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Em outras palavras, a gratidão no 
Brasil é conhecida como ação de gra-
ças. O dia de ação de graças é feita em 
demonstração pela gratidão que senti-
mos pelo ano que passou e estarmos 
bem com a vida.

O dia de ação de graças é come-
morado nos usos e costumes pelas 
empresas, na sociedade, nas grandes 
associações e principalmente nos meios 
religiosos que faz lembrar do Criador, 
para agradecermos pela nossa vida, 
pela nossa saúde, alegria e felicidade.

Em nosso cotidiano, devemos lem-
brar de agradecer todas as coisas ao 
nosso redor. Iniciando com a vida que 
Deus nos deu, os pais e familiares de 
nos aceitarem em seu convívio.   Afinal, 
somos nós quem escolhemos a família 
ao sermos concebidos.

Dessa forma devemos estar sempre 
agradecendo, dizendo: “obrigado Deus 
pela saúde, pela alegria, pelos nossos 
bens materiais, roupas, teto que nos 
abriga, o pão nosso de cada dia, de 
poder dormir e acordar todos os dias”.

O ato de acordar parece simples, 
mas veja a grande dádiva que Deus nos 
concedeu e devemos dar valor à vida, 
trabalhando e sendo útil à sociedade.

Quanto mais repetirmos a palavra 
“obrigado”, mais razão encontraremos 
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para dar valor às coisas e fatos pelos 
quais manifestamos a gratidão e con-
sequentemente mais dádivas a recebe-
remos, harmonizando o ambiente que 
vivemos.

Agradeça aos seus pais, irmãos, 
avós, professores e também ao carro/
ônibus, casa, à cidade, o ar que respira, 
o sol que ilumina, à lua, às plantas, aos 
alimentos, à água, etc.

Podemos também dizer obrigado 
pela nossa visão que nos permite en-
xergar a beleza das cores, pelo olfato, 
pelo paladar, pela audição, pelos dentes, 
cabelos e pelos membros que compõem 
o nosso corpo.

Enfim, se for parar para pensar, são 
tantas as coisas que passam desperce-
bidas, mas que na ausência delas não 
poderíamos estar vivendo plenamente 
ou mesmo não sendo possível, na falta 
do oxigênio e dos alimentos.

Gratidão traz amor, inteligência a 
saúde. Agradecer aos pais por ter feito 
nascer neste maravilhoso país Brasil, 
que é o melhor país do mundo para se 
viver.

Se o leitor tiver muita e forte gratidão 
a tudo e a todos, está no caminho certo 
da prosperidade e crescimento em sua 
atividade.

Feliz 2018!!
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Fiscal
Gerente

Foram publicadas 
diversas alterações 
em nossa legislação 

para 2018, 
seguem destaques:

Operação Interestadual – Venda 
Consumidor Final Não Contribuinte 
– DIFAL – Partilha do ICMS

Atenção para o recolhimento cor-
reto da partilha do ICMS a partir de 
01.01.2018, somente a partir de 2019 o 
Diferencial de Alíquotas será recolhido 
integralmente em favor da Unidade da 
Federação de destino, veja tabela: 

ICMS - Simples Nacional. Suspen-
são do diferencial de alíquotas nas 
operações vendas interestaduais 
destinadas a não contribuintes

Continua suspensa a eficácia da 
cláusula nona do Convênio ICMS 
93/2015 por força de decisão do Su-
premo Tribunal Federal, concedida 
em sede liminar na Ação Direta de 
Inconstitucionalidade (ADIN) n° 5.464. 
Desta forma, não poderá ser exigido o 
recolhimento do diferencial de alíquotas 
em favor do Estado de destino (e nem 
da parcela da partilha em favor do Es-
tado de origem, por consequência), nas 
operações vendas interestaduais des-
tinadas a não contribuintes do ICMS, 
na hipótese de o remetente ser optante 
pelo Simples Nacional. 

BLOCO K – Controle da Produção 

e do Estoque - ESCRITURAÇÃO FIS-
CAL DIGITAL (EFD) – Cronograma 
Obrigatoriedade

Somente a escrituração completa 
do Bloco K na EFD desobriga o con-
tribuinte da escrituração do livro de 
Registro de Controle da Produção e do 
Estoque, modelo 3. AJUSTE SINIEF N° 
025, de 2016

• 1° de janeiro de 2018, restrita à 
informação dos saldos de estoques es-
criturados nos Registros K200 e K280, 
para os estabelecimentos industriais 
classificados nas divisões 10 a 32 da 
CNAE pertencentes a empresa com 
faturamento anual igual ou superior 
a R$78.000.000,00, com escrituração 
completa conforme escalonamento a 
ser definido;”

• 1° de janeiro de 2019, restrita à 
informação dos saldos de estoques 
escriturados nos Registros K200 e 
K280, para os demais estabelecimentos 
industriais classificados nas divisões 10 
a 32; os estabelecimentos atacadistas 
classificados nos grupos 462 a 469 da 
CNAE e os estabelecimentos equipa-
rados a industrial, com escrituração 
completa conforme escalonamento a 
ser definido”.

