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Obrigações



Governo reajusta MEI e encerra distribuição de boleto
Com o novo valor do salário mínimo, a contribuição mensal do microempreendedor individual (MEI) sofreu um reajuste que já 

começa a valer agora em fevereiro. O Documento de Arrecadação Simplificada (DAS) teve reajuste nos valores que agora 

passam ao valor fixo mensal de R$ 45,00 (Comércio ou Indústria), R$ 49,00 (Prestação de Serviços) ou R$ 50,00 (Comércio e 

Serviços).

Fiscal

Os valores do DAS correspondem a 5% do salário

mínimo, acrescido de mais R$ 1,00 de ICMS (Imposto

sobre Circulação de Mercadorias e Serviços ) e/ou mais

R$ 5,00 de ISS (Imposto sobre Serviços). Uma outra

mudança que o empresário precisa ficar atento é que

os boletos pararam de ser enviados para a casa e, para

efetuar o pagamento da DAS, é necessário que o MEI

volte a imprimir a guia no site:

http://www.portaldoempreendedor.gov.br/.

O pagamento mensal dos tributos deve ser efetuado até o dia 20

de cada mês. É muito importante que o MEI fique atento e

mantenha seus pagamentos dos tributos em dia, já que o atraso ou

não pagamento dos boletos mensais podem ocasionar a suspensão

dos benefícios previdenciários.

Entre em contato com o escritório ou leia mais em:

http://www.sitecontabil.com.br/noticias/artigo.php?id=1561

http://www.portaldoempreendedor.gov.br/
http://www.sitecontabil.com.br/noticias/artigo.php?id=1561


Receita Estadual disponibiliza consulta formal pela internet

Fiscal

Entre em contato com o escritório ou leia mais em:
http://www.crcrs.org.br/noticias/?p=11153

O sistema foi desenvolvido para viabilizar a virtualização do

procedimento de formulação da consulta escrita sobre a

aplicação da legislação tributária, dentro do âmbito da

Receita Estadual.

http://www.crcrs.org.br/noticias/?p=11153


Contate o escritório ou leia mais:

http://www.sitecontabil.com.br/noticias/artigo.php?id=1560

Regras para emissão de decore passam a valer no primeiro semestre de 2016
O Conselho Federal de Contabilidade (CFC) aprovou, em novembro, Resolução alterando regras para emissão da Declaração 

Comprobatória de Percepção de Rendimentos (Decore).

Duas das mudanças – a necessidade de fazer upload no 

ato de emissão da declaração e a utilização da certificação 

digital para a emissão do documento – só entrarão em 

vigor em abril, segundo deliberação do Tribunal Superior 

de Ética e Disciplina do CFC nº 029/2015, aprovada em 

10/12/2015.

Contábil

http://www.sitecontabil.com.br/noticias/artigo.php?id=1560


Quem está obrigado a entregar a DIRF/2016?
A DIRF 2016, relativa ao ano-calendário de 2015, deverá ser apresentada até às 23h59min59s (vinte e três horas,

cinquenta e nove minutos e cinquenta e nove segundos), horário de Brasília, de 29 de fevereiro de 2016.

Contábil

Estarão obrigadas a apresentar a DIRF 2016 as seguintes

pessoas jurídicas e físicas que pagaram ou creditaram

rendimentos sobre os quais tenha incidido retenção

do Imposto sobre a Renda Retido na Fonte (IRRF), ainda

que em um único mês do ano-calendário, por si ou como

representantes de terceiros:



Quem está obrigado a entregar a DIRF/2016?

Contábil

I – estabelecimentos matrizes de pessoas jurídicas de

direito privado domiciliadas no Brasil, inclusive as imunes

ou isentas;

II – pessoas jurídicas de direito público, inclusive os fundos

públicos de que trata o art. 71 da Lei nº 4.320, de 17 de

março de 1964;

III – filiais, sucursais ou representações de pessoas jurídicas

com sede no exterior;

IV – caixas, associações e organizações sindicais de

empregados e empregadores;

V – empresas individuais;

VI – titulares de serviços notariais e de registro;

VII – condomínios edilícios;

VIII – pessoas físicas;

IX – instituições administradoras ou intermediadoras de

fundos ou clubes de investimentos;

X – órgãos gestores de mão de obra do trabalho portuário;

XI – candidatos a cargos eletivos, inclusive vices e suplentes;

e

XII – comitês financeiros dos partidos políticos.

Contate o escritório ou leia mais:

http://www.contabeis.com.br/noticias/25418/saem-regras-para-a-dirf2016/

http://www.contabeis.com.br/noticias/25418/saem-regras-para-a-dirf2016/


Instrução normativa reduz idade obrigatória de inscrição no CPF

Contábil

Contate o escritório ou leia mais:
http://idg.receita.fazenda.gov.br/noticias/ascom/2016/janeiro/instrucao-
normativa-publicada-hoje-reduz-idade-obrigatoria-de-inscricao-no-cpf

A Instrução Normativa RFB Nº 1610, modifica a idade
obrigatória de inscrição no CPF para dependentes
constantes da DIRF, passando de 16 anos ou mais para 14
anos ou mais.

http://idg.receita.fazenda.gov.br/noticias/ascom/2016/janeiro/instrucao-normativa-publicada-hoje-reduz-idade-obrigatoria-de-inscricao-no-cpf


Sociedade unipessoal de advocacia não pode optar pelo Simples Nacional

Contábil

Contate o escritório ou leia mais:
http://www8.receita.fazenda.gov.br/SIMPLESNACIONAL/Noticias/NoticiaCompleta
.aspx?id=9a10e77a-c04d-488e-9d47-956a63041b73

