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Calendário

Obrigações



O Que é e como se calcula o  PIS E COFINS.

Veremos neste texto uma explicação simples e direta sobre o que é e como calcular as alíquotas de PIS e Cofins na sua empresa.

Faremos uma abordagem sobre PIS e Cofins e suas modalidades, cumulativa e não cumulativa, que se refere o aproveitamento de credito ou não 

na aquisição de produtos e serviços.

E muito importante para o administrador saber como calcular estas alíquotas para ter uma formação de custos correta de seus produtos e 

serviços e também o recolhimento dos tributos corretamente perante ao fisco.

O que é PIS?

O Programa de Integração Social – PIS, foi instituído pela Lei Complementar n.º 07/1970, destinado a promover a integração do empregado na 

vida e no desenvolvimento das empresas, a partir da Constituição Federal de 1988 as contribuições para o PIS passaram a financiar o programa 

de seguro-desemprego e o abono de um salário mínimo anual aos empregados que percebam até dois salários mínimos mensais de 
empregadores contribuintes do programa.

Contate o escritório ou leia mais:

http://contabilidadenatv.blogspot.com.br/2016/11/o-que-e-e-como-calcular-o-pis-e-cofins.html
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Contate o escritório ou leia mais:

http://portalcontabilsc.com.br/externo/?page=aHR0cDovL3d3dy5jb250YWJlaXMuY29tLmJyL25vdGljaW

Receita Federal inicia exclusão de empresas do Simples Nacional.

No mês de setembro de 2016, a Receita Federal divulgou o conteúdo do seu Ato Declaratório Executivo para este ano, que tem como 
objetivo iniciar os procedimentos de exclusão de algumas Pessoas Jurídicas do Simples Nacional. Eis o primeiro parágrafo deste 
documento:
“Viemos comunicar-lhes que, no dia 26 de setembro de 2016, terá início em todo o Brasil, o procedimento de exclusão de ofício de
pessoas jurídicas optantes do Simples Nacional motivada, exclusivamente, por débitos com exigibilidade não suspensa, previdenciários 
e não previdenciários com a Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), conforme 
previsto no art. 17, inciso V, art. 29, inciso I, art. 30, caput, inciso lI, art. 31, inciso IV, e art. 33, caput, todos da Lei Complementar 
nº 123, de 14 de dezembro de 2006.”
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Simples Nacional – Confira a atual e futura carga tributária do Comércio

Nova tabela do Simples Nacional aplicável ao comércio prevê aumento da carga tributária para empresa optante com receita bruta 

superior a R$ 180 mil

Com advento da publicação da Lei Complementar nº 155/2016 que alterou as regras e limites do Simples Nacional de que trata a Lei

Complementar nº 123/2006, surgiu novas tabelas.

A partir de 2018 o Simples Nacional contará com cinco tabelas e apenas seis faixas de faturamento.

Contate o escritório ou leia mais:

http://www.jornalcontabil.com.br/simples-nacional-confira-atual-e-futura-carga-tributaria-do-comercio/
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Contate o escritório ou leia mais:

http://www.jornalcontabil.com.br/saiba-como-fazer-para-contabilizar-folha-de-pagamento/

Saiba como contabilizar a folha de pagamento
Princípio da competência

Geralmente os salários são pagos até o 5º dia útil do mês seguinte ao do período da folha. No entanto, a contabilização da folha de pagamento de salários 
deve ser feita observando-se o regime de competência, ou seja, os salários devem ser contabilizados no mês a que se referem, ainda que o seu pagamento 
seja efetuado no mês seguinte.

Classificação contábil
Os salários e encargos incidentes sobre os mesmos, 
classificam-se como despesas operacionais, quando 
referentes a funcionários das áreas comercial e 
administrativa, e como custo de produção ou de 
serviços, quando referentes a funcionários dos setores 
de produção e os alocados na execução de serviços 
objeto da empresa.
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Como contabilizar folha de pagamento
Com exemplo, mostraremos um resumo de folha de 
pagamento de salários de uma empresa comercial e o 
demonstrativo dos encargos sociais correspondentes, 
que servirão de base para os lançamentos mostrados 
neste artigo.
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Base de Presunção do Lucro Presumido- Juros sobre contratos 
Imobiliários.