Nota Fiscal Eletrônica Modelo 55 
– Versão 4.0

A nova versão 4.0 da Nota Fiscal 
Eletrônica Mercantil (DANFE) modelo 
55 desativará totalmente a versão 3.10 
a partir de abril/2018. Evite surpresas 
de última hora, consulte o suporte ou 
o programador do seu ERP interno e 
certifique-se que o sistema emissor da 
nota fiscal eletrônica está preparado e 
atualizado para atender as exigências do 
novo leiaute e notas técnicas da SEFAZ.

CEST – Código Especificador da 
Substituição Tributária 

O Confaz através do Convênio 
ICMS 60/2017 criou o cronograma 
de exigência do CEST na Nota Fiscal 
Eletrônica, cujo o prazo depende da 

atividade do contribuinte, sendo obri-
gatório a partir de 1º de abril de 2018, 
para todos os segmentos econômicos.

Código GTIN (antigo EAN) – Cro-
nograma de Obrigatoriedade de 
Informação na Nota Fiscal Eletrônica

O preenchimento do EAN já é 
obrigatório na emissão da nota fiscal 
(para os produtos que já têm código 
de barras), porém, esse campo não era 
validado pela Sefaz SP.

Quem é o responsável pela atribui-
ção dos GTINs?

A GS1 é a responsável pelas atri-
buições dos GTINs. No Brasil, a GS1 
Brasil, antiga EAN Brasil é sua repre-
sentante.

www.gs1br.org e (11) 3068-6229.

Meu produto não possui o GTIN, 

Ano UF Origem UF destino
2018 20% 80%



3Janeiro/2018

preciso me filiar à GS1 Brasil por causa 
da obrigatoriedade na NF-e?

Caso a empresa queira ter o controle 
automatizado, e fazer a referência entre 
o código de barras do produto e a NF-e, 
a dona da marca deste produto deverá 
se filiar para obter o GTIN e aplicar o 
código de barras, mas pela legislação 
não existe a obrigatoriedade.

Quais os benefícios do GTIN na 
NF-e ?

Automação no Recebimento, Me-
lhoria no Controle de estoque, Confe-
rencia do Pedido enviado com a NF-e 
recebida, Código único para controle de 
produtos, Rastreabilidade.

Não sou o fabricante do produto, 
preciso preencher os campos cEAN e 
cEANTrib?

Sim. Se o produto comercializado na 
NF- possuir código de barras com GTIN 
ele deve ser destacado no documento, 
seja o documento gerado pelo fabri-
cante, distribuidor, revenda, varejo, etc.

Cronograma:
I - 324 - 01.01.2018 – Fabricação de 

jogos, brinquedos e acessórios. 

II -121 a 122 - 01.02.2018 – Proces-
samento de folhas de fumo e fabricação 
de cigarros

III - 211 e 212 - 01.03.2018 – Fabri-
cação de fármacos

IV - 261 a 323 - 01.04.2018 – Fa-
bricação de componentes e aparelhos 
elétricos e eletrônicos, além de equipa-
mentos e acessórios para fins diversos, 
como informática e telecomunicações, 
além de eletrodomésticos instrumentos 
musicais e joias

V - 103 a 112 - 01.05.2018 – Fabri-
cação de produtos diversos de gênero 
alimentícios

VI - 011 a 102 - 01.06.2018 – Be-
neficiamento, produção e preparo de 
alimentos, pesca, extração e beneficia-
mento de pedras diversas

VII - 131 a 142 - 01.07.2018 – Bene-

ficiamento e fabricação têxtil

VIII - 151 a 209 - 01.08.2018 – Fa-
bricação de calçados e acessórios, grá-
ficas, serigrafias e impressões diversas, 
combustíveis e inflamáveis.

