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Obrigações



Senado aprova MP que aumenta PIS/Pasep e Cofins sobre importados.

Contate o escritório ou leia mais: 
http://www.osul.com.br/medida-provisoria-que-aumenta-impostos-sobre-produtos-importados-ajuda-

a-industria-nacional-afirma-ministro-da-fazenda/

Para entrar em vigor, projeto necessita apenas se sansão presidencial. 

A alíquota do PIS/Pasep 

para a entrada de bens 

importados no País passa 

de 1,65% para 2,1%. No 

caso da Cofins, sobe de 

7,6% para 9,65%. 

Fiscal

http://www.osul.com.br/medida-provisoria-que-aumenta-impostos-sobre-produtos-importados-ajuda-a-industria-nacional-afirma-ministro-da-fazenda/


Estados e União apertam fiscalização.

Contate o escritório ou leia mais: 
http://www.istoedinheiro.com.br/noticias/economia/20150508/procura-se-receita/258651.shtml

Através de mapeamento de empresas com irregularidades fiscais, governo espera arrecadar R$ 7 bilhões. 

Operações especiais estão no plano 

nacional de fiscalização, e já está 

realizando ações em concessionárias 

de veículos e corretores de imóveis, 

com a operação “6%”. 

Fiscal

http://www.istoedinheiro.com.br/noticias/economia/20150508/procura-se-receita/258651.shtml


Consequências de não ter declarado o IR 2015.

Contate o escritório ou leia mais: 
http://www.contabeis.com.br/noticias/24090/consequencias-de-nao-ter-declarado-o-irpf-2015/

Para quem acabou perdendo o prazo e não declarou o IRPF 2015, pode sofrer diversos problemas legais e restrições no CPF, 

além da multa.

Se na apuração não houver imposto a pagar 

a multa aplicada é de R$ 165,74. Caso o 

contribuinte tenha imposto a pagar há 

incidência de multa de 1% ao mês calculados 

sobre o imposto devido respeitando o valor 

mínimo de R$ 165,74 e máximo de 20% do 

valor total do imposto devido.

Fiscal

As punições para quem não apresenta a 

declaração de IR variam de acordo com a 

gravidade do delito, que podem ser 

desde penalidades administrativas, 

poderá responder ainda na esfera 

criminal.

http://www.contabeis.com.br/noticias/24090/consequencias-de-nao-ter-declarado-o-irpf-2015/


Secretaria da pequena empresa defende parcelamento de impostos 

em 180 meses.

Contate o escritório ou leia mais:
http://www.contabeis.com.br/noticias/24057/secretaria-da-pequena-empresa-defende-pagamento-em-180-meses/

Em nota ao DCI, assessoria do ministro Guilherme Afif Domingos manifesta posição favorável à proposta de Frente Parlamentar 

para estender o Refis aos pequenos negócios.

“Não faz sentido um Refis de 

180 meses para as grandes 

empresas e um de 60 meses 

para os pequenos. Portanto, um 

tratamento diferenciado às 

avessas.”

Contábil

http://www.contabeis.com.br/noticias/24057/secretaria-da-pequena-empresa-defende-pagamento-em-180-meses/


Empresas tem até 30 de junho para entregar ECD.

Contate o escritório ou leia mais:
http://www.contabeis.com.br/noticias/23605/planejamento-pode-aumentar-restituicao-de-imposto-de-renda-para-2016/

A entrega é obrigatória a todas as empresas do Lucro Real e Presumido.

A ECD substitui a escrituração 

em papel, ou seja: Livros Diário 

e Razão, Balancetes, Balanços, 

fichas e/ou relatórios auxiliares.

Contábil

A não apresentação da ECD pode gerar 

multas, que dependendo da tributação 

poderá   variar entre R$ 500,00 a R$ 

1.500,00 por mês calendário ou fração

http://www.contabeis.com.br/noticias/23605/planejamento-pode-aumentar-restituicao-de-imposto-de-renda-para-2016/


Senado aprova medida que restringe acesso ao seguro desemprego 

e abono salarial.

Contate o escritório ou leia mais:
http://www.classecontabil.com.br/noticias/senado-aprova-medida-que-restringe-acesso-ao-seguro-desemprego

-e-abono-salarial

Medida segue para sansão presidencial.

O texto original do Planalto já havia sido modificado na 

Câmara. Os deputados reduziram, por exemplo, de 18 

para 12 meses de trabalho o período de carência para o 

primeiro pedido de seguro-desemprego, e de 12 para 9 

na segunda requisição do auxílio. 

RH

http://www.classecontabil.com.br/noticias/senado-aprova-medida-que-restringe-acesso-ao-seguro-desemprego-e-abono-salarial


Presidente sanciona texto que regulamento PEC das domésticas.

