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Obrigações



Simples Nacional- Empresários em débito procuram informações sobre o 
novo parcelamento.

De acordo com o Ato Declaratório de Exclusão do Simples emitido pela Receita Federal em 26 de setembro deste ano, a 
empresa optante pelo Simples Nacional em débito deve regularizar as dívidas no prazo de 30 dias contados do recebimento 
do ADE.Mas diante da crise que assola o pais e atinge principalmente as Micro e Pequenas Empresas, muitos empresários 
relatam que de acordo com as regras atuais (60 meses) e a atual situação da economia não terão condições de no prazo 
concedido pela Receita regularizar os débitos, e temem a exclusão do regime.
No final deste mês de outubro, vence o prazo para a empresa optante pelo Simples Nacional regularizar os débitos, sob 
pena de ser excluída do regime a partir de 2017. Mas há uma corrida contra o tempo para publicação da Lei 
Complementar, que altera de 60 para 120 meses o prazo para parcelar as dívidas.

Contate o escritório ou leia mais:

http://contabilidadenatv.blogspot.com.br/2016/10/simples-nacional-empresarios-em-debito.html
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Contate o escritório ou leia mais:

http://contabilidadenatv.blogspot.com.br/2016/10/ressarcimento-do-icms-st-e-facilitado.html

Ressarcimento do ICMS-ST é facilitado a partir de Novembro/2016.

Através do Convênio ICMS 93/2016 foi alterado a forma de ressarcimento do ICMS-Substituição Tributária, com vigência 
a partir de 01.11.2016.

Nas operações interestaduais entre contribuintes do ICMS com mercadorias já alcançadas pela substituição tributária, o 
contribuinte que der a nova saída interestadual terá direito ao ressarcimento do imposto retido na operação anterior, 
devendo, para tanto, emitir nota fiscal eletrônica, exclusiva para esse fim, em nome de qualquer estabelecimento 
inscrito como substituto tributário que seja fornecedor do contribuinte substituído.

Fiscal
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A Contabilidade e o planejamento tributário.

A necessidade das empresas efetuarem um planejamento tributário, visando encontrar mecanismos que lhes permitam diminuir o 
desembolso financeiro com o pagamento de impostos, está ficando cada vez “latente”nas administrações.
Atualmente, isto se deve, a uma questão de sobrevivência. Com a economia cada vez mais globalizada e competitiva, os altos custos 
tributários existentes em nosso País, atrelados à enorme burocracia, se não devidamente equacionados, podem provocar a extinção de 
um bom número de empresas, principalmente daquelas que não estejam preparadas para enfrentar esta realidade.
A Contabilidade, como ciência, tem a finalidade de orientar e registrar os fatos administrativos das entidades, permitindo o controle 
patrimonial e as mutações ocorridas durante um determinado período, tendo, portanto, grande importância na elaboração de um 
planejamento tributário eficaz.
Em virtude da grande maioria dos tributos terem suas bases de cálculo em valores determinados pela Contabilidade, o profissional desta 
área torna-se com o tempo um grande conhecedor das formas práticas de arrecadação e do funcionamento dos tributos.

Contate o escritório ou leia mais:

http://www.contabeis.com.br/noticias/29645/a-contabilidade-e-o-planejamento-tributario/
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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

Autônomo, MEI ou Simples: escola a melhor tributação para virar 
freelancer.

A atual situação econômica do país empurrou muita gente do trabalho com carteira assinada para a prestação de serviços
como freelancer. A modalidade não traz a mesma segurança do salário fixo todo mês, mas pode resultar em ganhos maiores em
comparação com os recebidos pelos celetistas.

Entretanto, se o trabalhador não souber escolher o
regime tributário que melhor se encaixe com a sua área
de atuação, os retornos podem ficar comprometidos.
Enquanto em alguns casos o trabalhador paga apenas
um valor fixo de R$ 49,90 por mês, em outros a
cobrança pode ultrapassar os 11% do rendimento
bruto, o que faz uma diferença e tanto no fim do mês.
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As opções mais comuns para os freelancers são o
trabalho autônomo, que implica na prestação de
serviços como pessoa física; e os regimes do
Microempreendedor Individual (MEI) e Simples
Nacional, nos quais a declaração é feita como Pessoa
Jurídica.
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Lucro Presumido – Obrigatoriedade e Entrega da Escrituração Contábil 
Digital (ECD).

O art. 3º-A da Instrução Normativa RFB nº 1.420/2013 é complementar ao seu art. 3º, ou seja, há duas regras vigentes para obrigatoriedade 
de entrega da ECD pelas pessoas jurídicas tributadas com base lucro presumido a partir do ano-calendário 2016, reproduzidas abaixo:
• as pessoas jurídicas tributadas com base no lucro presumido, que distribuírem, a título de lucros, sem incidência do Imposto sobre a 

Renda Retido na Fonte (IRRF), parcela dos lucros ou dividendos superior ao valor da base de cálculo do Imposto, diminuída de todos os 
impostos e contribuições a que estiver sujeita (Art. 3º, II, da Instrução Normativa RFB nº 1.420/2013); ou

• as pessoas jurídicas tributadas com base no lucro presumido que não se utilizem da prerrogativa prevista no parágrafo único do art. 45 
da Lei nº 8.981, de 1995 (Art. 3º-A, II, da Instrução Normativa RFB nº 1.420/2013)

• Portanto, se a pessoa jurídica tributada com base no lucro presumido se enquadrar em, pelo menos, uma das regras 
supramencionadas, está obrigada a entregar a ECD a partir do ano-calendário 2016.