IX - 221 a 259 - 01.09.2018 – Fa-
bricação de artefatos de borracha, de 
plástico, de vidro, de concreto e cimen-
to, de ferro e metálicas

X - 491 a 662 - 01,10.2018 –Trans-
porte rodoviário metroviário, ferroviário, 
aquaviário, hidroviário e aéreo de passa-
geiros e de cargas, armazenamento de 
grãos, correios, hotéis, motéis e pousa-
das, restaurantes e similares, edição de 
livros, jornais e enciclopédias, produção 
cinematográfica, empresas de rádio, TV, 
telefonia e internet.

 XI - 663 a 872 - 01.11.2018 – 
Atividades financeiras, imobiliárias, 
jurídicas, de arquitetura, de pesquisas 
em diversas áreas do conhecimento, 
publicidade e propaganda, design gráfi-
co, de moda, de joias e de interiores, de 
recursos humanos, de compra e venda 
de veículos, de turismo, de segurança, 
de zeladoria, hospitais, entidades pri-
vadas e instituições públicas diversas.

XII - demais grupos de Cnae´s - 
01.12.2018 – Atividades variadas não 
citadas anteriormente (Comércio Vare-
jista, Atacadista, Equiparados).

Substituição Tributária – Base 
de Cálculo ICMS ST por Dentro ou 
Base Dupla

A partir de 01.01.2018, para cálculo 
do imposto a recolher por substituição 
tributária, em relação aos bens e mer-
cadorias destinados a uso, consumo 
ou ativo imobilizado do adquirente, na 
hipótese em que este e o respectivo 
substituto tributário estejam localizados 
em diferentes unidades da Federação 
os contribuintes deverão observar os 
procedimentos previstos na cláusula dé-
cima quarta do Convênio ICMS 52/2017.

O Convênio ICMS 52/2017 não só 
traz uma fórmula específica para o cál-

culo do ICMS devido a título de diferen-
cial de alíquotas como estabelece ex-
pressamente que o valor do diferencial 
de alíquotas compõe sua própria base 
de cálculo (cláusulas décima segunda 
e décima terceira). Tem-se, portanto, a 
composição da base de cálculo com a 
inclusão do ICMS “por dentro”, ou seja, 
aumento de carga tributária.

SAT CF-e – Cupom Fiscal Eletrô-
nico – Obrigatoriedade

Foi publicada a Portaria CAT 108, de 
10-11-2016, com a seguinte alteração 
na obrigatoriedade:

Em substituição à Nota Fiscal de 
Venda a Consumidor, modelo 2:

• A partir de 01.01.2018, contribuinte 
que auferiu receita bruta superior a R$ 
81.000,00 em 2017;

• ECF´s que tenham mais de 5 anos 
desde a primeira lacração.

Simples Nacional – Novas Regras 
2018

 ·Novo Limite Receita Bruta Anual;

· Redução das Faixas de Tributação;

· Novas Alíquotas;

· Novas Tabelas;

· Novo Cálculo Alíquota Nominal x 
Alíquota Efetiva e Parcela Redutora;

· Sublimite de R$ 3.600.000,00 - 
ICMS e ISS fora do DAS;

· Prestação de Serviços – Fator R 
– Proporção entre Folha de Salários X 
Receita Bruta;

· Novas Atividades Permitidas;

· Figura do Investidor Anjo e Salão 
Parceiro.

ISS – Nova Regulamentação – Lei 
Complementar 157/2016

A LC 157/2016 veio principalmente 
para estabelecer a alíquota mínima e 
ampliar a lista de serviços alcançados 
pelo imposto. Fica a alíquota fixada   
em 2% a alíquota mínima do ISSQN – 
Munícipios que oferecem concessão de 
benefícios fiscais não poderão resultar 
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em carga tributária menor que a decor-
rente da aplicação da alíquota mínima, 
exceto quando se tratar dos serviços 
previstos nos subitens 7.02 (execução 
de obras), 7.05 (reparação, conserva-
ção e reforma de edifícios, estradas, 
pontes, portos e congêneres) e 16.01 
(serviços de transporte coletivo munici-
pal rodoviário, metroviário, ferroviário e 
aquaviário de passageiros). ALTERA-
ÇÕES NA LISTA DE SERVIÇOS

Foram incluídas na lista de serviços 
tributados pelo imposto diversas ativi-
dades, dentre as quais:

a) inserção de textos, desenhos 
e outros materiais de propaganda e 
publicidade (subitem 17.25); b) aplica-
ção de tatuagens e piercings (subitem 
6.06); c) vigilância, segurança ou mo-
nitoramento de semoventes (subitem 
11.02); d) inserção de textos, desenhos 
e outros materiais de propaganda e 
publicidade, exceto em livros, jornais, 
periódicos e nas modalidades de ser-
viços de radiodifusão sonora e de sons 
e imagens de recepção livre e gratuita 
(subitem 17.25); e) armazenamento ou 
hospedagem de dados (subitem 1.03). 
Também passam a ser tributados pelo 
ISS o serviço de guincho intramunicipal, 
guindaste e içamento (subitem 14.14) 
e o translado de corpos entre cidades 
(subitem 25.02).

