em percentual superior a

100%, em caso de multa punitiva, e 20%, em caso de multa

moratória, sobre o valor do tributo devido pelo contribuinte.
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http://www.contabeis.com.br/noticias/24886/alerta-stf-limita-a-aplicacao-de-multa-pelo-fisco/


Bloco K: Empresas devem aderir até o final do ano.

Contate o escritório ou leia mais:
http://www.contabeis.com.br/noticias/24884/bloco-k-empresas-devem-se-adequar-ate-o-fim-do-ano/

O calendário do SPED Fiscal tem programado uma importância mudança para empresas para 1º de janeiro de 2016. É que a 

partir desta data essas empresas estarão obrigadas a enviar o livro Registro de Controle da Produção e do Estoque por meio do

Bloco K do SPED Fiscal, conforme o Ajuste Sinief 17/14 que dispôs a obrigatoriedade do Bloco K.

A Receita Federal terá registrada no Bloco K do SPED Fiscal, as quantidades produzidas e os insumos 

consumidos em cada material intermediário ou produto acabado, podendo através desta informação, projetar 

o estoque de matéria-prima e de produto acabado do contribuinte. Além disso, contará também com as 

informações de industrialização efetuada por terceiros e dados dos comércios. 
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Empresas podem tirar certidão negativa rapidamente, mesmo com 

pendencias tributárias.

Contate o escritório ou leia mais:
http://www.contabeis.com.br/noticias/24711/empresas-podem-tirar-certidao-negativa-rapidamente-

mesmo-com-pendencias-tributarias/

Muitas empresas precisam de CNDs, Certidões Negativas de Débitos Tributários para receber de grandes empresas ou órgãos públicos, mas com 

as dificuldades econômicas, pendencias tributárias as impendem de tirar as certidões, e portanto, impedem de receber.

Para os devedores existem formas judiciais de conseguir as certidões. O artigo 206 do CTN

possibilita a utilização de estratégias para caucionar os débitos administrativa ou

judicialmente, com base nestes procedimentos fazer os lançamentos apropriados e

conseguir a emissão da CND positiva com efeitos de negativa, é importante entender a

situação específica da empresa para preparar uma estratégia personalizada com mais

velocidade e menor custo.
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eSocial confirma fiscalização trabalhista total em 2016. 

Contate o escritório ou leia mais:
http://www.contabeis.com.br/noticias/24877/esocial-confirma-fiscalizacao-trabalhista-total-em-2016/

Se apenas 250 mil empresas atualmente passam por algum tipo de fiscalização do Ministério do Trabalho, a implantação do 

eSocial tornará esta abrangência da fiscalização praticamente total.

Ao automatizar o registro de eventos em tempo real, a

fiscalização torna-se massificada. O eSocial passa efetivamente

a ser obrigatório a partir de setembro de 2016.
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http://www.contabeis.com.br/noticias/24877/esocial-confirma-fiscalizacao-trabalhista-total-em-2016/


Governo libera terceiro lote de restituição do IR 2015.

Contate o escritório ou leia mais: 
http://www.contabeis.com.br/noticias/24926/receita-federal-paga-restituicoes-do-3o-lote-do-imposto-de-renda-2015/

Notícias

O lote pagará R$ 2,1 bilhões para 1,74 milhão de contribuintes. Restituições virão corrigidas em 4,24%.

As consultas poderão ser 

feitas no site da Receita, em:

http://www.receita.fazenda.go

v.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRes

t/Atual.app/paginas/index.asp

A Receita Federal lembra que os contribuintes podem saber se sua 

declaração do Imposto de Renda caiu na malha fina por conta de 

erros, omissões ou inconsistências. Para isso, é preciso acessar a 

página da Receita Federal e consultar o chamado "extrato" do 

Imposto de Renda.

http://www.contabeis.com.br/noticias/24926/receita-federal-paga-restituicoes-do-3o-lote-do-imposto-de-renda-2015/
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/paginas/index.asp


NOTAS FISCAIS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Palestra GRATUITA

Saiba quando é obrigatória a retenção de impostos nas notas fiscais e 

os procedimentos a serem adotados.

Data:  26/08/2015 (Quarta feira)

Horário: 

19:00 - Recepção

19:30 às 20:30 - Palestra

Local: Câmara de Vereadores 

de Campo Bom

Inscrições:

3597-3546/3038-3546 c/ Andréia 

ou schmokel@schmokel.com.br



Calendário de obrigações – Simples Nacional

20

- INSS (Antecipa)

- INSS retenção s/serviços tomados INSS *Somente 

quando tem notas fiscais INSS de serviço tomado 

com retenção. (Antecipa)

- Darf retenção de IR s/serviços tomados (Antecipa)

- ICMS diferencial de alíquota (Prorroga)

- Simples (Prorroga)

- Contribuição Sindical.*Somente nos meses em que 

ocorrer desconto dos funcionários. (Antecipa)

- FGTS (Antecipa)

- Contribuição Assistencial. *Somente nos meses em 

que ocorrer desconto dos funcionários. (Antecipa)

- Darf retenção de Pis, Cofins, CS s/serviços 

tomados.  *Somente quando tem notas fiscais de 

serviço tomado com retenção. (Antecipa)

30

10

15

07

*** () Em caso de fim de semana ou feriado



20

- INSS (Antecipa)

- INSS retenção s/serviços tomados INSS *Somente quando tem 

notas fiscais INSS de serviço tomado com retenção. (Antecipa)

- Darf retenção de IR s/serviços tomados (Antecipa)

- Contribuição Sindical.*Somente nos meses em que ocorrer 

desconto dos funcionários. (Antecipa)

- FGTS (Antecipa)

- Contribuição Assistencial. *Somente nos meses em 

que ocorrer desconto dos funcionários. (Antecipa)

- ISSQN – p/ Cambo bom (Prorroga)

- Darf retenção de Pis, Cofins, CS s/serviços 

tomados.  *Somente quando tem notas fiscais de 

serviço tomado com retenção. (Antecipa)

30

10

15

07

*** () Em caso de fim de semana ou feriado

25

- PIS e Cofins (Antecipa)

Calendário de obrigações – Lucro presumido
30/04 - 31/07 - 31/10 - 31/01

IRPJ e CSLL

* Pago trimestralmente 






