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Contate o escritório ou leia mais:

http://www8.receita.fazenda.gov.br/SIMPLESNACIONAL/Noticias/NoticiaCompleta.aspx?id=bf0eab14-
83c3-4f9a-9f82-0d1dc009489a

Comitê Gestor aprova diretrizes do Domicílio Tributário Eletrônico do Comitê Gestor aprova diretrizes do Domicílio Tributário Eletrônico do Comitê Gestor aprova diretrizes do Domicílio Tributário Eletrônico do Comitê Gestor aprova diretrizes do Domicílio Tributário Eletrônico do 
Simples Nacional Simples Nacional Simples Nacional Simples Nacional ---- 10/05/201610/05/201610/05/201610/05/2016....

A Lei Complementar n. 139/2011 alterou a Lei Complementar n. 123/2006, estabelece que as notificações, intimações e avisos emitidos 

pelas administrações tributárias Receita Federal, Estados e Municípios, será informado através do sistema de comunicação eletrônica. O 

acesso poderá ser feito através do certificado digital ou código de acesso. O comitê Gestor do Simples Nacional (CGSN), aprovou a 

Resolução nº 127 e entrará em vigor em 15/06/2016.

Fiscal



Fazenda irá descontinuar emissores gratuitos da Nota Fiscal Eletrônica e Fazenda irá descontinuar emissores gratuitos da Nota Fiscal Eletrônica e Fazenda irá descontinuar emissores gratuitos da Nota Fiscal Eletrônica e Fazenda irá descontinuar emissores gratuitos da Nota Fiscal Eletrônica e 
Conhecimento de Transporte Eletrônico em Conhecimento de Transporte Eletrônico em Conhecimento de Transporte Eletrônico em Conhecimento de Transporte Eletrônico em 2017201720172017....

O programa emissor de Nota fiscal eletrônica gratuito, fornecido pela secretária da Fazenda do estado de São Paulo desde 2006, 
será desabilitado a partir de janeiro de próximo ano.  Os contribuintes que utilizam esse sistema deverão ficar atentos e agilizar a 
migração para um sistema próprio, pois a versão do gratuito não será mais atualizada, impossibilitando assim a emissão de notas 
fiscais.

Contate o escritório ou leia mais:
http://www.fazenda.sp.gov.br/publicacao/noticia.aspx?id=4795
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APLICATIVO PARA APLICATIVO PARA APLICATIVO PARA APLICATIVO PARA MEI.MEI.MEI.MEI.

A Receita lançou um aplicativo destinado ao Microempreendedor Individual (MEI).  Nele o empresário poderá verificar sua situação mensal 

dos débitos tributários; Emitir DAS para pagamento; Consultar o CNPJ (nome, situação, natureza jurídica, endereço…), situação e períodos de 

opção pelo Simples Nacional e SIMEI. Além de poder testar seus conhecimentos sobre microempreendedor individuais em um quizz e avaliar 

o aplicativo.

O aplicativo já está disponível na Google Play e App Store para os dispositivos móveis (tablets e smartphones) com sistemas operacionais 

Android e iOS. 

Contate o escritório ou leia mais:
http://www8.receita.fazenda.gov.br/SIMPLESNACIONAL/Noticias/NoticiaCompleta.aspx?id=38b67ce4-5fcc-4c47-8447-0f98fc0999f6
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LANÇAMENTO APLICATIVO PARA O MEILANÇAMENTO APLICATIVO PARA O MEILANÇAMENTO APLICATIVO PARA O MEILANÇAMENTO APLICATIVO PARA O MEI---- CONSULTA CONSULTA CONSULTA CONSULTA A EMISSÃO DE DASA EMISSÃO DE DASA EMISSÃO DE DASA EMISSÃO DE DAS

