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Contate o escritório ou leia mais:

http://www.jornalcontabil.com.br/?p=10127

Informe da Receita: Débitos de ISS e ICMS encaminhas para 

inscrição em Dívida Ativa.

Receita Federal: Informamos que os débitos de ICMS e ISS apurados no Simples Nacional, relativos aos períodos de

apuração (PA) até 12/2013, devidos aos entes federados listados no arquivo anexo, e que se encontravam em cobrança na

Secretaria da Receita Federal do Brasil – RFB em 01/07/2016, foram transferidos aos respectivos estados e municípios

para inscrição em dívida ativa, nos termos do art. 41, § 3º da Lei Complementar nº 123, de 2006.

Os contribuintes que possuíam débitos de ICMS e/ou ISS relativos aos estados ou aos municípios presentes no arquivo

anexo deverão dirigir-se aos respectivos entes para regularização (inclusive pedido de parcelamento).
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http://www.jornalcontabil.com.br/?p=10127
http://www.jornalcontabil.com.br/?tag=ativa


Conheça todas as obrigações do MEI.

Ao se tornar MEI, o empreendedor será registrado no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) e terá direito a

abertura de conta bancária, pedir empréstimos e emitir notas fiscais.

O MEI é enquadrado no Simples Nacional e está isento dos tributos federais (Imposto de Renda, PIS, Cofins, IPI e CSLL). O

Microempreendedor Individual deve pagar apenas o valor fixo mensal de R$ 37,20 (comércio ou indústria), R$ 41,20

(prestação de serviços) ou R$ 42,20 (comércio e serviços).

Contate o escritório ou leia mais:

http://www.jornalcontabil.com.br/?p=10181
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http://www.jornalcontabil.com.br/?p=10181


Conheça os significados das siglas MEI, ME, EPP, EIRELI, LTDA e 

SA.

• MEI é a sigla para 0 Microempreendedor Individual, Complementar nº 123/2006, devendo ter faturamento anual de até

R$60 mil, podendo se ajustar ao Simples Nacional.

• ME é a sigla para Microempresa São empresas apresentam um faturamento anual de até R$360 mil.

• EPP é a sigla para Empresa de Pequeno Porte São as empresas que tenham faturamento anual no limite de R$3,6 milhões.

• EIRELI é a sigla empresa Individual de Responsabilidade Limitada, É a empresa constituída por uma única pessoa titular da

totalidade do capital social, que não poderá ser inferior a 100 vezes o maior salário-mínimo vigente no País, outra diferença

é que o titular não responderá com seus bens pessoais pelas dívidas da empresa.

Contate o escritório ou leia mais:

http://www.jornalcontabil.com.br/?p=10151
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http://www.jornalcontabil.com.br/?p=10151


Contate o escritório ou leia mais:

http://www.asseinfo.com.br/blog/regime-de-caixa-e-regime-de-competencia/

Regime de caixa e regime de competência: entenda as diferenças.

Quer compreender um pouco melhor esses dois métodos? Então acompanhe este artigo e aprenda um pouco mais sobre 

eles! Confira:

Regime de caixa: O método é considerado mais

simples de ser implementado e, talvez por isso, é o

mais comum de ser achado em nossas empresas.

Sua característica principal é levar em conta as

receitas e gastos na data de seu recebimento ou

de seu pagamento, não considerando o momento

no qual elas foram efetivamente realizadas. É

através dele que se analisa o fluxo de caixa.
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Regime de competência: Embora o regime de

caixa seja mais fácil de se implementar, o regime

de competência também é muito utilizado e

possui boas vantagens. Especialmente quando o

empreendimento atinge um tamanho considerável

e precisa gerar relatórios constantes da área

financeira para parceiros, credores ou acionistas,

essa estratégia pode ser muito positiva.
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http://www.asseinfo.com.br/blog/regime-de-caixa-e-regime-de-competencia/


Importância do DRE na Gestão Empresarial

Juntamente ao Demonstrativo de Fluxo de Caixa e o Balanço Patrimonial, o DRE é um dos três relatórios indispensáveis

para gestão e um procedimento de suma importância para avaliar a saúde financeira de qualquer empresa, não importando o

tamanho ou área de atuação.

Com ele a empresa pode avaliar sua capacidade de geração de riqueza (lucro) e quando necessário, realizar modificações na

administração para melhorar os resultados. Quando o DRE retrata a real situação da empresa, torna possível uma

administração voltada para a eficiência e a competência, e é flexível aos interesses dos usuários de maneira geral.

Contate o escritório ou leia mais:

https://www.treasy.com.br/blog/dre-demonstrativo-de-resultados-do-exercicio
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https://www.treasy.com.br/blog/demonstrativo-de-fluxo-de-caixa
https://www.treasy.com.br/blog/modelo-balanco-patrimonial-bp-para-download-gratuito
https://www.treasy.com.br/blog/dre-demonstrativo-de-resultados-do-exercicio


Como e por quanto tempo devo guardar documentos na empresa?