Contate o escritório ou leia mais:

http://www.contabeis.com.br/noticias/29561/lucro-presumido-obrigatoriedade-e-entrega-da-escrituracao-contabil-digital-ecd/
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Custos Fixos e Variáveis: Como Planejá-los em uma pequena 

empresa?

Saber o que são e, principalmente, quais são os custos fixos e variáveis é um dos primeiros passos para planejar o orçamento

da sua empresa. Definir e classificar os gastos do seu negócios.

• Custos Fixos: São aqueles que não variam conforme suas vendas. Exemplo salários dos funcionários, aluguel do

estabelecimento, internet, segurança, entre outros.

• Custos Variáveis: São aqueles como o nome já diz, variam em função algumas alterações (normalmente a produção). Como

por exemplo mencionar os custos de produção de sua mercadorias, água, e energia (caso estejam relacionadas com a

produção).

Contate o escritório ou leia mais:

http://www.jornalcontabil.com.br/custos-fixos-e-variaveis-como-planeja-los-em-uma-pequena-empresa/
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Contate o escritório ou leia mais:

https://siscontabil.com.br/Noticias/Ver/32354/mulheres-portadoras-de-cancer-de-mama-tem-direitos-assegurados-por-lei

RH

Mulheres portadoras de câncer de mama têm direitos assegurados por 

lei.

Saque do FGTS e do PIS/PASEP, auxílio-doença e acesso gratuito a medicamentos são alguns dos benefícios
Esse mês, mais conhecido como Outubro Rosa, tem a missão de conscientizar e prevenir as mulheres contra o câncer de
mama. A descoberta da doença e o tratamento são etapas importantes e difíceis. O apoio no ambiente de trabalho é
fundamental neste momento. No entanto, as trabalhadoras portadoras do tumor devem ficar atentas e buscar informações,
pois há uma série de direitos trabalhistas e benefícios previdenciários que podem ser requeridos em favor destas pacientes.
Segundo a advogada Sivone da Silva, diretora jurídica do escritório Silva & Oliveira Advogados, dentre os direitos
assegurados citamos: o saque imediato do FGTS e do PIS/PASEP, direito ao resgate de seguros de vida e planos de
previdência privada, auxílio-doença e acesso gratuito aos medicamentos necessários para o tratamento.

https://siscontabil.com.br/Noticias/Ver/32354/mulheres-portadoras-de-cancer-de-mama-tem-direitos-assegurados-por-lei


MEI Como solicitar salário maternidade.

Todos os que formalizam sua atividade como Microempreendedor Individual ? MEI, quando necessário, tem direito a vários 

benefícios previdenciários. No caso das mulheres, tanto na hipótese de gravidez como na de adoção, um dos benefícios 

disponíveis é o salário-maternidade.

O benefício será concedido pelo prazo de 120 dias pelo INSS -Instituto Nacional do Seguro Social. Para ter direito ao mesmo, a 

microempreendedora individual deverá ter contribuído, pelo menos, durante 10 meses.

Como solicitar o salário maternidade.

Contate o escritório ou leia mais:

https://siscontabil.com.br/Noticias/Ver/32285/mei--como-solicitar-salario-maternidade
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Contate o escritório ou leia mais:

http://www.contabeis.com.br/noticias/29771/as-empresas-podem-dividir-o-periodo-de-ferias-coletivas/

RH

As empresas podem dividir o período de férias coletivas?
Sim, atualmente a CLT permite que as férias, coletivas ou individuais, sejam divididas em dois períodos, mas nenhum deles 
pode ser inferior a dez dias.
Existe um Projeto de Lei (PL4876) na Câmara que propõe a possibilidade de parcelamento das férias coletivas em três 
períodos, com no mínimo dez dias cada.
A justificativa é que esse parcelamento permitiria à empresa gerenciar melhor seus recursos, por exemplo, sempre que 
houvesse diminuição da demanda produtiva ela poderia, ao dar férias coletivas para seus empregados, conter os gastos e 
evitar cortes de trabalhadores.
Contudo, esse é um tema que deve ser avaliado com cuidado, pois existem muitas regras que devem ser respeitadas 
quando falamos de férias.Um exemplo é a proibição de parcelamento de férias dos empregados menores de 18 anos e 
maiores de 50.

http://www.contabeis.com.br/noticias/29771/as-empresas-podem-dividir-o-periodo-de-ferias-coletivas/
http://www.contabeis.com.br/termos-contabeis/ferias
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Contate o escritório ou leia mais:

http://www.contabeis.com.br/noticias/29618/receita-abre-na-sexta-consultas-ao-5o-lote-do-imposto-de-renda-2016/

Receita abre o 5º lote do Imposto de Renda 2016.

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 outubro.

Consultas
A consulta pode ser feita pelo 
site: http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/paginas/index.asp

http://www.contabeis.com.br/noticias/29618/receita-abre-na-sexta-consultas-ao-5o-lote-do-imposto-de-renda-2016/
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/paginas/index.asp


FÉRIAS E 13º SALÁRIO

Prepare-se para as despesas do final de ano. Venha esclarecer as suas duvidas e entenda sobre 
o cálculo e forma de pagamento das férias e do 13º salário. 

Palestrante: Mariza S. Kellermann (Contadora)

PALESTRA GRATUITA

Data: 20/10/2016 (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

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)

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



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)

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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