As receitas financeiras da pessoa jurídica que explore atividades imobiliárias relativas a loteamento de terrenos, 
incorporação imobiliária, construção de prédios destinados à venda, bem como a venda de imóveis construídos ou 
adquiridos para a revenda, será considerada para recolhimentos do lucro presumido como receita da operação.
Portanto, para fins de IRPJ Presumido, a base de cálculo será de 8% da respectiva receita financeira, e 12% para fins de CSLL 
Presumida.
Só podem receber este tratamento as receitas financeiras decorrentes da comercialização de imóveis e quando for apurada 
por meio de índices ou coeficientes previstos em contrato.

Contate o escritório ou leia mais:
http://contabilidadenatv.blogspot.com.br/2016/11/base-de-presuncao-do-lucro-presumido.html
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Veja a diferença entre registro de marca e registro de patente

O que é registrar marca?
Registrar a marca é proteger legalmente o nome, símbolo ou figura de produtos ou serviços. Quando se solicita a 
propriedade de uma marca, a pessoa física ou jurídica obtém o registro, concedido pelo INPI, que garante ao titular que 
aquela marca será de seu uso exclusivo em todo território nacional.

O que é patente?
Patente está sempre relacionada à invenção de uma tecnologia, seja um produto ou processo inovador. As tecnologias 
exclusivas que certos produtos prometem (uma fórmula especial utilizada no creme dental que você usa e que afirma 
clarear os dentes, por exemplo) podem ser entendidas como inventos a serem patenteados.

Contate o escritório ou leia mais:

http://www.jornalcontabil.com.br/veja-diferenca-entre-registro-de-marca-e-registro-de-patente/
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Contate o escritório ou leia mais:

http://contabilidadenatv.blogspot.com.br/2016/11/novembro-mes-do-adiantamento-do-13.html
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NOVEMBRO: Mês do adiantamento do 13º salário. **

A primeira parcela do 13º salário deve ser paga de: 1º de fevereiro a 30 de novembro de cada ano; ou por ocasião das férias (se solicitado 
pelo empregado). Integram o cálculo do 13º salário: As horas extras – Súmula 45 do TST:

“A remuneração do serviço suplementar, habitualmente prestado, integra o cálculo da gratificação natalina, prevista na Lei 4.090, de 1962.”
O adicional noturno – por força do inciso I da Súmula 60 do TST:
“O adicional noturno, pago com habitualidade, integra o salário do empregado para todos os efeitos.”

http://contabilidadenatv.blogspot.com.br/2016/11/novembro-mes-do-adiantamento-do-13.html


A empresa adota banco de horas? Veja os seus direitos

Colaboradores que têm banco de horas instituído por acordo ou convenção coletiva, ou seja, através da presença do sindicato, podem compensar 

suas horas extras em horas de folga outro dia.

Uma jornada de trabalho, de modo geral, é de oito horas. Se o funcionário trabalhou dez horas, que é o limite máximo para o banco de horas, ele 

poderá guardar duas horas para folgar outro dia.

Contudo, se por uma necessidade, ele trabalhou doze horas, poderá compensar apenas duas horas excedentes no banco. As demais horas extras 

a empresa terá que pagar em dinheiro, com o adicional de no mínimo 50%.

Outro limitador para a compensação das horas extras em banco de horas é a validade, que é de um ano. Ou seja, o colaborador deve fazer e 

compensar as horas dentro do período de um ano. Após este período, as horas que não foram compensadas serão pagas em dinheiro, com o 

respectivo adicional.

Por fim, vale informar que não é simples formalizar um banco de horas, há necessidade de negociação coletiva (por acordo ou por convenção 

coletiva). Uma das partes da negociação deve ser o sindicato dos trabalhadores da categoria em questão.