Contate o escritório ou leia mais:
http://www.contabeis.com.br/noticias/23629/lei-das-domesticas-11-coisas-que-voce-precisa-saber/

Toda doméstica que trabalhe mais de dois dias por semana tem direito aos benefícios. Além de registro da carteira, patrão e 

empregado devem fazer contrato de trabalho.

A carga horária é de 44 horas 

semanais, com uma a duas horas de 

almoço, podendo reduzir a 30 

minutos se assinado acordo entre 

empregador e empregado. As 

primeiras 40 horas extras devem ser 

pagas em dinheiro, com 50% a mais. 

RH

O patrão pagará um total de 20% de impostos 

sobre o valor do salário do trabalhador doméstico. 

O percentual é composto por: 8% de FGTS; 8% de 

INSS; 0,8% de seguro contra acidente; 3,2% para 

uma conta aberta pelo empregador, que servirá 

para arcar com o eventual pagamento da demissão 

do funcionário, quando não houver justa causa.

O governo terá um prazo de 120 dias 

para criar o Super Simples Doméstico. 

O objetivo será permitir que o patrão 

pague todos os impostos devidos, 

com um único boleto, que estará 

disponível pela internet. 

http://www.contabeis.com.br/noticias/23629/lei-das-domesticas-11-coisas-que-voce-precisa-saber/


Ministério do Trabalho e Emprego Endurece Combate a Sonegação.

Contate o escritório ou leia mais:
http://www.contabeis.com.br/noticias/23993/ministerio-do-trabalho-e-emprego-endurece-combate-a-sonegacao/

Segunda etapa do Plano Nacional de Combate à Informalidade começou em Janeiro de 2015 e visa maior fiscalização do 

pagamento do FGTS.

Mais de 14 milhões de brasileiros estão empregados sem ter 

registro na carteira de trabalho, segundo levantamento do MTE. 

Com o trabalhador na informalidade, a empresa deixa de pagar o 

FGTS, sonegando uma média de 6 300 reais anualmente por 

trabalhador. O resultado é um rombo estimado em 80 bilhões de 

reais por ano nas contas do governo.

RH

http://www.contabeis.com.br/noticias/23993/ministerio-do-trabalho-e-emprego-endurece-combate-a-sonegacao/


Governo libera primeiro lote de restituição do IR 2015.

Contate o escritório ou leia mais: 
http://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2015-06/receita-libera-primeiro-lote-de-restituicao-

do-imposto-de-renda-2015

Notícias

A Receita Federal libera dia 15/06 na rede bancária, os valores do primeiro lote de restituições do Imposto de Renda Pessoa 

Física 2015 (IRPF 2015).

Ao todo, 1.495.850 contribuintes terão direito 

à restituição nesse lote, com correção de 

1,9%, totalizando mais de R$ 2,3 bilhões. 

Contribuintes idosos, com doença grave ou 

deficiência física, que não tenham cometido 

erros ou omissões na hora de enviar os 

dados, são a maioria no lote. 

Serão liberadas também 

restituições dos exercícios de 

2008 a 2014 que foram 

retiradas da malha fina, 

elevando para R$ 2,4 bilhões 

o valor total de liberações.

As informações sobre o primeiro lote 

estão disponíveis na página da Receita 

na internet ou por meio do Receitafone

146. Por meio de aplicativo para tablets

e smartphones com sistemas Android e 

iOS também é possível consultar o lote.

http://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2015-06/receita-libera-primeiro-lote-de-restituicao-do-imposto-de-renda-2015


MEI que não fez declaração anual pode ser cancelada.

Contate o escritório ou leia mais: 
http://www.contabeis.com.br/noticias/23845/mei-que-nao-fizer-declaracao-anual-pode-ser-cancelada/

Notícias

Prazo para cumprir a obrigação terminou em 31 de maio.

Aqueles que descumprirem a 

obrigação até a data limite estão 

sujeitos a multa de R$ 50. O valor 

pode cair pela metade caso a 

situação seja regularizada antes 

de receber um aviso oficial.

O microempreendedor que não fizer a 

declaração anual e ficar 12 meses sem 

pagar o imposto fica com o registro 

cancelado. Assim, perde benefícios como 

auxílio-doença, licença-maternidade, 

pensão por morte e aposentadoria.

http://www.contabeis.com.br/noticias/23845/mei-que-nao-fizer-declaracao-anual-pode-ser-cancelada/


ORIENTAÇÕES SOBRE NOTAS FISCAIS

Palestra

Orientar e esclarecer dúvidas sobre a emissão correta das notas fiscais, e 

evidenciar as obrigatoriedades das empresas em manter os registros fiscais.

Data:  30/06/2015 (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 



Av. Brasil, 2680 Sala 1 e 2 

Campo Bom – RS

Fone: (51) 3038.3546 | 3597.3546  

www.schmokel.com.br


