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RS: Programa para regularização de dívidas do ICMS.

Contate o escritório ou leia mais: 
http://www.contabeis.com.br/noticias/21418/rs-programa-para-regularizacao-de-dividas-
do-icms-comeca-em-1o-de-dezembro/

O Governo do Estado lançou o programa Em Dia 2014, voltado à regularização de débitos fiscais vencidos até agosto de 2014.

Quitação até
22/12/2014:

descontos de 75% nas
multas e 40% nos juros.

As dívidas também poderão ser parceladas
em até 48 meses, devendo o valor da

parcela inicial corresponder, no mínimo, a 15%
do montante do débito, sobre o qual incidem os
benefícios equivalentes ao da quitação. Para o
parcelamento, os descontos nas multas são
decrescentes,

Desconto sobre as multas/Parcelas:
85% – Parcela única
50% – Em até 12 parcelas
40% – De 13 a 24 parcelas
30% – De 25 a 36 parcelas
20% – De 37 a 48 parcelas

http://www.contabeis.com.br/noticias/21418/rs-programa-para-regularizacao-de-dividas-do-icms-comeca-em-1o-de-dezembro/
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Ainda dá para aumentar restituição de Imposto de Renda para 2015.

Contate o escritório ou leia mais: 
http://sitecontabil.com.br/noticias/artigo.php?id=65

Contudo é necessário que esses seja feita até o fim deste ano. Guarde os comprovantes de gastos de:

Saúde Educação Doações Previdência Privada

Dependentes Pensão alimentícia Previdência SocialContr. Social de 
Empregados 
Domésticos

http://sitecontabil.com.br/noticias/artigo.php?id=65


Contábil

As mercadorias ou/e produtos devem estar separados por tipo: 
• Mercadoria para revenda

• Matéria- prima
• Produtos intermediários
• Material de embalagem

• Produtos manufaturados e;
• Produtos em fabricação.

Livro de registro de inventário.

Em caso de dúvidas contate o escritório.

Em atendimento ao artigo 148 do RICMS as empresas, inscritas na receita estadual, devem ao final de cada ano calendário apresentar o livro de registro de inventário.
Para tanto, solicitamos que a empresa envie um relatório com as mercadorias e/ou produtos em estoque na empresa na data de 31 de dezembro de 2014. Segue modelo
de dados necessários:

Discriminação Unidade Quantidade Valor Unitário  Valor Total 

Descrever a 

mercadoria/ 

produto 

Colocar a 

unidade de 

medida (Ex,: 

Un.;Cx.; Pc.;  

Cj.;...) 

Número de 

unidades em 

estoque no dia 

31/12/2014 

Valor de compra 

do produto. 

Multiplicação 

da quantidade 

pelo valor 

unitário 

 

As mercadorias ou/e produtos
devem estar separados por tipo:

• Mercadoria para revenda
• Matéria- prima
• Produtos intermediários
• Material de embalagem
• Produtos manufaturados e;
• Produtos em fabricação.

Encaminhar o levantamento para o e-mail fiscal1@schmokel.com.br até o dia 10/01/2014 para
as empresas gerais e dia 25/01/2014 para as empresas optantes pelo Simples Nacional.
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Divulgadas novas normas para parcelamento do FGTS

Contate o escritório ou leia mais: 
http://direito-trabalhista.com/2014/12/11/divulgadas-novas-normas-para-parcelamento-do-fgts/

Na resolução CC/FGTS 765/2014 foram aprovados os critérios de parcelamentos de débitos de contribuições devidas ao FGTS:

Prazo máx.:

60x

Parcela mínima: 

R$ 360,00

Para microempresas e empresas de pequeno porte:

Prazo máx.:

90x
Parcela mínima: 

R$ 180,00

http://direito-trabalhista.com/2014/12/11/divulgadas-novas-normas-para-parcelamento-do-fgts/


RH

As mercadorias ou/e produtos devem estar separados por tipo: 
• Mercadoria para revenda

• Matéria- prima
• Produtos intermediários
• Material de embalagem

• Produtos manufaturados e;
• Produtos em fabricação.

Uso de Equipamento de Proteção Individual (EPI) pode afastar 
Aposentadoria Especial

Contate o escritório ou leia mais: 
http://direito-trabalhista.com/2014/12/05/uso-de-equipamentos-de-proteção-individual-
epi-pode-afastar-aposentadoria-especial/

Em 04/12/2014, o STF fixou duas teses que discutem os efeitos da utilização de EPI sobre o direito à aposentadoria especial,
a conclusão foi a seguinte:

“O direito à aposentadoria especial pressupõe
a efetiva exposição do trabalhador a agente
nocivo a sua saúde, de modo que se o EPI for
realmente capaz de neutralizar, não haverá
respaldo à concessão constitucional da
aposentadoria especial.”

“Na hipótese de exposição do trabalhador a
ruído acima dos limites legais de tolerância, a
declaração do empregador, no âmbito do
Perfil Psicográfico Previdenciário (PPP), no
sentido da eficácia do EPI, não descaracteriza
o tempo de serviço especial para a
aposentadoria.”

http://direito-trabalhista.com/2014/12/05/uso-de-equipamentos-de-proteção-individual-epi-pode-afastar-aposentadoria-especial/


Notícias

As mercadorias ou/e produtos devem estar separados por tipo: 
• Mercadoria para revenda

• Matéria- prima
• Produtos intermediários
• Material de embalagem

• Produtos manufaturados e;
• Produtos em fabricação.

Férias coletivas Schmokel.

A Organizações Contábeis Schmökel Ltda informa que, neste ano, a empresa irá parar em férias coletivas, do período de 22/12/2014
à 04/01/2015.
Diante desta informação, pedimos que os clientes se 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.
Em caso de dúvidas ou maiores esclarecimentos, entrar em contato com Rogério ou Mariza.

22/
Dez

04/
Jan



Calendário de obrigações – Simples Nacional

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)
- ICMS diferencial de alíquota (Prorroga)
- Simples (Prorroga)

- 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)

- Darf retenção de Pis, Cofins, CS s/serviços tomados.  
*Somente quando tem notas fiscais de serviço tomado 
com retenção. (Antecipa)

30

10

15

07

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



Calendário de obrigações – Lucro presumido

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)

- 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)

- Darf retenção de Pis, Cofins, CS s/serviços tomados.  
*Somente quando tem notas fiscais de serviço tomado 
com retenção. (Antecipa)

30

10

15

07

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

25

- PIS e Cofins (Antecipa)

30/04 - 31/07 - 31/10 - 31/01
IRPJ e CSLL
* Pago trimestralmente 



A Schmökel deseja um próspero 2015!



Av. Brasil, 2680 Sala 1 e 2 Campo Bom – RS
Fone: (51) 3038.3546 | 35973546 - www.schmokel.com.br


