
Boletim Mensal Boletim Mensal Boletim Mensal Boletim Mensal –––– MAIOMAIOMAIOMAIO/201/201/201/2016666



Fiscal Contábil RH
Calendário
Obrigações



Contate o escritório ou leia mais:
http://www.jornalcontabil.com.br/?p=8271

DESTDA DESTDA DESTDA DESTDA mais uma obrigação acessória para os optantes do Simples mais uma obrigação acessória para os optantes do Simples mais uma obrigação acessória para os optantes do Simples mais uma obrigação acessória para os optantes do Simples 
NacionalNacionalNacionalNacional....

Em 2016 foi criado uma nova obrigação a Declaração de Substituição Tributária, Diferencial de Alíquota e Antecipação 
DeSTDA que foi instituída pelo Ajuste Sinief 12/2015. Essa declaração deve ser entregue mensalmente e refere-se
a apuração do ICMS para os optantes do Simples Nacional.

Fiscal



Projeto de lei prevê fechamento de empresa em até dois dias úteis Projeto de lei prevê fechamento de empresa em até dois dias úteis Projeto de lei prevê fechamento de empresa em até dois dias úteis Projeto de lei prevê fechamento de empresa em até dois dias úteis 

Foi apresentado pelo Senador Hélio José o Projeto de Lei nº 150, de 2016, que acrescenta art. 60-A à Lei nº 8.934/1994, que dispõe 
sobre o registro público de empresas mercantis e atividades afins. Que a partir do requerimento de baixa dos registros das empresas 
na junta comercial terá o prazo máximo de até dois dias uteis, a partir do protocolo de requerimento, a baixa do registro em todos 
os órgãos federais, estaduais, distritais e municipais.

Contate o escritório ou leia mais:
http://www.sitecontabil.com.br/noticias/artigo.php?id=1754

Fiscal



Contate o escritório ou leia mais:
https://www.sefaz.rs.gov.br/Site/NoticiaDetalhes.aspx?NoticiaId=5709

Comércio precisará informar novo código ao emitir nota fiscal eletrônica Comércio precisará informar novo código ao emitir nota fiscal eletrônica Comércio precisará informar novo código ao emitir nota fiscal eletrônica Comércio precisará informar novo código ao emitir nota fiscal eletrônica 
Estabelecimentos comerciais que já emitem a NFC-e (Nota Fiscal de Consumidor eletrônica) terão que incluir no documento o QR-
Code, um código bidimensional que permite ao consumidor consultar, instantaneamente, informações completas sobre a compra 
que acabou de ser feita.

A obrigatoriedade da NFC-e iniciou em setembro
de 2014. A partir de julho deste ano, a
obrigatoriedade incluirá contribuintes que
tenham mais de R$ 1,8 milhão de faturamento
anual.

Fiscal

A partir de abril de 2016 esta obrigatório consta a 
informação do QR-Code na impressão da NFC-e. 
Para o comerciante, não haverá a necessidade de 
substituir o aparelho que emite a nota fiscal, será 
preciso apenas atualizar o programa incluindo o 
novo campo na NFC-e.

FiscalFiscalFiscalFiscal



AsAsAsAs consequênciasconsequênciasconsequênciasconsequências dodododo NCMNCMNCMNCM erradoerradoerradoerrado nananana notanotanotanota fiscalfiscalfiscalfiscal eeee comocomocomocomo evitáevitáevitáevitá----laslaslaslas
O código NCM (Nomenclatura Comum do Mercosul) é formado por 8 dígitos e imposto pelo governo brasileiro como forma de
controlar e identificar os produtos a serem tributados nas transações. A obrigatoriedade do SPED Fiscal (EFD) levou muitas
indústrias e empreendimentos equiparados, distribuidores e atacadistas a classificar ou reclassificar o código, optando por menores
alíquotas do Imposto sobre Industrialização (IPI). NCM incorreto na LI (Licença de Importação) e descrição incorreta: pode causar
multa de 15% sobre o valor da mercadoria mais 1% por causa da classificação incorreta.

O comerciante que receber um produto com código
incorreto deverá passar para seu fornecedor o código
correto, caso contrário poderá ser autuado. Se for
constatado o erro na codificação, o Fisco vai verificar
os lançamentos do passado e poderá ser cobrada a
diferença de alíquota, com as multas e juros
relacionados.