O subitem 13.05, relativo aos servi-
ços de composição gráfica, fotocompo-
sição, clicheria, zincografia, litografia e 
fotolitografia, passa a esclarecer que o 
ISS não será devido nas hipóteses em 
que os produtos forem destinados a 
posterior comercialização ou industriali-
zação, quando ficarão sujeitos ao ICMS.

Já o item 16 (transporte intramunici-
pal) foi desmembrado em dois subitens 
distintos, para identificar os serviços de 
transporte coletivo municipal rodoviário, 
metroviário, ferroviário e aquaviário de 
passageiros (subitem 16.01) separada-
mente dos demais serviços de trans-

porte de natureza municipal (subitem 
16.02), sendo mantidas as disposições 
concernentes ao local em que será 
devido o imposto para ambos os casos.

Eduardo Marciano dos Santos
DDR: 2856-7254
eduardo@grupoking.com.br

Pessoal
Gerente

Contribuição 
Sindical Patronal 

(Empresas) 

A Reforma trabalhista, através da 
Lei 13.467/2017, deu uma nova reda-
ção ao artigo 587 da Consolidação das 
Leis do Trabalho, CLT, onde diz:

“Os empregadores que optarem 
pelo recolhimento da contribuição sin-
dical deverão fazê-lo no mês de janeiro 
de cada ano, ou, para os que venham 
a se estabelecer após o referido mês, 
na ocasião em que requererem às re-
partições o registro ou a licença para o 
exercício da respectiva atividade”.

Ou seja, a contribuição sindical pa-
tronal passou a ser facultativa, exceto 
para os casos onde o sindicato patronal 
utilizando-se de processo democrático 
e transparente de Assembleia, autorize 
e opte pela continuidade da cobrança 
da contribuição para todos os represen-
tados. Onde prevalecerá o acordado 
sobre o legislado. 

Nós da Organização King de Con-
tabilidade, enviaremos no próximo 
mês de janeiro, a guia da contribuição 
sindical patronal, para todos os nossos 
clientes, e os mesmos farão a opção 
pelo seu pagamento. Exceto para os 
casos citados acima. 

e-Social X 
Contratação de 

Aprendiz

Em janeiro de 2018, terá início o 
e-Social, que será faseado. 

A sua empresa já cumpre a cota de 
no mínimo 5% de aprendizes? Com a 
entrada do e-Social, as multas pelo não 
cumprimento da obrigatoriedade serão 
enviadas on line pelo fisco, após a en-
trega do arquivo da folha de pagamento. 

O que é o contrato de aprendiza-
gem?

R.: É um contrato de trabalho es-
pecial, ajustado por escrito e por prazo 
determinado, com duração máxima de 
dois anos, em que o empregador se 
compromete a assegurar ao adolescen-
te com idade superior a 14 anos até os 
18 anos e, ao jovem a partir dos 18 anos 
até os 24 anos, inscritos em programa 
de aprendizagem, formação técnico-
-profissional metódica, compatível com 
o seu desenvolvimento físico, moral e 
psicológico e o aprendiz a executar, com 
zelo e diligência, as tarefas necessárias 
a esta formação (art. 428 da CLT).

Quais são os estabelecimentos 
que estão obrigados a contratar 
aprendizes? 

Os estabelecimentos de qualquer 
natureza, independentemente do nú-
mero de empregados, são obrigados a 
contratar aprendizes, de acordo com o 
percentual exigido por lei (art. 429 da 
CLT). É facultativa a contratação de 
aprendizes pelas microempresas (ME), 
empresas de pequeno porte (EPP), in-
clusive as que fazem parte do Sistema 
Integrado de Pagamento de Impostos 
e Contribuições, denominado “Simples” 
(art. 11 da Lei nº 9841/99), bem como 
pelas Entidades sem Fins Lucrativos 
(ESFLs) que tenham por objetivo a edu-
cação profissional (art. 14 do Decreto 
nº 5.598/05).
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Quais as funções que devem ser 
consideradas para efeito do cálculo 
da cota de aprendizes? 

