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Calendário  

Obrigações



Contate o escritório ou leia mais:
http://idg.receita.fazenda.gov.br/noticias/ascom/2016/fevereiro/mais-de-oito-mil-empresas-do-simples-ja-

receberam-comunicados-de-alerta-da-receita-federal

Mais de oito mil empresas do Simples receberam comunicados de 

alerta da Receita Federal

Fiscal

Em parceria dos Fiscos federal, estaduais, distrital e

municipais, teve início em 1º de fevereiro o Alerta do

Simples Nacional 2016. A iniciativa visa à autor

regularização dos contribuintes optantes pelo Simples

Nacional em virtude de comunicado das administrações

tributárias no Portal do Simples Nacional.

http://idg.receita.fazenda.gov.br/noticias/ascom/2016/fevereiro/mais-de-oito-mil-empresas-do-simples-ja-receberam-comunicados-de-alerta-da-receita-federal


Contate o escritório ou leia mais:
http://www.jornalcontabil.com.br/?p=7016

Sped garante salto de qualidade
O salto tecnológico com o Sistema Público de Escrituração Digital (Sped) não apenas desencadeou uma “revolução” na relação

Fisco-contribuinte e no dia-a-dia das empresas como vem trazendo maior eficiência na apuração de resultados financeiros,

contábeis e fiscais e avanços nos processos de gestão, com impacto sobre os resultados.

Fiscal

As empresas conseguiram desativar diversas obrigações acessórias, entre elas o

livro Diário, o livro Razão e balancete contábil analítico. “O tempo e os gastos

envolvidos para impressão, encadernação e registros são infinitamente maiores

se comparados ao tempo, materiais usados e taxas de registro da ECD”.

http://www.jornalcontabil.com.br/?p=7016


Contate o escritório ou leia mais:
http://www.contabeis.com.br/noticias/27406/1o-lote-de-

restituicao-do-ir-2016-sera-pago-em-15-de-junho-veja-calendario/

1° lote de restituição do IR será pago em 15 de junho
O primeiro lote de restituições do Imposto de Renda 2016 será pago no dia 15 de junho. O calendário foi divulgado no Diário 

Oficial da União nesta terça-feira (29/03).

Contábil

No total, as restituições

serão pagas em sete lotes:

1º lote: 15/06/2016

2º lote: 15/07/2016

3º lote: 15/08/2016

4º lote: 15/09/2016

5º lote: 17/10/2016

6º lote: 16/11/2016

7º lote: 15/12/2016

Idosos com mais de 60 anos,

portadores de deficiência física,

mental ou doença grave e

contribuintes que enviam a

declaração no início do prazo

têm prioridade de pagamento

nos primeiros lotes.

http://www.contabeis.com.br/noticias/27406/1o-lote-de-restituicao-do-ir-2016-sera-pago-em-15-de-junho-veja-calendario/


Contate o escritório ou leia mais:
http://www.jornalcontabil.com.br/?p=7581

Distribuição de lucros aos sócios – isenção de Imposto de Renda
Os valores efetivamente pagos ou distribuídos ao titular ou sócio de ME ou de EPP optante pelo regime do Simples Nacional são

isentos do Imposto de Renda, na Fonte e na Declaração de Ajuste Anual do beneficiário. “Contudo, não podem entrar nesta

conta os valores pagos a título de pró-labore, aluguéis ou serviços prestados” explica Andrea.

Contábil

Além disso, existem percentuais definidos em lei para limitar a

isenção, e cálculos a serem realizados pelo profissional contabilista.

Vamos tomar como exemplo uma empresa do Simples que atue

como prestadora de serviços em geral. A isenção, neste caso, é

limitada a 32% da receita bruta anual. Deste valor, ainda será

descontado o valor do IRPJ devido no período. O resultado pode

ser distribuído aos sócios ou proprietários a título de lucro – e será

isento de Imposto de Renda, tanto na Fonte como na Declaração

de Ajuste Anual do beneficiário.



Contate o escritório ou leia mais:
Link: http://goo.gl/zxqs2Q

Receita Federal alerta para novas fraudes envolvendo títulos da dívida 

pública brasileira
A Receita Federal do Brasil alerta os contribuintes para uma nova fraude envolvendo títulos da dívida pública externa e interna 

brasileira emitidos no início do Século XX. 

