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Contate o escritório ou leia mais:

http://www.jornalcontabil.com.br/?p=9481

Novas obrigatoriedades de NFC-e passam a vigorar em julho em 
diversos estados e no Distrito Federal.

As empresas devem ficar atentas para a obrigatoriedade de emissão da Nota Fiscal do Consumidor eletrônica NFC-e que 
entra em vigor, a partir de julho, em diversos estados. Para o Rio Grande do Sul ficam obrigados os contribuintes com 
faturamento superior a R$ 3.600.000,00 e estabelecimentos que iniciarem suas atividades a partir de 1º de janeiro de 2016.  
As empresas que estão obrigadas devem buscar um sistema emissor da NFC-e.
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8 dúvidas mais frequentes sobre ECF.

A partir do ano- calendário de 2014 as empresas optantes pelo regime de tributação do Lucro Real, do Lucro Presumido ou 
arbitrado estão obrigadas a entrega da EFC. Parte do projeto SPED, esta declaração substitui a DIPJ e contém informações 
relevantes ao cálculo do IRPJ (imposto de Renda Pessoa Jurídica) e da CSLL (Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido). A 
partir do ano- calendário de 2015, que deverá ser entregue até 29 de Julho de 2016, as empresas Imunes e Isentas também 
estão obrigadas a entrega desta obrigação acessória. O objetivo da declaração é integrar e cruzar as informações fiscais e 
contábeis, aumentando e agilizando o controle do Fisco, dificultando, dessa forma, a sonegação de impostos. 

Contate o escritório ou leia mais:

http://www.jornalcontabil.com.br/?p=9597
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Aprovado pelo senado projeto prevê aumento do teto do Simples.

O texto base do Projeto de Lei Complementar (PLC 125/2015), aprovado pelo Senado em 21/06 prevê a elevação do teto do 
Simples Nacional de R$ 3,6 milhões para R$ 4,8 milhões, porém a partir do faturamento de R$ 3,6 milhões, o ICMS e o ISS 
deverão ser recolhidos em guias próprias, não sendo contemplados pelo regime.
O projeto aumentaria também o limite de enquadramento do Microempreendedor Individual – MEI de R$ 60 mil para R$ 72 mil 
e parcelamento de débitos em até 120 meses, ainda com o valor mínimo da parcela de R$300,00 reais para a micro e pequena 
empresa, e R$ 150 reais para o Microempreendedor Individual Além da redução do número de tabelas de 20 para 5, fato que 
resultou na elevação das alíquotas. 
Depois de concluído, o texto, aprovado pelo senado, seguirá para a Câmara dos Deputados.

Contate o escritório ou leia mais:

http://www.jornalcontabil.com.br/?p=9506
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Aprovada redução de IRRF sobre remessas de dinheiro ao exterior.

Foi aprovada em 28/06/16 pelo Plenário do Senado Federal, a Medida Provisória n°713/2016, que altera a Lei no 12.249/2010, 
para dispor sobre o Imposto de Renda Retido na Fonte sobre a remessa de valores destinados à cobertura de gastos pessoais, 
no exterior, de pessoas físicas residentes no País, em viagens de turismo, negócios, serviços, treinamento ou missões oficiais, 
e dá outras providências.
A norma reduz de 25% para 6% o IRRF sobre as remessas de dinheiro enviado ao exterior para gastos pessoais.

Contate o escritório ou leia mais:

https://boletimcontabil.wordpress.com/
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6 dicas para um fluxo de caixa eficaz.

Um fluxo de caixa eficiente, além de considerar as saídas de caixa, seja para as despesas do dia a dia, seja para realização 
dos investimentos, aquisição de ativos, estoques, contratação de pessoas, entradas de caixa etc., deve estar alinhado com o 
Orçamento e o Plano de Negócios da empresa, e contemplar uma visão de médio e longo prazo.
E lembre-se, o fluxo de caixa é um elemento fundamental para o Planejamento da sua empresa e do seu dia a dia nas 
tomadas de decisões.

Contate o escritório ou leia mais:

http://exame.abril.com.br/pme/noticias/6-dicas-para-um-fluxo-de-caixa-eficaz
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Contate o escritório ou leia mais:

http://www.jornalcontabil.com.br/?p=9648

Saiba as diferenças entre Lucratividade e Rentabilidade

Uma empresa pode apresentar lucratividade, mas não ser rentável. Como assim? Ficou confuso? Acompanhe nosso post e 
saiba o que é lucratividade e rentabilidade, como calcular cada uma e de que forma cada conceito deve ser aplicado na 
gestão do seu negócio. Confira!

O que é lucratividade? Em síntese, a 
lucratividade mede se a empresa está ou não 
conseguindo pagar seus custos e despesas com 
as vendas e ainda gerar lucro. Para calcular a 
lucratividade utiliza-se a fórmula:  Lucratividade = 
Lucro Líquido x 100 ÷ Receita Bruta.

Fiscal

O que é rentabilidade? Se a empresa realizar um 
investimento que não oferece uma boa 
rentabilidade, ela não estará fazendo um bom 
negócio. Porém, se o investimento oferecer uma 
rentabilidade alta, poderá estar trazendo bons 
resultados financeiros para a empresa. Para 
calcular a rentabilidade utiliza-se a fórmula: 
Rentabilidade =
Lucro Líquido x 100 ÷ Investimento.
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Definido calendário de pagamento do PIS/Pasep 2016/2017. 
Definido calendário de pagamento do PIS/Pasep 2016/2017 

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

O Codefat - Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador definiu essa semana o calendário de 
pagamento do Abono Salarial, ano-base 2015.Vale ressaltar que o pagamento será realizado de acordo com as 
novas regras, assim o valor do benefício estará vinculado ao número de meses trabalhados efetivamente no 
exercício anterior, por exemplo, quem trabalhou um mês em 2015 receberá 1/12 do salário mínimo, e não 100%.
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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

06

-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

06

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

24

- PIS e Cofins (Antecipa)

Calendário de obrigações – Lucro presumido
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