Todas as funções que demandem 
formação profissional, observada a 
Classificação Brasileira de Ocupações 
(art. 10, caput do Decreto nº 5.598/05), 
salvo nas seguintes situações: - as 
funções que exijam formação de nível 
técnico ou superior; - os cargos de 
direção, de gerência ou de confian-
ça; - os empregados em regime de 
trabalho temporário, instituído pela Lei 
nº 6.019/73; - os aprendizes já contra-
tados (art. 10º, caput e § 1º do Decreto 
nº 5.598/05).

Quais as penalidades previstas 
e/ou providências cabíveis em caso 
de descumprimento da legislação de 
aprendizagem? 

São penalidades cabíveis, entre 
outras: - lavratura de auto(s) de infração 
e consequente imposição de multa(s) 
administrativa(s), no âmbito do Minis-
tério do Trabalho e Emprego (MTE); 
- encaminhamento de relatórios ao 
Ministério Público do Trabalho (MPT), 
para as devidas providências legais 
cabíveis - formalização de termo de 
ajuste de conduta, instauração de in-
quérito administrativo e/ou ajuizamento 
de ação civil pública (arts. 434 da CLT 
e art. 8º da IN nº 26/01);

Reforma 
Trabalhista

Falta de registro de empregado
Em todas as atividades será obriga-

tório para o empregador o registro dos 
respectivos trabalhadores, podendo 
ser adotados livros, fichas ou sistema 
eletrônico, conforme instruções a serem 
expedidas pelo Ministério do Trabalho 
– artigo 41 da CLT. 

Caso o empregador mantenha em-

pregado sem registro nos termos do 
artigo acima mencionado ficará sujeito 
a multa no valor a multa no valor de 
R$3.000,00 (três mil reais) por empre-
gado não registrado, acrescido de igual 
valor em cada reincidência. 

Na respectiva infração não se aplica 
o critério da dupla visita. (Redação dada 
pela Lei nº 13.467/2017). 

ME e EPP 

As microempresas ou empresas de 
pequeno porte a infração pela falta de 
registro será de R$ 800,00 (oitocentos 
reais) por empregado não registrado. 
(redação dada pela Lei nº 13.467/2017). 

Falta de informações relaciona-
dos ao registro – e-Social

Além da qualificação civil ou profis-
sional de cada trabalhador, deverão ser 
anotados todos os dados relativos à sua 
admissão no emprego, duração e efeti-
vidade do trabalho, a férias, acidentes e 
demais circunstâncias que interessem 
à proteção do trabalhador.

Caso não seja mencionado os 
dados, o empregador ficará sujeito à 
multa de R$ 600,00 (seiscentos reais) 
por empregado prejudicado - artigo 47 
– A da CLT (redação dada pela Lei nº 
13.467/2017).

Banco de horas e compensação 
– Acordo individual

O banco de horas poderá ser pac-
tuado por acordo individual escrito, 
desde que a compensação ocorra no 
período máximo de seis meses. (§ 5o 
Art. 59 da CLT - redação dada pela Lei 
nº 13.467/2017). 

Obs: Caso a empresa queira usu-
fruir de banco de horas superior a seis 
meses deverá acordar com o sindicato 
da categoria. 

É lícito o regime de compensação 
de jornada estabelecido por acordo 
individual, tácito ou escrito, para a 

compensação no mesmo mês. (§ 6o 
Art. 59 da CLT - redação dada pela Lei 
nº 13.467/2017).

A Organização King de Contabilida-
de, está apta para atender a todos os 
clientes, na elaboração dos acordos 
individuais de banco de horas. Entre em 
contato com Eduardo Marciano, Gestor 
do Departamento Pessoal e obtenha 
maiores detalhes. 

        Gerente
Sirleide Fernandes Olímpio Saez
DDR: 2856-7232
sirleide@grupoking.com.br

Financeiro

Honorários do 
mês 01.2018

 (Aos clientes King)

Dia 31.01.2018 vencerão os honorá-
rios referentes a 01.2018, cujos valores 
poderão ser pagos até 02.02.2018 (sem 
acréscimos). Evite multa de 10% e o 
risco da empresa ficar suspensa da 
nossa assistência. Dúvidas ligar para 
2856.7232 ou 2856.7250. 

