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Estado quer recuperar até R$ 1,3 bilhão com parcelamento de dívidas.

Contate o escritório ou leia mais: 
https://www.sefaz.rs.gov.br/Site/NoticiaDetalhes.aspx?NoticiaId=5542

Para aumentar a cobrança de créditos tributários em meio a um período de enormes dificuldades de caixa, o Estado lança na

primeira semana de setembro o Refaz (Programa Especial de Quitação e Parcelamento). Destinado às empresas com dívidas de

ICMS, o programa prevê desconto de 40% de juros em todas as modalidades de adesão, bem como redução de até 100% de

multas.

Podem aderir ao Refaz os devedores de ICMS tanto em

cobrança administrativa, quanto judicial, em relação aos

créditos tributários vencidos até 31 de julho deste ano.

Fiscal

Haverá duas formas de parcelamento: Pagamento mínimo de

15% e parcelamento de 120 vezes, com desconto da multa de

acordo com o prazo. A outra modalidade, disponível apenas

para optantes do Simples, poderá parcelar em até 120 meses

sem entrada.

https://www.sefaz.rs.gov.br/Site/NoticiaDetalhes.aspx?NoticiaId=5542


Fiscal

Empresas tem até 01 de Outubro de 2015 para emitir documentos 

fiscais para o novo ambiente de autorização.

Contate o escritório ou leia mais: 
https://www.sefaz.rs.gov.br/Site/NoticiaDetalhes.aspx?NoticiaId=5491

A Receita Estadual do Rio Grande do Sul informa que os contribuintes que não migrarem seu sistema de emissão de

documentos fiscais para o novo ambiente de autorização de uso ficarão sem poder emitir seus documentos fiscais eletrônicos

(NF-e, NFC-e, CT-e e MDF-e).

O ambiente antigo de autorização será desativado em

01/out/2015, e não mais poderá ser utilizado para solicitação

de autorização de uso de documentos eletrônicos nem para

quaisquer dos demais serviços associados (consulta,

cancelamento, etc.).

https://www.sefaz.rs.gov.br/Site/NoticiaDetalhes.aspx?NoticiaId=5491


A importância do contador para as PMEs.

Contate o escritório ou leia mais:
http://www.contabeis.com.br/noticias/25245/entenda-a-importancia-do-contador-nas-pmes/

Mais do que responsável pelo acerto das contas da empresa e pelo pagamento de tributos aos governos municipais, estaduais e 

federal, o contador é o responsável por auxiliar o gestor na condução consciente da organização. 

Além de realizar o planejamento tributário, o contador é uma

figura fundamental na gestão dos processos internos, e auxilia na

descoberta de gargalos dentro da empresa que drenam recursos

e fazem com que o negócio perca rentabilidade. Para isso, o

profissional da contabilidade tem os balanços mensais, semestrais

e anuais como ponto de análise da saúde financeira da

organização.

Contábil

http://www.contabeis.com.br/noticias/25245/entenda-a-importancia-do-contador-nas-pmes/


Diferença entre lucro bruto e lucro líquido.

Contate o escritório ou leia mais:
http://www.contabeis.com.br/noticias/25318/lucro-bruto-x-lucro-liquido-fique-por-dentro-de-cada-um/

Uma vez que a análise de lucro bruto e lucro líquido é um importante indicador da saúde de um empreendimento, erros não 

podem ser cometidos sob o risco de elaboração de um planejamento baseado em dados não condizentes com a realidade de 

uma empresa.

Lucro Bruto:

O lucro bruto se trata da diferença entre receita

total e custos variáveis, ou seja: Lucro Bruto =

Receita Total – Custos Variáveis. Os custos variáveis

são aqueles que variam de acordo com o

faturamento, principalmente relacionado ao custo

dos produtos vendidos, impostos e custo com

mão de obra da produção.

Contábil

Lucro Líquido:

O lucro líquido se trata da diferença entre a receita

total e custo total, ou seja, Lucro Líquido = Receita

Total – Custo Total. O custo total é a soma dos

variáveis com o fixo. Custos fixos são todos

aqueles que não dependem da quantidade

produzida, como aluguel, funcionários, luz e etc.

http://www.contabeis.com.br/noticias/25318/lucro-bruto-x-lucro-liquido-fique-por-dentro-de-cada-um/


Prorrogação de Jornada nas Atividades Insalubres Somente com 

Autorização da SRT.

Contate o escritório ou leia mais:
http://www.contadores.cnt.br/portal/noticia.php?id=24808

Importante que as empresas que necessitarem

realizar jornadas extraordinárias naqueles

setores onde a atividade seja insalubre, que

antecipadamente façam o requerimento a

Superintendência Regional do Trabalho de sua

região, a fim de evitar possíveis autuações e

consequentemente o pagamento de multas

trabalhistas.

RH

http://www.contadores.cnt.br/portal/noticia.php?id=24808


Senado aprova projeto que reduz desoneração da folha.

Contate o escritório ou leia mais:
http://g1.globo.com/politica/noticia/2015/08/senado-aprova-texto-base-do-projeto-que-reduz-desoneracoes-da-folha.html

Proposta aprovada é a mesma que passou pela Câmara dos Deputados.

Projeto segue para sanção da presidente Dilma Rousseff.

O projeto original, enviado pelo Executivo ao Congresso,

aumenta a contribuição previdenciária que as empresas têm de

pagar ao Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS). Na

Câmara, o texto aprovado pelos deputados prevê um aumento

menor de tributo para as áreas de transportes, confecções, call

center, empresas de comunicações e setor calçadista.

RH

http://g1.globo.com/politica/noticia/2015/08/senado-aprova-texto-base-do-projeto-que-reduz-desoneracoes-da-folha.html


FÉRIAS E 13º SALÁRIO

Palestra GRATUITA

Prepare-se para as despesas do final de ano. Venha esclarecer as suas dúvidas e entender sobre o cálculo e forma 

de pagamento das férias e do 13º salário.

Data:  22/09/2015 (Terça 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

Apoio:



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 