Contate o escritório ou leia mais:
http://www.jornalcontabil.com.br/?p=8196
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MEIMEIMEIMEI inadimplenteinadimplenteinadimplenteinadimplente teráteráteráterá inscriçãoinscriçãoinscriçãoinscrição canceladacanceladacanceladacancelada

Por meio da Resolução CGSIM nº 36/2016 - DOU 1 de 03.05.2016, o Comitê para Gestão da Rede Nacional para Simplificação do 
Registro e da Legalização de Empresas e Negócios (CGSIM) dispôs que será efetivado o cancelamento da inscrição do 
microempreendedor individual(MEI) , entre 1º de julho e 31 de dezembro, que esteja:

a) omisso na entrega da declaração DASN-MEI nos 2 últimos exercícios; e
b) inadimplente em todas as contribuições mensais devidas desde o 1º mês do período da declaração supramencionada até o mês do
cancelamento.
c)A relação dos MEI cancelados será publicada no site do Portal do Empreendedor na Internet (www.portaldoempreendedor.gov.br).

Contate o escritório ou leia mais:
http://www.contabeis.com.br/noticias/27686/mei-inadimplente-tera-inscricao-cancelada/

Contábil



Contate o escritório ou leia mais:
http://contadores.cnt.br/noticias/tecnicas/2016/05/04/os-principais-indicadores-de-investimento-da-analise-
financeira.html

Os Principais Indicadores de Investimento da Análise Financeira Os Principais Indicadores de Investimento da Análise Financeira Os Principais Indicadores de Investimento da Análise Financeira Os Principais Indicadores de Investimento da Análise Financeira 
A análise das demonstrações contábeis de uma empresa, incide sobre os dados financeiros disponíveis nos relatórios contábeis, emitidos 
temporariamente. Os principais relatórios utilizados para a análise são o balanço patrimonial e a demonstração do resultado do exercício ou DRE. O 
objetivo é extrair informações dessas demonstrações para auxiliar os gestores ou investidores, na tomada de decisões.

Esse processo de obter informações sobre as
demonstrações contábeis, tem o objetivo de avaliar a
situação da empresa em todos os seus aspectos
econômicos. Assim, podemos avaliar as decisões que
foram tomadas pelos administradores na empresa, e
detectar os pontos fortes e fracos do processo
operacional da companhia.

Fiscal

E com isso propor alternativas futuras para os 
gestores, fornecendo subsídios para o planejamento 
financeiro e a controladoria.

ContContContContáááábilbilbilbil



OOOO papelpapelpapelpapel dadadada ContabilidadeContabilidadeContabilidadeContabilidade emememem umumumum anoanoanoano dededede crisecrisecrisecrise
O ano de 2016 começou e com ele as perspectivas das pessoas físicas e jurídicas para os próximos 366 dias que virão. Muitas, inclusive, 
estão tentando fazer previsões a respeito do cenário econômico deste ano, uma vez que em 2014 a economia brasileira cresceu 0,1%, 
ficando estagnada. Em 2015 houve queda do Produto Interno Bruto – PIB de aproximadamente 3,5%, inflação na casa de 10% e 
desemprego em trajetória alta, mesmo no fim do ano. O cenário foi assustador!

Para agravar a situação, parece haver certo consenso
de que ainda não estamos no fundo do poço. Se 2015
foi difícil em razão da necessidade do governo de
implementar medidas do ajuste fiscal, que têm por
meta aumentar as receitas e reduzir as despesas
governamentais, 2016 promete ser muito mais
obscuro em todos os setores, já que nem as receitas
cresceram e nem as despesas decresceram.

Contate o escritório ou leia mais:
http://www.contabeis.com.br/noticias/27552/o-papel-da-contabilidade-em-um-ano-de-
crise/?utm_source=akna&utm_medium=email&utm_campaign=Press+Clipping+Fenacon+-+20+de+abril+de+2016
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Seguro Seguro Seguro Seguro Desemprego 2016: Tabela, Novas Regras Desemprego 2016: Tabela, Novas Regras Desemprego 2016: Tabela, Novas Regras Desemprego 2016: Tabela, Novas Regras 
ro 2016: Tabela, Novas Regras eguro Desemprego 2016: Tabela, Novas 
Regras Seguro Desemprego 2016: Tabela, Novas Regras 

Contate o escritório ou leia mais:
http://governobrasil.com/seguro-desemprego-2016/

Antes, era preciso trabalhar por 6 meses na 
mesma empresa. Agora, para ter direito a 
receber o Seguro Desemprego, é preciso 
trabalhar por pelo menos 18 meses na 
mesma empresa. Isso vale para a primeira 
solicitação do benefício.