De acordo com a legislação brasileira, os documentos legais e contábeis das empresas devem ficar arquivados por, pelo

menos, 5 anos. Em razão disso, fizemos uma lista dos documentos mais importantes para uma empresa que devem ser

guardados a fim de uma possível comprovação de pagamento:

Notas fiscais e recibos, Imposto de Renda, Programa de Integração Social (PIS), Contribuição para Financiamento da

Seguridade Social (COFINS), Livros fiscais, Contribuição Social sobre Lucro Líquido (CSLL), Imposto sobre Circulação de

Mercadoria e Prestação de Serviços (ICMS), Declaração Anual do Simples Nacional (DASN), Declaração do Imposto Retido na

Fonte (DIRF), Declarações DIPJ, DCTF, DACON, Guia de Informação e Apuração ICMS (GIA), Declaração de Ajuste Anual –

IRPF e deduções

Contate o escritório ou leia mais:

http://www.contabeis.com.br/noticias/28731/como-e-por-quanto-tempo-devo-guardar-documentos-na-empresa/
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http://www.contabeis.com.br/termos-contabeis/pis
http://www.contabeis.com.br/termos-contabeis/cofins
http://www.contabeis.com.br/termos-contabeis/csll
http://www.contabeis.com.br/termos-contabeis/icms
http://www.contabeis.com.br/termos-contabeis/dirf
http://www.contabeis.com.br/termos-contabeis/dipj
http://www.contabeis.com.br/termos-contabeis/dctf
http://www.contabeis.com.br/termos-contabeis/irpf
http://www.contabeis.com.br/noticias/28731/como-e-por-quanto-tempo-devo-guardar-documentos-na-empresa/


Justiça do Trabalho mantém dispensa por justa causa de gestante 

que falsificou atestado. 

De acordo com o Juiz do Trabalho Substituto Diego Alirio Oliveira Sabino “Essa conduta é, sem dúvida, altamente reprovável, no âmbito social, 

legal e da relação de emprego, autorizando a pronta aplicação da penalidade administrativa máxima, qual seja, a dispensa por justa causa, sem 

observância da gradação das penas, haja vista que o elemento essencial para a manutenção do vínculo - a fidúcia - deixou de existir com a prática 

desse ato desleal e, sobretudo, ilícito, tornando impossível a continuidade do vínculo.[...]

Diante da justa causa em que incorreu a reclamante, ainda que a gravidez tenha ocorrido antes da sua dispensa (exame de ultrassom de id. 

e1ca6c7), ela não é detentora da estabilidade provisória prevista no art. 10, II, "b", do ADCT, pois esta só é assegurada à gestante dispensada de 

forma arbitrária ou sem justa causa.”

Contate o escritório ou leia mais:

http://www.jornalcontabil.com.br/?p=9145
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http://www.jornalcontabil.com.br/?p=9145


Conheça as regras de revisão de auxílio-doença e aposentadoria 

por invalidez. 

O governo federal divulgou, as novas regras sobre a revisão dos benefícios do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Os 

segurados da Previdência que recebem auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez (independentemente, de terem sido 

concedidos por via judicial ou administrativa) há mais de dois anos poderão ser convocados.

Os aposentados por invalidez que já tenham completado 60 anos não passarão pelo processo.

Contate o escritório ou leia mais:

http://zh.clicrbs.com.br/rs/noticias/noticia/2016/08/conheca-as-regras-de-revisao-de-auxilio-doenca-e-aposentadoria-por-invalidez-divulgadas-nesta-sexta-pelo-governo-federal-

7184505.html?utm_source=Redes%20Sociais&utm_medium=Hootsuite&utm_campaign=Hootsuite#
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Multa de 10% por demissão sem justa causa não irá para conta do 

Tesouro

O Ministério da Fazenda publicou, no "Diário Oficial da União", portaria que estabelece que as receitas oriundas da multa de 

10% por demissão sem justa causa, e da contribuição mensal devida de 0,5% sobre a remuneração, deixarão de transitar pela 

Conta Única do Tesouro Nacional.

Segundo o governo, estes recursos, relativos às contribuições sociais do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), 

deverão ser transferidas pela rede bancária à Caixa Econômica Federal , agente operador do FGTS. Não há nenhuma mudança 

para o trabalhador.

Contate o escritório ou leia mais:
http://g1.globo.com/economia/noticia/2016/08/multa-de-10-por-demissao-sem-justa-causa-nao-ira-para-conta-do-tesouro.html
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http://g1.globo.com/tudo-sobre/caixa-economica-federal/
http://g1.globo.com/tudo-sobre/fgts/
http://g1.globo.com/economia/noticia/2016/08/multa-de-10-por-demissao-sem-justa-causa-nao-ira-para-conta-do-tesouro.html


CONTRATO DE TRABALHO DE EXPERIÊNCIA

Entenda mais sobre o Contrato de Experiência, sua aplicação, regras e término.
Palestrante: Mariza S. Kellermann (Contadora)

PALESTRA GRATUITA

Data: 23/08/2016 Vagas Limitadas, reserve já a sua!

Horário: 19:00 – Recepção Ligue: (51) 3038-3546

19:30 ás 20:30 – Palestra ou pelo e-mail: schmokel@schmokel.com.br

Local: ACI Campo Bom 

Rua: Voluntario da Pátria, nº 242, 5º andar - Ed. Bibiano Trott (em frente a Praça).

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



Calendário de obrigações – Simples Nacional

22

- 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

05

-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, CSLL 

s/serviços tomados. *Somente quando  

tem notas fiscais de serviço tomado com  

retenção. (Antecipa)

*** () Em caso de fim de semana ou feriado



22

-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, CSLL 

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

05

*** () Em caso de fim de semana ou feriado

24

- PIS e Cofins (Antecipa)

Calendário de obrigações – Lucro presumido





facebook.com/Schmokel.Contabilidade


