
Boletim Mensal - Janeiro/2016



Fiscal Contábil RH Notícias
Calendário

Obrigações



RS - Novas alíquotas de ICMS passam a vigorar em 1º de janeiro

Contate o escritório ou leia mais: 
http://www.contabeis.com.br/noticias/26550/rs-novas-aliquotas-de-icms-passam-a-vigorar-em-1o-de-janeiro/

Desde de 1º de janeiro de 2016 estão em vigorar no Rio Grande do Sul as novas alíquotas de ICMS. A elevação do imposto será

de 17% para 18% na categoria geral e de 25% para 30% sobre os chamados produtos e serviços seletivos.

A política de incentivos fiscais para micro e pequenas

empresas permanecem inalteradas, o que significa que 70%

dos contribuintes do Simples Gaúcho (185 mil empresas)

continuam isentas do ICMS.

Fiscal

Entre os produtos que sofreram aumento estão a Gasolina, o álcool

Hidratado, a telefonia fixa e móvel, Energia elétrica residencial,

comercial e industrial, além de bebidas alcoólicas, cigarros,

perfumaria, cosméticos e TV por assinatura.

http://www.contabeis.com.br/noticias/26550/rs-novas-aliquotas-de-icms-passam-a-vigorar-em-1o-de-janeiro/


Nova sistemática do ICMS vale a partir de 1 de janeiro

Contate o escritório ou leia mais: 
http://jcrs.uol.com.br/_conteudo/2015/12/cadernos/jc_contabilidade/473776-nova-sistematica-do-icms

-interestadual-passa-a-valer-em-1-de-janeiro.html

Nova lei traz alterações no recolhimento do ICMS nas operações interestaduais de venda de mercadorias ou prestações de

serviços para consumidores finais não contribuintes do imposto..

A empresa que está vendendo vai pagar para o

estado dela a alíquota interestadual (no Rio Grande

do Sul, 12%) e a diferença será repartida

gradativamente entre o estado de origem e o estado

de destino. A Emenda Constitucional nº 87

estabelece taxas para 2016, 2017, 2018 e 2019.

Fiscal

Em 2016, será 40% para o estado destino e 60% para o estado de

origem. Em 2017, 60% para o estado destino e 40% para o estado de

origem. Em 2018, 80% para o estado destino e 20% para o estado de

origem. E em 2019, será 100% para o estado destino.

http://jcrs.uol.com.br/_conteudo/2015/12/cadernos/jc_contabilidade/473776-nova-sistematica-do-icms-interestadual-passa-a-valer-em-1-de-janeiro.html
http://jcrs.uol.com.br/_conteudo/2015/12/cadernos/jc_contabilidade/473776-nova-sistematica-do-icms-interestadual-passa-a-valer-em-1-de-janeiro.html


Empresas têm até 29 de janeiro para aderir ao Simples Nacional

Contate o escritório ou leia mais:
http://www.contabeis.com.br/noticias/26497/empresas-tem-ate-29-de-janeiro-para-aderir-ao-simples-nacional/

O resultado final das solicitações será divulgado em 17 de fevereiro. Se o pedido for aprovado, a opção pelo regime tributário 

simplificado retroagirá ao início de janeiro de 2016.

A Receita Federal recomenda que a opção

seja solicitada no início do mês, "a fim de

que o contribuinte tenha tempo suficiente

para regularizar eventuais pendências

apresentadas".

Contábil

http://www.contabeis.com.br/noticias/26497/empresas-tem-ate-29-de-janeiro-para-aderir-ao-simples-nacional/


Pequenas empresas passam a ter prioridade em licitações públicas

Contate o escritório ou leia mais:
http://www.contabeis.com.br/noticias/26534/pequenas-empresas-passam-a-ter-prioridade-em-licitacoes-publicas/

Com nova lei, as licitações no valor de até R$ 80 mil passam a se destinar exclusivamente para os candidatos de pequeno porte. 

Nas contratações que superarem esse valor, a lei abre a possibilidade de criação de lotes exclusivos para o setor.

São beneficiadas as micro e pequenas empresas, os

agricultores familiares, os produtores rurais (pessoa física), os

microempreendedores individuais (MEI) e as cooperativas de

consumo em todas as contratações realizadas por órgãos e

autarquias da União.

Contábil

http://www.contabeis.com.br/noticias/26534/pequenas-empresas-passam-a-ter-prioridade-em-licitacoes-publicas/


Novo salário-mínimo é de R$ 880,00

Contate o escritório ou leia mais:
http://www.iob.com.br/noticiadb.asp?area=trab_prev&noticia=371118

RH

A partir de 1º.01.2016, o salário-mínimo mensal será de R$ 880,00 por mês. O seu valor diário corresponderá a R$ 29,33 e o seu 

valor horário será igual a R$ 4,00.

http://www.iob.com.br/noticiadb.asp?area=trab_prev&noticia=371118


Pequenas só têm mais um ano para se adequar ao eSocial

Contate o escritório ou leia mais:
http://www.contabeis.com.br/noticias/26425/pequenas-so-tem-mais-um-ano-para-se-adequar-ao-esocial/

A instalação do eSocial pode se reverter em

maior competitividade para as empresas, na

medida em que a revisão das práticas internas

possibilite a identificação de gargalos.

RH

Simplificação da folha de pagamentos. Empresas com faturamento anual de até R$ 78 milhões devem entregar documentos até 

janeiro de 2017; mudanças podem reduzir custos em até 20%.

A declaração incorreta de uma informação previdenciária pode resultar em

multa de 20% a 75% do valor do INSS que não foi pago pela empresa.

http://www.contabeis.com.br/noticias/26425/pequenas-so-tem-mais-um-ano-para-se-adequar-ao-esocial/


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 