Atenção
 (Aos clientes King)

Comunicamos que o Grupo King, 
não faz o recebimento de valores em 
espécie junto a seus clientes. Os rece-
bimentos são feitos via boleto ou nota 
de cobrança. Solicitamos para que não  
façam qualquer pagamento em espé-
cie, a quem quer que fale em nome de 
nossa empresa. Dê preferência para 
pagamento de boleto no banco, e quan-
do enviar cheque, por favor, mandar 
cruzado e nominal à Organização King 
Contabilidade Ltda.
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Bem Vindo aos 
Novos Clientes 

 - NSHIOZAWA 
CONSULTORIA EM 

SISTEMAS DA SAÚDE LTDA

- NSHIOZAWA 
CONSULTORIA EM 

SISTEMAS DA SAÚDE LTDA

Neusa Soares de Souza
DDR: 2856-7240
neusa@grupoking.com.br

Contábil
Gerente

Declaração de 
Serviços Médicos-

DMED/2018
tem prazo 
antecipado

O prazo, anteriormente fixado para 
entrega da DMED era o último dia útil 
do mês março de cada ano, a partir 
de 2018, o prazo final para entrega da 
DMED será 28.02.2018 (IN 1758/2017).

Médicos e dentistas com CNPJ, 
prestadores de serviços de saúde, ope-
radoras de planos privados e clínicas 
médicas de qualquer especialidade 
terão que atender às exigências e os 
controles para entrega da DMED – De-
claração de Serviços Médicos.

São obrigadas a apresentar a DMED, 
as pessoas jurídicas ou equiparadas 
nos termos da legislação do imposto de 
renda, prestadoras de serviços de saú-
de, e as operadoras de planos privados 
de assistência à saúde. 

Os serviços prestados por psicólo-
gos, fisioterapeutas, terapeutas ocu-
pacionais, fonoaudiólogos, dentistas, 
hospitais, laboratórios, serviços radio-

lógicos, serviços de próteses ortopé-
dicas e dentárias, e clínicas médicas 
de qualquer especialidade, bem como 
os prestados por estabelecimento ge-
riátrico classificado como hospital pelo 
Ministério da Saúde e por entidades de 
ensino destinadas à instrução de defi-
ciente físico ou mental, são considera-
dos serviços de saúde para fins legais.

O principal alerta que se faz é com re-
lação ao cruzamento de dados que já vem 
sendo feito pela Receita Federal do Brasil 
e com ótimos resultados para o fisco. 

O processo de fiscalização objetiva 
reduzir informações distorcidas apre-
sentadas pelos contribuintes em suas 
Declarações de Ajuste Anual.

Assim, pretende-se combater a 
apresentação de recibos falsos e inibir 
práticas como declaração do valor da 
consulta e do reembolsado pelo plano 
como despesas médicas, pois apenas 
a diferença entre eles é dedutível para 
fins do Imposto de Renda.

É importante salientar a busca por 
um serviço técnico capacitado para a 
elaboração destes documentos e de-
monstrativos. 

A prestação de informações falsas 
na DMED configura hipótese de crime 
contra a ordem tributária, e sujeitará os 
contribuintes envolvidos às penalidades 
e sanções cabíveis.

Opção Simples 
Nacional / 2018 – 
Prazo para adesão

Do dia 02 de janeiro até o dia 30 de 
janeiro de 2018 a Receita Federal do 
Brasil permite aos contribuintes que 

Ricardo de Oliveira Prado
DDR: 2856-7255
ricardo.oliveira@grupoking.com.br

Legalização
    Gerente

preencham os requisitos previstos na 
Lei complementar nº 123/2006, a opção 
para a adesão ao Simples Nacional. 

Para aderir ao Simples Nacional o 
contribuinte deve estar em dia com to-
dos os impostos federais (incluindo os 
previdenciários), estaduais e municipais.

Caso queira aderir ao Simples Na-
cional, favor nos contatar para a veri-
ficação da situação fiscal e cadastral.

Obrigatoriedade do 
Pagamento da 

TFE / TLIF

Todos os contribuintes inscritos nos 
Municípios do território nacional devem 
pagar as Taxas de Localização, Inscrição 
e Funcionamento (“TLIF”) ou, especifica-
mente na Cidade de São Paulo, a Taxa 
de Fiscalização de Estabelecimento 
(“TFE”), sob pena de ter o débito inscrito 
em Dívida Ativa do Município.

A falta de pagamento de quaisquer 
taxas ou impostos, especialmente para 
os contribuintes do Simples Nacional 
podem ocasionar a exclusão deste re-
gime especial, conforme determinado 
na Lei nº 123/2006.

Caso possua débitos de taxas muni-
cipais, favor nos consulte para a melhor 
solução.

Atualizações 
Cadastrais em 

Órgãos Públicos

Orientamos a todos os nossos clien-
tes que quando houver qualquer alte-
ração de dados cadastrais pessoais ou 
jurídicos, favor informar e encaminhar 
os documentos para analisarmos a ne-
cessidade de elaboração de Alteração 
Contratual e, posterior, informação aos 
órgãos públicos.