Contate o escritório ou leia mais:

http://www.jornalcontabil.com.br/empresa-adota-banco-de-horas-veja-os-seus-direitos/
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Contate o escritório ou leia mais:

http://www.jornalcontabil.com.br/trabalhadores-tem-dois-meses-para-sacar-abono-salarial-do-pispasep-consulte-aqui/
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Trabalhadores têm dois meses para sacar Abono Salarial do 

PIS/PASEP
Mais de R$ 872 milhões estão disponíveis na rede bancária e casas lotéricas para saque do Abono-Salarial do PIS/PASEP, ano-base 2014. São 948 mil
trabalhadores que têm prazo até 30 de dezembro para retirar o benefício. Este prazo foi prorrogado pelo Ministério do Trabalho, por meio da Resolução nº
771/2016, de 28 de julho. A medida já beneficiou 256.797 pessoas que retiraram o dinheiro até 1º de novembro.
balanço divulgado pelo Ministério demonstra que a grande maioria com direito a saque é formada por trabalhadores que têm direito ao PIS, num total de
758 mil pessoas, que podem retirar R$ 758 mil.
O saque disponível para o PASEP soma R$ 184 mil para 190 mil servidores públicos.
Consulta
Para saber se tem direito ao Abono, o trabalhador pode fazer a consulta pela internet, no endereço http://trabalho.gov.br/abono-salarial/. Basta inserir o
CPF ou o número do PIS/Pasep, com a data de nascimento. Nas agências bancárias é recomendado que o trabalhador, quando não conseguir sacar, solicite
uma consulta a partir do seu CPF, a fim de sanar eventuais dúvidas na checagem nos dados.

http://www.jornalcontabil.com.br/trabalhadores-tem-dois-meses-para-sacar-abono-salarial-do-pispasep-consulte-aqui/
http://trabalho.gov.br/abono-salarial/


Contate o escritório ou leia mais:

http://contabilidadenatv.blogspot.com.br/2016/11/receita-libera-na-terca-consulta-ao.html

Receita Libera o penúltimo lote do Imposto de Renda 2016.

A Receita Federal libera para consulta o penúltimo lote regular de restituição do Imposto de Renda Pessoa Física 2016 na próxima terça-feira (8). Serão 
liberadas também restituições dos exercícios de 2008 a 2015 de declarações que deixaram a malha fina. O crédito bancário para 2,25 milhões de contribuintes 
será realizado no dia 16 de novembro, totalizando o valor de R$ 2,75 bilhões.

Para saber se teve a declaração liberada, o contribuinte deverá acessar a página da Receita na internet ou ligar para o Receitafone, no número 146. O Fisco 
disponibiliza ainda aplicativo para tablets e smartphones que facilita a consulta às declarações e à situação cadastral no CPF.

O último lote regular está programado para dezembro. Depois, serão liberados lotes residuais no próximo ano. O contribuinte deve consultar a página da 
Receita, serviço e-CAC, para verificar o extrato da declaração. No endereço é possível saber se há inconsistências de dados identificadas pelo processamento. 
Nessa hipótese, o contribuinte pode fazer a autorregularização, mediante entrega de declaração retificadora.

http://contabilidadenatv.blogspot.com.br/2016/11/receita-libera-na-terca-consulta-ao.html
http://goo.gl/OxMFH1
http://goo.gl/gA7MdS
http://goo.gl/3V5TE


LUCRO PRESUMIDO OU SIMPLES NACIONAL

Como saber qual é a melhor forma de tributação para a sua empresa?

Quais as Vantagens e Desvantagens de ser optante do Lucro Presumido e Simples Nacional.

Palestrante: Mariza S. Kellermann (Contadora)

Data: 22/11/2016 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. 



Férias coletivas Schmökel

A Organizações Contábeis Schmökel Ltda informa que irá parar em férias coletivas do período de 19/12/2016 à 
01/01/2017.

Pedimos que os clientes de organizem nas solicitações de serviços e documentos fornecidos pelo escritório.
Durante o mês de dezembro vamos antecipar algumas rotinas, inclusive os fechamentos das folhas de pagamento das 
empresas com funcionários. Assim, se faz necessário o envio das informações em tempo, para que possamos fazer os 
devidos encerramentos e envio dos documentos. Caso ocorra alguma emergência e precisaram de alguma informação no 
período das férias, os clientes podem entrar em contato atrás do número 98350-9000.

Em caso de dúvidas ou mais esclarecimentos, entrar em contato com Rogério ou Mariza.



Calendário de obrigações – Simples Nacional

18

- 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)

28

07

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



18

-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)

28

07

07

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

25

- PIS e Cofins (Antecipa)

Calendário de obrigações – Lucro presumido
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