RH

A nova lei do SeguroSeguroSeguroSeguro DesempregoDesempregoDesempregoDesemprego 2016201620162016 afeta diretamente os trabalhadores e, por isso, eles devem ficar atentos. As mudanças na
Lei determinam um novo período mínimo de permanência no emprego para que o brasileiro tenha o direito de receber o
benefício.



Direito às férias Direito às férias Direito às férias Direito às férias ....rorororo 2016: Tabela, Novas Regras eguro Desemprego 2016: 
Tabela, Novas Regras Seguro Desemprego 2016: Tabela, Novas Regras 

Contate o escritório ou leia mais:
http://www.infoescola.com/direito/ferias-direito-do-trabalho//

Os menores de 18 anos e maiores de 50 anos 
devem obrigatoriamente fazer uso de seu 
direito em um só período. Para os demais 
trabalhadores, excepcionalmente, o 
empregador poderá conceder férias em dois 
períodos, um deles nunca inferior a 10 dias 
corridos.

RH

O empregado contratado pelo regime da CLT tem direito às férias após no mínimo 12 meses consecutivos de vínculo com a
empresa. Isso não significa necessariamente que ele tenha que tirar férias logo após um ano, mas entre 12 e 23 meses. Uma vez
ultrapassado esse período, o empregador será obrigado a pagar o dobro dos vencimentos.



Contate o escritório ou leia mais:
http://leitrabalhista.com.br/demissao-por-justa-causa-direitos-faltas-motivos-e-causas/

Demissão por Justa Causa: direitos, faltas, motivos e causas Demissão por Justa Causa: direitos, faltas, motivos e causas Demissão por Justa Causa: direitos, faltas, motivos e causas Demissão por Justa Causa: direitos, faltas, motivos e causas 
É certo que ninguém gosta e nem quer ser demitido, mas as vezes essa situação pode ocorrer devido a algum vacilo na conduta do 
trabalhador para com o seu empregador. Este é o típico caso no qual chamamos de demissão por justa causademissão por justa causademissão por justa causademissão por justa causa.
Infelizmente, poucas pessoas sabem quais os motivos podem caracterizar a rescisão por justa causamotivos podem caracterizar a rescisão por justa causamotivos podem caracterizar a rescisão por justa causamotivos podem caracterizar a rescisão por justa causa e quais os direitos que a 
empresa tem para este tipo de casos. E quais os direitos que o empregado demitido tem após uma rescisão por justa causadireitos que o empregado demitido tem após uma rescisão por justa causadireitos que o empregado demitido tem após uma rescisão por justa causadireitos que o empregado demitido tem após uma rescisão por justa causa?

MotivosMotivosMotivosMotivos eeee causascausascausascausas dadadada demissãodemissãodemissãodemissão porporporpor justajustajustajusta causacausacausacausa
Segundo o Art. 482 da CLT, entre as diversas
possíveis motivações para uma demissão por justa
causa podemos citar como exemplo a violaçãoviolaçãoviolaçãoviolação dededede
regrasregrasregrasregras moraismoraismoraismorais ouououou jurídicasjurídicasjurídicasjurídicas....

Fiscal

Direito Direito Direito Direito do funcionário na rescisão por justa do funcionário na rescisão por justa do funcionário na rescisão por justa do funcionário na rescisão por justa causacausacausacausa
Na rescisão por justa causa o empregado perde os direitos de 
rescisão, como aviso-prévio, 13º 13º 13º 13º saláriosaláriosaláriosalário, FGTS, multa de 40% 
do FGTS e SeguroSeguroSeguroSeguro----DesempregoDesempregoDesempregoDesemprego....

RH



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 (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, CSLL 
s/serviços tomados. *Somente quando  
tem notas fiscais de serviço tomado com  
retenção. (Antecipa)

*** () 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, CSLL 
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
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