Em função da criação de uma nova natureza jurídica,

denominada “Sociedade unipessoal de advocacia”, por meio

da Lei nº 13.247, de 12/01/2016, que alterou a Lei nº 8.906,

de 4/7/1994. Informa que aquele que se inscrever nessa

natureza não poderá optar pelo Simples Nacional.

http://www8.receita.fazenda.gov.br/SIMPLESNACIONAL/Noticias/NoticiaCompleta.aspx?id=9a10e77a-c04d-488e-9d47-956a63041b73


Fisco irá cruzar informações de bancos com o Imposto de Renda e apertar

contribuinte

Contábil

Contate o escritório ou leia mais:
http://www.jornalcontabil.com.br/?p=5134

A partir de janeiro de 2016, empresas do setor financeiro serão

obrigadas a prestar mensalmente informações relativas às

operações que sejam de interesse da Secretaria da Receita

Federal do Brasil (RFB). O processo será feito pelo e-Financeira,

sistema eletrônico instituído por meio da Instrução Normativa

nº 1571, que pretende tornar mais ágil o cruzamento de

informações na declaração anual de Imposto de Renda.

http://www.jornalcontabil.com.br/?p=5134


Com parcelas entre R$880,00 e R$1.500,00, seguro desemprego sobe 

mais de 11% em 2016 
As parcelas do seguro-desemprego foram reajustadas em 11,28%, e os novos valores começam a ser pagos já em 

janeiro a milhares de pessoas. O benefício assegura ao trabalhador que perdeu o emprego uma renda mínima por 

período entre três e cinco meses.

RH

A parcela mínima do seguro-desemprego será de R$ 880,00

seguindo o reajuste do salário mínimo para 2016. Já a parcela

máxima passa de R$ 1.385,91 em vigor em 2015 para R$ 1.542,24

este ano.

Contate o escritório ou leia mais em:

http://www.brasil.gov.br/economia-e-emprego/2016/01/seguro-desemprego-sobe-11-28-com-parcela-minima-de-r-880

http://www.brasil.gov.br/economia-e-emprego/2016/01/seguro-desemprego-sobe-11-28-com-parcela-minima-de-r-880


Índice de reajuste para segurados que recebem acima do mínimo é 

de 11,28% em 2016

RH

Da Redação (Brasília) – A partir de 1º de janeiro de 2016, os segurados da Previdência Social que recebem acima do

salário mínimo terão o benefício reajustado em 11,28%. O índice foi divulgado em portaria conjunta dos ministérios
do Trabalho e Previdência Social e da Fazenda, publicada nesta segunda-feira (11) no Diário Oficial da União.

A portaria também estabeleceu as novas alíquotas de contribuição do INSS dos

trabalhadores empregados, domésticos e trabalhadores avulsos (veja tabela). As

alíquotas são de 8% para aqueles que ganham até R$ 1.556,94; de 9% para

quem ganha entre R$ 1.556,95 e R$ 2.594,92, e de 11% para os que ganham

entre R$ 2.594,93 e R$ 5.189,82. Essas alíquotas – relativas aos salários pagos

em janeiro – deverão ser recolhidas apenas em fevereiro.

Contate o escritório ou leia mais em:

http://www.previdencia.gov.br/2016/01/beneficios-indice-de-reajuste-para-segurados-que-recebem-acima-do-minimo-e-de-1128-em-2016/

http://www.previdencia.gov.br/2016/01/beneficios-indice-de-reajuste-para-segurados-que-recebem-acima-do-minimo-e-de-1128-em-2016/


Data: 23/02/2016
Horário: 19:00 – Recepção

19:30 ás 20:30 – Palestra
Local: Câmara de Vereadores de Campo Bom

Sugerimos a doação de um 1kg de alimento não perecível para uma ação social na cidade (opcional)

Onde estão as Oportunidades?
Quais são as reais Ameaças?
O que eu tenho de Ponto Forte?
E os Pontos Fracos? O que estou fazendo para converter em Pontos Fortes?

Aguardamos sua presença!

Palestrante: Maiquel Kellermann 
Consultor em Gestão Empresarial;

Diretor da empresa Kellermann 
Consultoria e Assessoria Ltda.



Calendário de obrigações – Simples Nacional

19/02/2016

- FGTS

- Contribuição Assistencial.

*Somente nos meses em que  

ocorrer desconto dos  

funcionários.

10/02/2016

05/02/2016

- INSS;

- INSS retenção s/serviços tomados INSS;

*Somente quando tem notas fiscais INSS  

de serviços tomados com retenção.

-Darf retenção de IR s/serviços tomados

-Darf retenção de Pis, Cofins, CSLL

s/serviços tomados. 

*Somente quando  tem notas fiscais de 

serviços tomados com  retenção. 

20/02/2016

- ICMS diferencial de alíquota;

- Simples.



19/02/2016

-INSS (Antecipa)

-INSS retenção s/serviços tomados INSS 

*Somente quando tem notas  fiscais INSS 

de serviços tomados com  retenção.

-Darf retenção de IR s/serviços

tomados;

-Darf retenção de Pis, Cofins, CSLL

s/serviços tomados. *Somente quando  tem 

notas fiscais de serviços tomados com 

retenção.

- FGTS

-Contribuição Assistencial. 

*Somente  nos meses em 

que  ocorrer desconto dos  

funcionários.

-ISSQN – p/ Campo Bom

10/02/2016

05/02/2016 25/02/2016

- PIS e Cofins (Antecipa)

Calendário de obrigações – Lucro presumido
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