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Obrigações



Novas regras de retenção do PIS, Cofins e CSLL.

Contate o escritório ou leia mais: 
http://www.contabeis.com.br/noticias/24427/pis-cofins-csll-novas-regras-de-retencao-lei-131372015/

Alterações nas regras de retenção do PIS, Cofins e CSLL nos pagamentos efetuados de PJ a PJ pela prestação de serviços. As 

alterações entraram em vigor a partir de 22/06/2015.

A Lei nº 13.137/2015, publicada em 22/06/2015, estabeleceu

que a dispensa da retenção das contribuições para o PIS,

COFINS e CSLL, que se aplicava a pagamentos de valor igual

ou inferior a R$ 5.000,00, foi reduzida, só ocorrerá quando

resultar em um valor de retenção das contribuições igual ou

inferior a R$ 10,00.

Fiscal

Além disso, também foi alterado o prazo de recolhimento,

tendo determinado que os valores retidos no mês deverão ser

recolhidos até o último dia útil do segundo decêndio (dia 20)

do mês subsequente àquele mês em que tiver ocorrido o

pagamento à pessoa jurídica fornecedora dos bens ou

prestadora do serviço.

http://www.contabeis.com.br/noticias/24427/pis-cofins-csll-novas-regras-de-retencao-lei-131372015/


O supercomputador do governo chamado Hal.

Contate o escritório ou leia mais: 
http://www.sitecontabil.com.br/noticias/artigo.php?id=826

Apelidado de “Hal”, o cérebro eletrônico mais poderoso de Brasília fiscalizará as contas bancárias de todos os brasileiros,

indistintamente. Seu poderio não vem da capacidade bruta de processamento, mas do software que o equipa. Desenvolvida

pelo próprio BC, a inteligência artificial do Hal consumiu a maior parte dos quase R$ 20 milhões.

“Será aberto senha para que os Juízes possam acessar

diretamente o computador”. O banco de dados do Hal

remete aos movimentos dos últimos cinco anos. Antes de sua

chegada, quando a Justiça solicitava uma quebra de sigilo

bancário, o Banco Central era obrigado a encaminhar ofício a

182 bancos, solicitando informações sobre um CPF ou CNPJ.

Fiscal

As informações irão cruzar os dados de cartórios, operações com

empresas (através da NFE) e todos órgãos municipais, estaduais e

federais. Sua empresa é optante pelo SIMPLES? 70% das empresas do

Brasil e respondem por apenas 6% de toda arrecadação nacional, ou

seja, é nas empresas do SIMPLES que o FISCO vai focar seus esforços,

pois é nela onde se concentra a maior parte da informalidade.

http://www.sitecontabil.com.br/noticias/artigo.php?id=826


Quais os riscos de não pagar os impostos em dia?

Contate o escritório ou leia mais:
http://www.sitecontabil.com.br/noticias/artigo.php?id=848

Evasão fiscal é toda ação ou omissão do contribuinte com o objetivo de reduzir, retardar ou evitar o cumprimento de uma 

obrigação tributária. Todos os agentes da empresa podem ser responsabilizados, desde que contribuam com o ilícito, de forma 

solidária: diretores, contadores, sócios, etc. Além do pagamento das quantias efetivamente devidas, essas pessoas respondem 

criminalmente por esses ilícitos, a partir da instauração de um processo criminal específico.

A sonegação fiscal tem como consequências a responsabilização criminal dos envolvidos, mas também: 

eventual indisponibilidade de bens dos sócios e da empresa (até que a situação seja regularizada perante o 

Fisco); impossibilidade de emissão de certidões tributárias negativas e consequente prejuízo à participação de 

sua empresa em processos licitatórios, em projetos e outros negócios que exijam “ficha cadastral limpa”; 

multas bastante elevadas (podem chegar a 225% do valor originalmente devido); maior escrutínio por parte 

do Fisco sobre as contas da empresa, na busca por mais ilícitos; entre outras consequências.

Contábil

http://www.sitecontabil.com.br/noticias/artigo.php?id=848


Obrigatoriedade dos Profissionais Liberais Informar CPF de Clientes.

Contate o escritório ou leia mais:
http://www.sitecontabil.com.br/noticias/artigo.php?id=845

A estratégia da Receita Federal é cruzar as informações, a partir destes dados, o obter indícios de omissão de receita de tais 

clientes.

Médicos, odontólogos, fonoaudiólogos, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, advogados, psicólogos e

psicanalistas terão que identificar o CPF dos titulares do pagamento de cada um desses serviços, para fins de

apuração do imposto de renda na modalidade Carnê-Leão, a partir de 2015.

