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Fiscal Contábil RH Notícias
Calendário

Obrigações



Fisco irá cruzar informações de bancos com o Imposto de Renda e 

apertar contribuinte.

Contate o escritório ou leia mais: 
http://www.sitecontabil.com.br/noticias/artigo.php?id=1314

A partir de janeiro de 2016, empresas do setor financeiro serão obrigadas a prestar mensalmente informações relativas às

operações que sejam de interesse da Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB).

O processo será feito pelo e-Financeira, sistema eletrônico

instituído por meio da Instrução Normativa nº 1571, que

pretende tornar mais ágil o cruzamento de informações na

declaração anual de Imposto de Renda.

Fiscal

Entre os procedimentos a serem informados no módulo de

operações estão saldos de aplicações financeiras, contas de

depósitos, rendimentos brutos e aquisição de moeda estrangeira

http://www.sitecontabil.com.br/noticias/artigo.php?id=1314


Tributação no E-commerce

Contate o escritório ou leia mais: 
http://www.jornalcontabil.com.br/?p=5146

O crescimento acelerado das transações comerciais criou situações inéditas, as quais acabaram por chamar a atenção do ente

público e suas incontáveis formas de interpretação de repartição tributária.

Alteração entrará em vigor em 1º janeiro de 2016 e promoverá os limites para partilha

dos tributos cobrados em operações não presenciais, com algumas diferenças no

que diz respeito à posição de contribuinte ou não do tributo. No novo sistema será

adotada a alíquota interestadual (com índices variáveis de 4%, 7% ou 12%, conforme

o caso) e caberá ao Estado de localização do destinatário o imposto correspondente

à diferença entre a alíquota interna do Estado destinatário e a alíquota interestadual.

Fiscal

http://www.jornalcontabil.com.br/?p=5146


Obrigatoriedade de Escrituração Contábil. 

Contate o escritório ou leia mais:
http://www.sitecontabil.com.br/noticias/artigo.php?id=1311

A escrituração Contábil é obrigatória para todas as entidades, inclusive Micro e pequenas empresas.

O item 2 da referida Interpretação determina

que a mesma deve ser adotada por todas as

entidades, independente da natureza e do

porte, na elaboração da escrituração

contábil, observadas as exigências da

legislação e de outras normas aplicáveis, se

houver.

Contábil

Portanto, de acordo com a legislação

vigente, a manutenção da escrituração

contábil regular é obrigatória a toda

entidade, independentemente do tipo de

tributação. Considera-se exceção a tal regra

apenas o micro empreendedor individual.

http://www.sitecontabil.com.br/noticias/artigo.php?id=1311


Aprimore o gerenciamento das notas fiscais.

Contate o escritório ou leia mais:
http://www.jornalcontabil.com.br/?p=5125

Dicas de como os empreendedores podem aprimorar a administração das notas, evitando falhas na gestão do negócio. Confira 

4 práticas sugeridas:

1. Facilite o armazenamento

2. Crie uma rotina patronizada

3. Revise com atenção

4. Utilize software de gestão

Contábil

http://www.jornalcontabil.com.br/?p=5125


1ª parcela do 13º salário cai até o dia 30 de Novembro.

Contate o escritório ou leia mais:
http://economia.uol.com.br/noticias/redacao/2015/11/09/1-parcela-do-13-salario-cai-ate-o-dia-30

-veja-10-perguntas-e-respostas.htm

Quem já pegou metade durante as férias não

ganha nada em 30 de novembro. Vai receber só

em 20 dezembro (a segunda parte).

RH

A segunda parcela, na qual incidem os descontos de INSS e IR, deve ser paga até o dia 20 de dezembro.

Cada mês trabalhado (ou mais de 15 dias num

mês) dá direito a 1/12 da remuneração. A

remuneração inclui todos os valores recebidos

pelo empregado, como horas extras e adicional

noturno, e não apenas o salário.

http://economia.uol.com.br/noticias/redacao/2015/11/09/1-parcela-do-13-salario-cai-ate-o-dia-30-veja-10-perguntas-e-respostas.htm


Empresas voltam a contribuir com previdência por meio da folha salarial.

Contate o escritório ou leia mais:
http://www.contabeis.com.br/noticias/25992/empresas-voltam-a-contribuir-com-previdencia-por-meio-da-folha-salarial/

A opção tem sido atraente para as companhias

com folha de pagamento "mais enxuta", ou seja,

com baixos níveis de empregabilidade ou de

custos com funcionários.

RH

Com a revisão das desonerações, muitas empresas estão voltando a contribuir com a Previdência Social por meio da alíquota de 

20% sobre a folha de pagamento.

Em meio à um cenário econômico de incertezas, ser tributado pela folha de

pagamentos pode oferecer mais estabilidade, já que esta sofre poucas

alterações ao decorrer do ano.

http://www.contabeis.com.br/noticias/25992/empresas-voltam-a-contribuir-com-previdencia-por-meio-da-folha-salarial/


Aposentadoria: Novas regras já estão em vigor.

Contate o escritório ou leia mais:
http://www.previdencia.gov.br/2015/06/servico-novas-regras-para-aposentadoria-por-

tempo-de-contribuicao-ja-estao-em-vigor/

Até 30 de dezembro 2018, para se aposentar por

tempo de contribuição, sem incidência do fator,

o segurado terá de somar 85 pontos, se mulher,

e 95 pontos, se homem.

RH

Agora, o cálculo levará em consideração o número de pontos alcançados somando a idade e o tempo de contribuição do

segurado – a chamada Regra 85/95 Progressiva. Alcançados os pontos necessários, será possível receber o benefício integral, sem

aplicar o fator previdenciário.

http://www.previdencia.gov.br/2015/06/servico-novas-regras-para-aposentadoria-por-tempo-de-contribuicao-ja-estao-em-vigor/


Férias coletivas Schmökel

Notícias

A Organizações Contábeis Schmökel Ltda informa que irá parar em férias coletivas do 

período de 21/12/2015 à 03/01/2016.

Pedimos que os clientes se organizem nas solicitações de serviços e documentos fornecidos pelo escritório.

Durante o mês de dezembro vamos antecipar algumas rotinas, inclusive os fechamentos das folhas de

pagamento das empresas com funcionários. Assim, se faz necessário o envio das informações em tempo, para

que possamos fazer os devidos encerramentos e envio dos documentos. Caso ocorra alguma emergência e

precisarem de alguma informação no período das férias, os clientes podem ligar para o número 8350-9000.

Em caso de dúvidas ou maiores esclarecimentos, entrar em contato com Rogério ou Mariza.



Novo serviço disponibilizado pela Schmökel

Notícias

A Schmökel estará disponibilizando nos próximos dias o envio periódico das Certidões Negativas de 

Débitos para os seus clientes.

Será enviado por e-mail e publicado no portal da Schmökel.



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) 

- Darf retenção de Pis, Cofins, CS 

s/serviços tomados.  *Somente quando 

tem notas fiscais de serviço tomado com 

retenção. (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)

30

10

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) 

- Darf retenção de Pis, Cofins, CS 

s/serviços tomados.  *Somente quando 

tem notas fiscais de serviço tomado 

com retenção. (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)

30

10

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 