7Janeiro/2018

Fontes: Focus – Bacen / Anefac

Notícias Econômicas
Paulo Fujihara

Pesquisa de Satisfação

Constante  + Frequente  - Frequente Raramente

Legalização de Empresas 10% 11% 25% 54%
Relacionamento com Clientes 6% 9% 19% 66%

Departamento Pessoal 45% 34% 10% 11%
Departamento Fiscal 46% 32% 14% 8%

Departamento Contábil 32% 35% 21% 12%
Departamento Financeiro 7% 18% 26% 49%

Agradecemos a todos que contribuíram para a Pesquisa de Satisfação 2017.

Frequência com que aciona os departamentos:

Ótimo Bom Regular Ruim
Legalização de Empresas 43% 48% 7% 2%

Relacionamento com Clientes 53% 42% 5% 0%
Departamento Pessoal 53% 40% 7% 0%
Departamento Fiscal 47% 48% 5% 0%

Departamento Contábil 48% 44% 7% 1%
Departamento Financeiro 32% 58% 10% 0%

Qualidade técnica de nossos serviços

Ótimo Bom Regular Ruim
Legalização de Empresas 37% 48% 14% 1%

Relacionamento com Clientes 46% 44% 10% 0%
Departamento Pessoal 49% 47% 4% 0%
Departamento Fiscal 45% 43% 10% 2%

Departamento Contábil 43% 46% 10% 1%
Departamento Financeiro 33% 57% 10% 0%

Tempo de retorno das solicitações

Ótimo Bom Regular Ruim
Legalização de Empresas 44% 49% 6% 1%

Relacionamento com Clientes 51% 46% 3% 0%
Departamento Pessoal 48% 50% 2% 0%
Departamento Fiscal 48% 48% 3% 1%

Departamento Contábil 46% 50% 4% 0%
Departamento Financeiro 37% 58% 5% 0%
Departamento Logistica 44% 49% 7% 0%

Comunicação com nossos departamentos:

Ótimo Bom Regular Ruim
Diretoria 56% 40% 4% 0%

Atendimento Telefone 43% 51% 5% 1%
Recepção 49% 49% 2% 0%

Legalização de Empresas 42% 51% 6% 1%
Relacionamento com Clientes 54% 41% 5% 0%

Departamento Pessoal 52% 43% 5% 0%
Departamento Fiscal 49% 49% 2% 0%

Departamento Contábil 49% 47% 3% 1%
Departamento Financeiro 34% 57% 9% 0%
Departamento Logistica 48% 46% 6% 0%

No geral os serviços prestados pelos Departamentos são:

Índices 2014 2015 2016 2017 
(*)

2018 
(*)

PIB – Var 
% 0,1 -3,8 -3,6 0,7 2,6

Inflação 
IPCA – 
Var %

6,4 10,7 6,3 3,1 4,0

Taxa de 
Cambio 
R$/US$

2,66 3,91 3,25 3,25 3,30

Taxa 
Selic % 
Acum. 
Ano

10,9 13,3 14,0 7,0 7,0

11/01/2017 13,00%
22/02/2017 12,25%
12/04/2017 11,25%
31/05/2017 10,25%
26/07/2017 09,25%
06/09/2017 08,25%
25/10/2017 07,50%
06/12/2017 07,00%

Modalidade Out/2017 Nov/2017
Juros Comércio 5,56% 5,50%

Cartão de Credito 12,84% 12,89%
Cheque Especial 12,18% 12,25%

CDC 2,07% 2,03%
Empréstimo Pessoal 4,28% 4,20%
Empréstimo Pessoal 

Financeiras 7,70% 7,55%

Modalidade Set/2017 Nov/2017
Capital de Giro 2,30% 2,22%

Desconto de Duplicatas 2,70% 2,59%
Conta  Garantida 7,92% 7,86%

(*) Projeção Bacen

Comportamento da taxa Selic no ano de 2017

Indicadores 
econômicos

Taxa média de juros para Pessoas Físicas:

Taxa média de juros para Pessoas Jurídicas:
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Indicadores 
Fiscais R$

AGENDA FISCAL

ICMS: O vencimento será de acordo com a atividade da empresa. 
Todas as segundas-feiras do mês. Consulta DEC:  
https://dec.prefeitura.sp.gov.br/portal/#/ 
https://www.dec.fazenda.sp.gov.br/DEC/UCLogin/login.aspx

Salário Mínimo Federal         = R$    937,00
Salário Mínimo Regional SP = R$ 1.076,20

*Deduções por dependente R$ 189,59 para o ano-calendário de 2015 / Mínimo retenção IR = R$ 10,00