Contábil

http://www.sitecontabil.com.br/noticias/artigo.php?id=845


Pagamento do Abono Salarial já começou.

Contate o escritório ou leia mais:
http://www.contabeis.com.br/noticias/24525/pagamento-do-abono-salarial-ja-comecou/

Começou dia 14/07 o pagamento do Abono Salarial. 

Os trabalhadores nascidos no mês de

julho terão direito a retirar seu Abono

Salarial. Os dias e forma de recebimento

são diferentes para correntistas da Caixa,

Banco do Brasil ou não correntistas

destes bancos. O valor estará disponível

até o dia 30 de junho de 2016.

RH

As alterações da Medida Provisória 665/2014,
convertida na Lei 13.134/2015 só entrarão em
vigor para o Abono Salarial do ano-base 2015,
que será pago no calendário do exercício
2016/2017.

http://www.contabeis.com.br/noticias/24525/pagamento-do-abono-salarial-ja-comecou/


Mudança do pagamento de afastamento pelo empregador.

Contate o escritório ou leia mais:
http://www.saudeocupacional.org/2014/12/empregador-pagara-os-primeiros-30-dias.html

Foi publicada dia 18/06/2015 no Diário Oficial da União, a Lei 13.135/2015 (que revoga oficialmente a Medida Provisória n. 

664/2014). Com isso volta definitivamente a valer a “regra dos 15 dias pagos pelo empregador” para os casos em que o 

trabalhador tenha que se afastar.

Somente os afastamentos que iniciaram do dia

01/03/2015 até o dia 17/06/2015 terão/tiveram os 30

primeiros dias pagos pelo empregador (importante frisar

que o que conta é a data do início do afastamento, e não

a data de requerimento do benefício).

RH

Afastamentos com início de hoje (18/06/2015) em diante,

voltam a ter apenas os primeiros 15 dias pagos pelo

empregador.

http://www.saudeocupacional.org/2014/12/empregador-pagara-os-primeiros-30-dias.html


Dilma sanciona nova lei das domésticas. 

Contate o escritório ou leia mais:
http://economia.uol.com.br/empregos-e-carreiras/noticias/redacao/2015/06/02/dilma-sanciona-nova-lei-para

-empregado-domestico-veja-o-que-mudou.htm

A lei que regulamenta a emenda constitucional ampliando os direitos dos trabalhadores domésticos, sancionada hoje (2) pela 

presidente Dilma Rousseff com vetos garante novos direitos à categoria, entre eles o seguro-desemprego, salário-família, 

auxílio-creche e seguro contra acidentes de trabalho.

A lei regulamenta a obrigatoriedade do recolhimento do

FGTS (Fundo de Garantia por Tempo de Serviço) por parte

do empregador e os direitos a adicional noturno e

indenização em caso de demissão sem justa causa.

RH

http://economia.uol.com.br/empregos-e-carreiras/noticias/redacao/2015/06/02/dilma-sanciona-nova-lei-para-empregado-domestico-veja-o-que-mudou.htm


Governo libera segundo lote de restituição do IR 2015.

Contate o escritório ou leia mais: 
http://www.contabeis.com.br/noticias/24510/receita-libera-2o-lote-de-restituicoes-de-imposto-de-renda/

Notícias

Além dos contribuintes que fizeram a declaração no ano passado, também serão atendidos aqueles que caíram na malha final. A 

restituição contempla os exercícios de 2008 a 2014.

O dinheiro liberado no segundo lote terá

correção pela taxa básica de juros, a Selic, de

3,06%. No caso das restituições de 2014, a

correção é 13,98% e de 2008, 71,56%.

http://www.contabeis.com.br/noticias/24510/receita-libera-2o-lote-de-restituicoes-de-imposto-de-renda/


REGISTRO E PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS

Palestra GRATUITA

Orientar quanto as informações básicas necessárias para o registro dos funcionários e a importância dos eventos 

relacionados ao pagamento mensal.

Data:  28/07/2015 (Terça feira)

Horário: 

19:00 - Recepção

19:30 às 20:30 - Palestra

Local: Câmara de Vereadores 

de Campo Bom

Inscrições:

3597-3546/3038-3546 c/ Andréia 

ou schmokel@schmokel.com.br



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



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)

Calendário de obrigações – Lucro presumido
30/04 - 31/07 - 31/10 - 31/01

IRPJ e CSLL

* Pago trimestralmente 






