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Contate o escritório ou leia mais:

http://www.jornalcontabil.com.br/impressao-e-calculo-de-darf-com-auxilio-do-programa-sicalc/

Impressão e cálculo de DARF com auxílio do programa Sicalc.

A emissão de Darfs de retenções na fonte sobre as notas fiscais de serviços tomados, pode ser feita através do programa

Sicalc, aplicativo disponibilizado pela Receita Federal. Nesse programa podem ser emitidos Darfs para pagamento

dentro do prazo ou em atraso, com os devidos acréscimos legais. Também existe a opção de gerar com ou sem o código

de barras.

O programa deve ser baixado mensalmente no site da Receita Federal, para a atualização da taxa SELIC.

Fiscal



Receitas com aluguel de imóveis de PJ integram a base de cálculo para 

cobrança de PIS e da Cofins.

A STJ disponibiliza a página Pesquisa Pronta, ferramenta on-line que traz resultados de pesquisas, em tempo real, sobre 

temas jurídicos relevantes, feitas pela Secretaria da Jurisprudência. Sendo disponibilizados também links para o acesso a 

outros itens relacionados aos temas pesquisados.  

Na mesma foram publicadas diversas decisões referente a incidência de PIS e COFINS sobre as receitas provindas de 

locações de imóveis. Estas receitas, segundo o tribunal, integram a base de cálculo dos referidos impostos mesmo que a 

locação não seja o objeto social da empresa. 

Contate o escritório ou leia mais:

http://sitecontabil.com.br/noticias/artigo.php?id=2039
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Inscrição em Dívida Ativa da União - Débitos do Simples Nacional.

Os débitos do Simples Nacional, de competências anteriores a dez/2013, que se encontravam em cobrança na Receita

federal, foram transferidos à PGFN- Procuradoria Geral da Fazenda Nacional. Para efetuar o pagamento ou parcelamento

destes débitos, os contribuintes devem efetuar o pedido junto ao site da procuradoria. Os débitos parcelados na Receita

federal até a data de 01/07/2016, não foram transferidos, permanecendo no âmbito da Receita Federal.

Contate o escritório ou leia mais:

http://www8.receita.fazenda.gov.br/SIMPLESNACIONAL/Noticias/NoticiaCompleta.aspx?id=e96afff0-174e-42e7-8b2f-aada083ab3af
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Contate o escritório ou leia mais:
http://fenacon.org.br/noticias/empresario-deve-separar-o-negocio-de-contas-pessoais-

1049/?utm_source=akna&utm_medium=email&utm_campaign=Press+Clipping+Fenacon+-+06+de+setembro+de+2016

Empresário deve separar o negócio de contas pessoais.

Educadores financeiros alertam para problemas na gestão de caixa em casos em que empreendedores misturam o capital com suas 

despesas domésticas.

Tenha a cultura do planejamento e consiga separar

melhor a pessoa física do empresário", sugere o sócio

da consultoria financeira Tiex, Fábio Yamamoto. Ele

explicou que o planejamento prévio e contínuo evita

que a empresa socorra ou pague despesas da pessoa

física, e vice-versa, que a pessoa física disponha de seu

patrimônio familiar para socorrer uma empresa.

Fiscal

Para facilitar essa separação, Yamamoto recomenda

que a pessoa física estabeleça uma retirada formal e

periódica da empresa. "Faça esse planejamento e

estabeleça valores predeterminados. A retirada pode

ser na forma de pró-labore, salário ou dividendos

[lucros], o importante é que se respeite os limites

estabelecidos. Infelizmente, muita gente acaba

confundindo os gastos ao usar o cartão corporativo [da

empresa] e depois fica sem recursos para os

compromissos com fornecedores", disse.
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Receita Federal abre nesta quinta (8) consulta a mais um lote da restituição 

do IR.

A Receita Federal abre quinta-feira (8) consulta ao quarto lote de restituição do Imposto de Renda Pessoa Física 2016. No 

lote serão também liberadas restituições que estavam na malha fina dos exercícios de 2008 a 2015. O crédito bancário será 

feito no dia 15 de setembro.

Contate o escritório ou leia mais:

http://www.jornalcontabil.com.br/receita-federal-abre-nesta-quinta-8-consulta-mais-um-lote-da-restituicao-do-ir/
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6 dicas para um fluxo de caixa eficaz.

