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Obrigações



Medida provisória aumenta imposto sobre ganho de capital.

Contate o escritório ou leia mais: 
http://www.redebrasilatual.com.br/economia/2015/09/medida-provisoria-aumenta-imposto-de-renda-sobre-sobre-ganho-de-capital-dos-mais-ricos-8686.html

A atual alíquota, prevista pela Lei nº 8.981/1995, é de 15% para todas as faixas de rendimentos. A MP está prevista para começar

a vigorar em 1° de janeiro de 2016.

Com a medida, passam a ser tributados em 20% os

rendimentos de R$ 1 milhão a R$ 5 milhões e em 25% os

ganhos entre R$ 5 milhões e R$ 20 milhões. Quem auferir

ganhos superiores a R$ 20 milhões pagará 30% de IRPF.

Fiscal

http://www.redebrasilatual.com.br/economia/2015/09/medida-provisoria-aumenta-imposto-de-renda-sobre-sobre-ganho-de-capital-dos-mais-ricos-8686.html


Qual o regime tributário ideal?

Contate o escritório ou leia mais: 
http://www.jornalcontabil.com.br/?p=4915

Um dos objetivos dos gestores na escolha do regime de tributação é fazer com que a empresa pague menos impostos, e isso é

possível! A opção pelo regime de tributação é válida para todo o ano-calendário, ou seja; só poderá mudar no ano seguinte.

Não existe um modelo ideal que pode ser

utilizado para todas as empresas, pois cada

uma possui suas particularidades que devem

ser consideradas. Empresas do mesmo ramo

de negócio podem ter regimes diferentes de

acordo com a viabilidade.

Fiscal

Entre os fatores a serem considerados está a

faixa de faturamento, ramo de negócios,

quantidade de funcionários e projetos de

crescimento.

http://www.jornalcontabil.com.br/?p=4915


Bloco K: Escalonamento da obrigatoriedade e dilatação do prazo.

Contate o escritório ou leia mais:
http://www.crcrs.org.br/noticias/?p=9773

O escalonamento da obrigatoriedade e a dilatação do prazo almejadas para o Bloco K se confirmou, pela publicação do Ajuste 

SINIEF nº 8/15 (DOU de 08/10/2015). As empresas terão a obrigatoriedade em 2016, 2017 ou 2018 de acordo com o faturamento 

e CNAE. A partir de 01/01/2016, serão obrigatórios:

a) para os estabelecimentos industriais

classificados nas divisões 10 a 32 da

Classificação Nacional de Atividades

Econômicas (CNAE) pertencentes à empresa

com faturamento anual igual ou superior a

R$ 300.000.000,00;

Contábil

b) para os estabelecimentos industriais de

empresa habilitada ao Regime Aduaneiro

Especial de Entreposto Industrial sob

Controle Informatizado (RECOF) ou a outro

regime alternativo a este;

http://www.crcrs.org.br/noticias/?p=9773


Os benefícios da contabilidade analítica.

Contate o escritório ou leia mais:
http://www.sitecontabil.com.br/noticias/artigo.php?id=1233

A contabilidade é uma necessidade de qualquer empresa, não só do ponto de vista legal, mas também do ponto de vista de 

gestão, como mais uma ferramenta de auxílio à tomada de decisões. Somente com a utilização das informações fornecidas pela 

contabilidade é que os gestores podem escolher o melhor caminho a ser seguido.

A contabilidade analítica detalha os grupos e contas

contábeis, de acordo com clientes, fornecedores,

centros de custos, tipos de gastos, entre outros. Com

ela, pode obter um maior número de informações,

entendimento dos gastos e rentabilidade dos

produtos.

Contábil

http://www.sitecontabil.com.br/noticias/artigo.php?id=1233


Férias coletivas.

Contate o escritório ou leia mais:
http://leitrabalhista.com.br/tudo-sobre-ferias-coletivas-tire-todas-as-suas-duvidas/

As férias coletivas devem ser concedidas a todos

os funcionários da empresa ou a um setor ou

turno específico dela. O período de férias

coletivas é de trinta dias, que podem ser dividias

em no máximo duas vezes no período de uma

ano, sendo que nenhuma delas pode ter

duração menor do que dez dias.

RH

A empresa tem por obrigação fornecer um mês de férias remuneradas por ano aos seus funcionários, mas tem o poder de 

decidir quando esse gozo de férias será viável em termos produtivos.

A empresa é obrigada a comunicar as férias

coletivas a todos os interessados com pelo

menos quinze dias de antecedência. O

empregado não tem o direito de recusar as

férias coletivas, já que a CLT faculta ao

empregador o melhor período para a concessão

das férias de acordo com suas necessidades.

http://leitrabalhista.com.br/tudo-sobre-ferias-coletivas-tire-todas-as-suas-duvidas/


Impactos do e-Social.

Contate o escritório ou leia mais:
http://www.sitecontabil.com.br/noticias/artigo.php?id=1249

O eSocial passará a ser obrigatório em 2016,

depois de um prazo de prorrogação, sendo que

sua total obrigatoriedade só terminará em 2017,

uma vez que começará com empresas grandes

e médias, e depois passa para as pequenas e

médias e microempreendedores individuais com

um funcionário registrado.

RH

O eSocial será responsável por uma integração rápida entre o empregador e o governo. Essa nova obrigação acessória visa 

integrar tanto o sistema fiscal quanto previdenciário e tributário, garantindo benefícios para governo, empregados e empregador.

Os principais impactos serão na maior preocupação e atenção das relações trabalhistas

aprimoramento das tecnologias e softwares de gestão e revisão dos processos de recursos

humanos, jurídicos, financeiros e contábeis.

http://www.sitecontabil.com.br/noticias/artigo.php?id=1249


Receita paga 5º lote de restituições do IR.

Contate o escritório ou leia mais: 
http://www.contabeis.com.br/noticias/25721/receita-paga-5o-lote-de-restituicoes-do-ir/

Notícias

Também foram contempladas devoluções de 2008 a 2014 que estavam retidas.

Quem ainda não conferiu se teve a

restituição liberada pode acessar a página

da Receita na internet, ou ligar para o

Receitafone (telefone 146).

http://www.contabeis.com.br/noticias/25721/receita-paga-5o-lote-de-restituicoes-do-ir/


Férias coletivas Schmökel

Notícias

A Organizações Contábeis Schmökel Ltda informa que irá parar em férias coletivas do período de 21/12/2015 à 03/01/2016.

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.

Caso ocorra alguma emergência e precisarem de alguma informação no

período das férias, os clientes podem ligar para o número 8350-9000.

Em caso de dúvidas ou maiores esclarecimentos, entrar em contato com

Rogério ou Mariza.



Novo serviço disponibilizado pela Schmökel

Notícias

A Schmökel estará disponibilizando nos próximos dias o envio periódico das Certidões Negativas de 

Débitos para os seus clientes.

Será enviado por e-mail e publicado no portal da Schmökel.



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) 

- Darf retenção de Pis, Cofins, CS 

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)

30

10

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) 

- Darf retenção de Pis, Cofins, CS 

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)

30

10

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 






