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Obrigações



Receita abre consulta ao último lote de restituição do IR.

Contate o escritório ou leia mais: 
http://www.classecontabil.com.br/noticias/receita-abre-consulta-ao-ultimo-lote-de-restituicao-do-ir

Para fazer a consulta, o contribuinte deve acessar a página da Receita na internet ou ligar para o Receitafone 146. Foram

incluídas no lote restituições que deixaram a malha fina, referentes aos exercícios de 2008 a 2014.

Segundo a Receita, as principais razões pelas quais as declarações ficaram em malha neste ano são

omissão de rendimentos do titular ou seus dependentes, com 180.755 declarações retidas (29,3% do

total em malha); dedução de despesas com previdência oficial ou privada – 148.334 (24%); despesas

médicas – 129.587 (21%); falta de comprovação do Imposto de Renda pela fonte pagadora, inclusive

ausência da declaração de rendimentos – 43.886 (7,1%), omissão de rendimentos de alugueis – 34.863

(5,6%) e pensão alimentícia com indícios de falsidade – 32.998 (5,3%).
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http://www.classecontabil.com.br/noticias/receita-abre-consulta-ao-ultimo-lote-de-restituicao-do-ir


Novo sistema permite abrir empresas em até 5 dias.

Contate o escritório ou leia mais: 
http://www.contabeis.com.br/noticias/26324/novo-sistema-permite-abrir-empresas-em-ate-5-dias/

A REDESIMPLES será um processo único e simplificado para que a abertura de empresas no Brasil aconteça em até cinco dias. A

ferramenta já está disponível para empreendedores do Distrito Federal, através do Portal Empresa Simples.

A nova plataforma será operacionalizada por meio de um sistema

nacional informatizado, o Registro e Licenciamento de Empresas (RLE).

Os empresários terão um sistema de entrada de dados único que

permitirá abrir empresas, alterar cadastro, obter licenças de

funcionamento e dar baixa de empresas. Isso tudo poderá ser feito

online, caso o empreendedor possua um certificado digital.
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http://www.contabeis.com.br/noticias/26324/novo-sistema-permite-abrir-empresas-em-ate-5-dias/


Quem pode se enquadrar no Simples Nacional?

Contate o escritório ou leia mais:
http://www.jornalcontabil.com.br/?p=5359

A exigência inicial para abrir ou enquadrar uma empresa como SIMPLES é o faturamento. A receita, o dinheiro que entra na

empresa, é de no máximo R$ 360 mil por mês, ou R$ 3,6 milhões por ano.

A abertura da empresa com o enquadramento no

Simples pode ocorrer em qualquer época do ano,

porém, o enquadramento para empresas já abertas

deve ser realizado apenas no mês de janeiro. Para

manter a empresa no SIMPLES é necessário estar

com as obrigações tributárias em ordem, ou seja,

pagar os impostos para assim evitar a

caracterização de inadimplência fiscal.
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Na prática, a vantagem do Simples é a unificação

da carga tributária. Na maioria dos casos, a

aplicação de um percentual sobre o faturamento

unifica vários impostos e torna o custo tributário

mais baixo.

http://www.jornalcontabil.com.br/?p=5359


Aprovados pela CAE, novos limites do Simples Nacional vão ao Plenário.

Contate o escritório ou leia mais:
http://www.contabeis.com.br/noticias/26251/aprovados-pela-cae-novos-limites-do-simples-nacional-vao-ao-plenario/

A Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) aprovou o aumento dos limites de enquadramento no Simples Nacional. O Projeto

de Lei eleva de R$ 360 mil para R$ 900 mil o teto da receita bruta anual da microempresa (ME) e de R$ 3,6 milhões para R$ 14,4

milhões o da empresa de pequeno porte (EPP). A comissão aprovou também um pedido de urgência para o exame do projeto

em Plenário.

A maior parte das regras só valerá a partir de 1º de

janeiro de 2017, mas o prazo do chamado "Refis do

Simples", que permitirá aos micro e pequenos

empresários parcelar débitos tributários em até 120

meses, poderá entrar em vigor já a partir de 2016.

Contábil
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Salário mínimo 2016.

Contate o escritório ou leia mais:
http://salariominimo2016.org/salario-minimo-2016/

Valor do salário mínimo em 2015: R$788;

valor do salário mínimo para 2016: R$865,50;*

aumento de: R$77,50.
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Para o ano de 2016 o reajuste terá um aumento considerável, principalmente quando comparado aos outros anos onde foi

menor. Valor do novo salário mínimo 2016 tem previsão para pagamento em Fevereiro do mesmo ano, é quando ele já começa a

valer. Mas podem haver mudanças no prazo também.

http://salariominimo2016.org/salario-minimo-2016/


Empresas que entrarão em férias coletivas devem estar atentas às 

alterações na desoneração da folha.

Contate o escritório ou leia mais:
http://www.segs.com.br/seguros/70802-empresas-que-entrarao-em-ferias-coletivas-devem-estar-atentas-

as-alteracoes-na-desoneracao-da-folha.html

Neste novo cenário, houve um aumento das

alíquotas incidentes sobre a receita bruta das

empresas. Na maioria dos casos, o percentual de

faturamento subiu de 1% para 2,5%. Apenas alguns

setores permaneceram com a alíquota de 1%.
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Com a Lei que entrou em vigor no dia 1º de Dezembro, o empresário que pretende dar férias coletivas a seus funcionários, neste 

fim de ano, deve calcular se é mais vantajoso optar pelos 20% de contribuição sobre a folha de salários ou pelo percentual sobre 

o faturamento.

http://www.segs.com.br/seguros/70802-empresas-que-entrarao-em-ferias-coletivas-devem-estar-atentas-as-alteracoes-na-desoneracao-da-folha.html


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 