Contábil

A falsa promessa é que os tributos
federais serão extintos por meio de
compensação com supostos 'créditos' que
estariam em poder dos ofertantes da
fraude e alocados junto ao Ministério da
Fazenda. A promessa é de um suposto
pagamento “via Tesouro Nacional”,
quando será disponibilizado um 'crédito
na conta-corrente fiscal do cliente'.

Os fraudadores orientam também os

contribuintes a retificarem as declarações já

apresentadas à Receita Federal. O poder

judiciário tem, reiteradamente, decidido pela

prescrição dos referidos títulos públicos, que

não se prestam ao pagamento de dívida

fiscal, tampouco à compensação tributária.



Governo do Rio Grande do Sul reajusta os pisos salariais para 2016

RH

Neste Ato, destacamos:

Os pisos salariais dos trabalhadores do Estado do Rio Grande 

do Sul passam a vigorar, a partir de 1-2-2016, com os 

seguintes valores:

a) 1ª faixa – de R$ 1.006,88, para R$ 1.103,66;

b) 2ª faixa – de R$ 1.030,06, para R$ 1.129,07;

c) 3ª faixa – de R$ 1.053,42, para R$ 1.154,68;

d) 4ª faixa – de R$ 1.095,02, para R$ 1.200,28;

e) 5ª faixa – de R$ 1.276,00 para R$ 1.398,65.

– para a categoria dos empregados domésticos o piso 

salarial passa a ser de R$ 1.103,66.

Contate o escritório ou leia mais:
http://www.contabeis.com.br/legislacao/88

0438/lei-rs-rs-14841-2016/

Lei RS 14841/2016:

http://www.contabeis.com.br/legislacao/880438/lei-rs-rs-14841-2016/


Novas regras da licença-paternidade
A presidente Dilma Rousseff sancionou recentemente a lei que aumenta a licença-paternidade de cinco para 20 dias. A nova 

regra é válida para os funcionários das empresas que fazem parte do Programa Empresa Cidadã, programa que já estende a 

licença-maternidade de quatro para seis meses

RH

Contate o escritório ou leia mais:
http://www.previdenciatotal.com.br/integra.php?noticia=6941

Terá direito ao benefício o funcionário da empresa que

aderir ao programa, desde que requerido até dois dias úteis

após o parto e comprovada à participação do pai em

programa ou atividade de orientação sobre paternidade

responsável.



Contribuição Sindical dos Empregados

RH

O artigo 149 da Constituição Federal prevê a

Contribuição Sindical, nos seguintes termos:

"Art. 149 - Compete exclusivamente à União instituir

contribuições sociais, de intervenção no domínio

econômico e de interesse das categorias profissionais ou

econômicas, como instrumento de sua atuação nas

respectivas áreas, observado o disposto nos arts. 146, III e

150, I e III, e sem prejuízo do previsto no art. 195, § 6º,

relativamente às contribuições a que alude o dispositivo.”

Parágrafo único - Os Estados, o Distrito Federal e

os municípios poderão instituir contribuição,

cobrada de seus servidores, para o custeio, em

benefício destes, de sistemas de previdência e

assistência social."

Os artigos 578 e 579 da CLT preveem que as

contribuições devidas aos sindicatos, pelos que

participem das categorias econômicas ou

profissionais ou das profissões liberais

representadas pelas referidas entidades, têm a

denominação de "Contribuição Sindical".

http://www.guiatrabalhista.com.br/clt.htm


Calendário de obrigações – Simples Nacional

20

- 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

-INSS

- INSS retenção s/serviços tomados INSS

*Somente quando tem notas fiscais INSS  

de serviço tomado com retenção. 

-Darf retenção de IR s/serviços tomados

- ICMS diferencial de alíquota

- Simples

-Darf retenção de Pis, Cofins, CS  

s/serviços tomados. *Somente quando  

tem notas fiscais de serviço tomado com  

retenção.

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



20

-INSS

-INSS retenção s/serviços tomados  

INSS *Somente quando tem notas  

fiscais INSS de serviço tomado com  

retenção.

-Darf retenção de IR s/serviços

tomados.

-Darf retenção de Pis, Cofins, CS  

s/serviços tomados. *Somente quando  

tem notas fiscais de serviço tomado  

com retenção.

- Contribuição  

Sindical.*Somente nos meses  

em que ocorrer desconto dos  

funcionários.

- FGTS

-Contribuição  

Assistencial. *Somente  

nos meses em que  

ocorrer desconto dos  

funcionários.

-ISSQN – p/ Cambo bom

30

10

07

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

25

- PIS e Cofins

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

IRPJ e CSLL

* Pago trimestralmente12

- ICMS
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