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Discriminar impostos em nota fiscal se torna obrigatório.

Contate o escritório ou leia mais: 
http://www.contabeis.com.br/noticias/21963/estabelecimento-que-nao-discriminar-impostos

-em-nota-fiscal-sofrera-penalidades/

A partir deste ano, as empresas que descumprirem a obrigatoriedade de discriminação dos tributos incidente na operação, 

seja ela de aquisição de mercadoria ou de prestação de serviços, serão penalizadas. 

Micro empreendedores 

individuais (MEI):

Facultativo.

Fiscal

Empresas de pequeno porte 

enquadradas no Simples:

Podem informar apenas a 

alíquota.

http://www.contabeis.com.br/noticias/21963/estabelecimento-que-nao-discriminar-impostos-em-nota-fiscal-sofrera-penalidades/


Profissional liberal terá de identificar clientes a partir de janeiro.

Contate o escritório ou leia mais: 
http://www.contabeis.com.br/noticias/21951/profissional-liberal-tera-de-identificar-clientes-a-partir-de-1o-de-janeiro/

Pela instrução, esses profissionais deverão atentar para a necessária identificação do CPF dos titulares do pagamento 

de cada dos serviços.

Prestadores de serviço:

Médicos; 

Odontólogos; 

Fonoaudiólogos; 

Fisioterapeutas; 

Terapeutas ocupacionais; 

Advogados; 

Psicólogos;

Psicanalistas;

Fiscal

http://www.contabeis.com.br/noticias/21951/profissional-liberal-tera-de-identificar-clientes-a-partir-de-1o-de-janeiro/


Micro e pequenas têm até o dia 30 para aderir ao Simples.

Contate o escritório ou leia mais: 
http://www.contabeis.com.br/noticias/21959/micro-e-pequenas-tem-ate-o-dia-30-para-aderir-ao-simples/

Criado em 2006, o programa possibilita o pagamento de até oito tributos federais em apenas uma guia, podendo reduzir em até 40% 

o imposto. O Simples Nacional ou Supersimples é destinado ao micro e pequeno empresário que fatura até R$ 3,6 milhões por ano.

Este ano ocorreu uma mudança, o benefício 

se estendeu para 142 categorias:

Como engenheiros, médicos, advogados, 

odontólogos, jornalistas, corretores, 

arquitetos, veterinários, psicólogos, 

profissionais de terapia ocupacional, 

acupuntura, podologia e fonoaudiologia, 

entre outros.
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http://www.contabeis.com.br/noticias/21959/micro-e-pequenas-tem-ate-o-dia-30-para-aderir-ao-simples/


Simples pode aumentar tributos para empresas de serviços.

Contate o escritório ou leia mais: 
http://www.maxpressnet.com.br/Conteudo/1,727759,Opcao_pelo_Simples_Nacional_aumenta_a_carga_tributaria_

da_maioria_das_empresas_de_servicos,727759,5.htm

Desde 1 de janeiro, profissionais autônomos como médicos, advogados, dentistas e engenheiros podem aderir ao Supersimples, 

ou Simples Nacional.

Segundo estudos, para apenas 20% das 

empresas é positiva a opção pelo Simples. 

Para o restante há aumento dos impostos, 

apesar da simplificação da burocracia. 
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http://www.maxpressnet.com.br/Conteudo/1,727759,Opcao_pelo_Simples_Nacional_aumenta_a_carga_tributaria_da_maioria_das_empresas_de_servicos,727759,5.htm


Justiça decide a favor das empresas sobre adicional do FGTS.

Contate o escritório ou leia mais: 
http://www.contabeis.com.br/noticias/21969/justica-decide-a-favor-das-empresas-sobre-adicional-do-fgts/

Os Tribunais Regionais Federais estão reconhecendo às empresas a suspensão da inexigibilidade do crédito tributário relativo 

ao adicional de 10% sobre a multa do FGTS, permitindo que as mesmas voltem a recolher apenas o percentual de 40% incidentes.

O principal argumento para o reconhecimento deste 

direito é o de que há um nítido desvio da destinação dos 

valores obtidos. O STF admitiu que a permanência da 

cobrança do adicional se justifica se preservadas a sua 

destinação e finalidade.
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http://www.contabeis.com.br/noticias/21969/justica-decide-a-favor-das-empresas-sobre-adicional-do-fgts/


Medida provisória determina mudança para benefícios previdenciários.

Contate o escritório ou leia mais: 
http://g1.globo.com/economia/noticia/2014/12/governo-publica-mps-que-alteraram-acesso-

beneficios-previdenciarios.html

No dia 30 de dezembro a Presidente da República editou as Medidas Provisórias nº 664 e 665, as mudanças ocorreram no 

Abono Salarial, Seguro Desemprego, Auxílio Doença e outros.

Abono Salarial:

Antes - Quem trabalhava um mês 

durante o ano e recebia até dois 

salários mínimos tinha direito a um 

salário mínimo como abono;

Agora - Carência de seis meses de 

trabalho ininterruptos e o pagamento 

passa a ser proporcional ao tempo 

trabalhado;
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Seguro desemprego:

Antes - Carência de seis 

meses de trabalho;

Agora - Carência de 18 meses 

na primeira solicitação; 12 

meses na segunda e seis 

meses a partir da terceira;

Auxílio Doença:

Antes - O benefício era de 91% do salário 

do segurado, limitado ao teto do INSS. 

Além disso, as empresas arcavam com o 

custo de 15 dias de salário antes do INSS;

Agora - O teto é a média das últimas 12 

contribuições e as empresas arcam com o 

custo de 30 dias de salário antes do INSS.

http://g1.globo.com/economia/noticia/2014/12/governo-publica-mps-que-alteraram-acesso-beneficios-previdenciarios.html


Extrato anual DIRF 2015.

Prezados Clientes, durante os meses de janeiro e fevereiro, vocês estarão recebendo através do correio extratos dos cartões de 

crédito, com os quais sua empresa trabalha. Estes extratos são anuais e estarão descritos bem acima EXTRATO ANUAL DIRF 2015. 

Necessitamos destes documentos para a DIRF (Receita Federal) que tem prazo até final de fevereiro a ser entregue. As possíveis 

bandeiras de cartão que enviam extrato anual para DIRF são: 

Caso a empresa possua senha, favor acessar o site do cartão e retirar por lá o extrato. 

OBS: Conforme vocês já tenham em mãos estes extratos enviem para o escritório, por e-mail ou impressos (aos cuidados da 

Contabilidade). 

Ainda para a DIRF, preciso que quem pague aluguel, entre em contato com a imobiliário e peçam o valor que eles informaram na 

DIMOB, pois precisamos informar na DIRF também. 

Agradecemos pela colaboração. Quaisquer dúvidas, favor entrar em contato com 

Franciele ou Rogério nos fones (51) 3597-3546 e (51) 3597-6977. 

Notícias

Goodcard, Redecard, Cielo, Hipercard, American 

Express, Verdecard, Banricompras alimentação 



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 
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