Aquelas empresas que decidem adotar o fluxo de caixa no seu dia a dia, geralmente o tem mais como um instrumento de

acompanhamento dos pagamentos e recebimentos no curto prazo do que como um instrumento de gestão.

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.

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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Fazenda nega intenção de alteração da regra do FGTS. 

O Ministério da Fazenda negou a intenção de promover reformas ou alterações nas regras do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). Em 

nota oficial, a pasta informou que o Tesouro Nacional pretende promover estudos em parceria com órgãos internacionais que serão usados para 

debates internos entre os técnicos do órgão, sem o objetivo de propor mudanças no fundo.

De acordo com o comunicado, o Tesouro lançou edital de contratação do estudo, em convênio com o Programa das Nações Unidas para o 
Desenvolvimento (Pnud). Esses estudos, explicou a pasta, pretendem analisar perspectivas de longo prazo da economia brasileira.

“As contratações desses estudos são de iniciativa dos mesmos escalões técnicos, e não decorrem de determinação da direção do Ministério da 

Fazenda. Não representam, portanto, qualquer compromisso ou intenção de implementação de eventuais conclusões ou proposições das
pesquisas”, destacou a nota.

Contate o escritório ou leia mais:

http://contabilidadenatv.blogspot.com.br/2016/09/fazenda-nega-intencao-de-alterar-regras.html
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Reforma Trabalhista vai formalizar jornada de 12 horas.

O ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira, informou, em reunião com sindicalistas, que a reforma trabalhista deve ser 

encaminhada ao Congresso Nacional até o fim deste ano.
Entre as medidas em pauta, está a proposta que formalizará jornadas diárias de até 12 horas. Atualmente, contratos de trabalho 
com jornadas superiores a oito horas diárias são frequentemente questionados pela Justiça do Trabalho, que ainda não 
reconhece formalmente a jornada mais longa.

O documento deve contemplar também a criação de dois novos modelos de contrato. A pasta avalia considerar o tipo que inclui 
horas trabalhadas e produtividade, além do modelo que já vigora atualmente, baseado na jornada de trabalho. O objetivo das 
medidas é aumentar a segurança jurídica de contratos que não estão estipulados pela legislação trabalhista, a Consolidação das 

Leis do Trabalho (CLT).

Contate o escritório ou leia mais:

http://contabilidadenatv.blogspot.com.br/2016/09/reforma-trabalhista-vai-formalizar.html
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Profissionais autônomos: Quais os impostos a serem pagos?

Escritórios de Contabilidade são frequentemente acionados por profissionais autônomos em busca de orientações quanto aos impostos que devem 

ser pagos, já que são prestadores de serviço na condição de pessoa física e não jurídica, ou seja, não como empresa. Eles não são funcionários de 

ninguém.
Entretanto, ainda que pessoa física, por prestarem serviços e receberem por eles os profissionais autônomos estão sujeitos a alguns impostos. São 

eles:

INSS
Da contribuição previdenciária não teria como fugir, afinal quem não almeja um dia conquistar a aposentadoria?

Para se ter esse direito ao atingir a idade mínima estabelecida pelo Governo Federal ou a um auxílio-doença e outros benefícios, se necessários, o 

profissional autônomo deve deduzir sua contribuição previdenciária com uma taxa calculada a partir do valor do recebimento e as faixas de 

contribuição estipuladas pela Receita Federal.

Contate o escritório ou leia mais:

http://contabilidadenatv.blogspot.com.br/2016/08/profissionais-autonomos-quais-os.html
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LUCRO PRESUMIDO

Entenda mais sobre a Tributação das Empresas optantes pelo Lucro Presumido.

Palestrante: Mariza S. Kellermann (Contadora)

Data: 29/09/2016 Quinta Feira Vagas Limitadas, reserve já a sua!

Horário: 19:00 – Recepção Ligue: (51) 3038-3546

19:30 ás 20:30 – Palestra ou pelo e-mail: schmokel@schmokel.com.br

Local: ACI Campo Bom 

Rua: Voluntario da Pátria, nº 242, 5º andar - Ed. Bibiano Trott (em frente a Praça).

Sugerimos a doação de um 1kg de alimento não perecível para uma ação social na cidade. 



Calendário de obrigações – Simples Nacional

19

- 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

09

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



19

-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

09

06

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

23

- PIS e Cofins (Antecipa)

Calendário de obrigações – Lucro presumido





facebook.com/Schmokel.Contabilidade