A Receita Federal do Brasil e o Comitê Gestor do Simples Nacional (CGSN) lançaram o APP MEI – versões Android e iOS, destinado ao Microempreendedor 
Individual (MEI).
Nele, o MEI poderá acompanhar sua situação tributária (ver se está devedor) e gerar o DAS (documento de arrecadação) para pagamento.
O APP MEI conta com as seguintes funcionalidades:

1) Consultar informações sobre: CNPJ (nome, situação, natureza jurídica, endereço…), situação e períodos de opção pelo Simples Nacional/SIMEI e situação 
mensal dos débitos tributários;
2) Emitir o DAS (nos meses em que a situação estiver devedora ou a vencer);
3) Obter informações gerais sobre MEI e SIMEI (conceitos, formalização, obrigações acessórias…);
4) Fazer teste de conhecimentos sobre microempreendedor individuais e avaliar o aplicativo.

Contate o escritório ou leia mais:
https://boletimcontabil.wordpress.com/
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Contate o escritório ou leia mais:
http://contadores.cnt.br/noticias/tecnicas/2016/05/27/o-que-e-e-para-que-serve-a-dre.html

O que é e para que serve a DRE?O que é e para que serve a DRE?O que é e para que serve a DRE?O que é e para que serve a DRE?
A Demonstração do Resultado do Exercício (DRE) é um dos relatórios de demonstrações contábeis mais importantes que o contador deve gerar. Esse 
relatório é imprescindível para seus clientes, sejam empresas grandes ou pequenas, já que é utilizado pelos seus gestores, investidores, bancos e o 
próprio governo. Isso porque é por meio dele que se avalia a capacidade de sua empresa e sua real situação, sendo ferramenta essencial para a 
tomada de decisões empresariais.

OOOO quequequeque éééé DREDREDREDRE???? A Demonstração do Resultado do
Exercício é um relatório contábil elaborado em
conjunto com o balanço patrimonial e descreve as
operações financeiras realizadas pela empresa em um
determinado período, formando o seu resultado
líquido: o lucro ou prejuízo resultante de suas
operações.

Fiscal

Qual o objetivo da DRE?Qual o objetivo da DRE?Qual o objetivo da DRE?Qual o objetivo da DRE?
Seu objetivo é demonstrar a composição do 
resultado líquido em um exercício ou em 
determinado período de interesse da empresa, 
valendo-se do confronto das receitas, despesas e 
resultados apurados. Dessa forma, ela gera 
informações de impacto para tomada de decisão. 
Portanto, é ferramenta essencial para avaliação do 
desempenho da empresa e da eficiência de seus 
gestores em gerar lucro.
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Novo projeto de lei adiciona inclusão de aviso prévio indenizado no rolNovo projeto de lei adiciona inclusão de aviso prévio indenizado no rolNovo projeto de lei adiciona inclusão de aviso prévio indenizado no rolNovo projeto de lei adiciona inclusão de aviso prévio indenizado no rol…………

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.jornalcontabil.com.br/?p=9145

De acordo com a justificação do Projeto: “Nos casos em que o aviso prévio é 
trabalhado, o empregado recebe uma remuneração pelo seu trabalho (verba 
remuneratória), o que determina a incidência de contribuição previdenciária 
(art. 28, I, da Lei nº 8.212/91). Entretanto, nos casos em que o aviso prévio é 
indenizado, por não ter havido trabalho e, consequentemente, retribuição pelo 
trabalho, não deveria incidir a contribuição previdenciária, pois essa verba passa 
a ser “indenizatória”.”

RH

Tramita na Câmara dos Deputados o Projeto de Lei n° 4.685/2016, que altera o art. 28 da Lei nº 8.212/1991, para dispor sobre a isenção da 
contribuição previdenciária sobre os valores recebidos a título de aviso prévio indenizado.
Assim, o projeto visa incluir o aviso prévio indenizado entre as verbas trabalhistas de natureza indenizatório que são isentas de contribuição 
previdenciária.

.



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

24

- PIS e Cofins (Antecipa)

Calendário de obrigações – Lucro presumido





facebook.com/Schmokel.Contabilidade