*
*
*
*
*

Base de Cálculo       Alíquota Parcela a deduzir             Dedução

Tabela Progressiva do Imposto sobre a Renda - Mensal

UFESP = R$ 25,07

Até 1.903,98  

De 1.903,99 até 2.826,65 7,5 142,80

De 2.826,66 até 3.751,05 15 354,80

De 3.751,06 até 4.664,68 22,5 636,13

Acima de 4.664,68 27,5 869,36

ICMS: O vencimento será de acordo com a atividade da empresa. 
Todas as segundas-feiras do mês. Consulta DEC:  
https://dec.prefeitura.sp.gov.br/portal/#/ 
https://www.dec.fazenda.sp.gov.br/DEC/UCLogin/login.aspx

 D S T Q Q S S
  1 2 3 4 5 6  
 7 8 9 10 11 12 13 
14 15 16 17 18 19 20 
21    22 23 24 25 26 27 
28 29 30 31

05 SEXTA:  Salário - dez/17 - Metalúrgicos, Químicos, Plásticos, Gráficos,  
 Advocacia, Clínica de Estética, Instituto de Beleza, Indústria de 
 Produtos de Limpeza, Jornalistas
  Salário - dez/17 - Demais Atividades 
 NFTS - Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Tomados - dez/17
  Simples Doméstico (DAE) - dez/17 
 FGTS/GFIP - dez/17
 Entrega do CAGED - dez/17
08 SEGUNDA: Início e-Social para empresas com faturamento acima de 78 milhões
 de reais ano 2016
10 QUARTA:  ISS - São Paulo -  dez/17 
 Envio da cópia da GPS/INSS para sindicato da categoria
15 SEGUNDA: INSS -  dez/17 - Contribuintes Individuais / Seg. Facultativo
19 SEXTA: PIS/COFINS/CSLL - Todos retidos de 01/12/2017 a 31/12/2017 
 IRRF - Todos retidos de 01/12/2017 a 31/12/2017
 INSS - dez/17 - Empresa 
  Simples Nacional - dez/17
 DARF - Desoneração da Folha de Pagamento
25 QUINTA:  PIS sobre a Folha - dez/17 
  PIS sobre o Faturamento - dez/17 
 COFINS sobre o Faturamento - dez/17
 IPI - dez/17
31 QUARTA: IRPJ/CSLL - Lucro Real Estimado - dez/17
                          IRPJ/CSLL - Lucro Presumido/Real Trimestral
 1ª quota ou quota única - 4º trim/17
 IRPF - Carnê Leão/Ganhos de Capital - dez/17
  Salários - jan/18 - Papel e Papelão
 Contribuição Sindical Patronal
 SEFIT 13/2017 

JANEIRO DE 2018

01 - Confraternização Universal
12 - Dia do Empresário de Contabilidade (Lei 4.429/84 - autoria Hatiro Shimomoto)
25 - Aniversário de São Paulo

FEVEREIRO DE 2018
 D S T Q Q S S
     1 2 3   
 4 5 6 7 8 9 10 
11 12 13 14 15 16 17 
18 19 20 21 22 23 24    
25 26 27 28 

05 SEGUNDA: Salário - jan/18 - Metalúrgicos, Químicos, Plásticos, Gráficos,   
 Advocacia, Clínica de Estética, Instituto de Beleza, Indústria de 
 Produtos de Limpeza, Jornalistas
 NFTS - Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Tomados - jan/18
06 TERÇA:  Salário - jan/18 - Demais Atividades 
07 QUARTA:  Simples Doméstico (DAE) - jan/18
 FGTS/GFIP - jan/18 
 Entrega do CAGED - jan/18
09 SEXTA:  ISS - São Paulo - jan/18
 Envio da cópia da GPS/INSS para sindicato da categoria
15 QUINTA: INSS - jan/18 - Contribuintes Individuais / Seg. Facultativo
20 TERÇA: PIS/COFINS/CSLL - Todos retidos de 01/01/2018 a 31/01/2018
 IRRF - Todos retidos de 01/01/2018 a 31/01/2018
  INSS - jan/18 - Empresa
  DARF - Desoneração da Folha de Pagamento
   Simples Nacional - jan/18
23 SEXTA:  PIS sobre a Folha - jan/18 
  PIS sobre o Faturamento - jan/18 
 COFINS sobre o Faturamento - jan/18
 IPI - jan/18
28 QUARTA:  IRPJ/CSLL - Lucro Real Estimado - jan/18
                          IRPJ/CSLL - Lucro Presumido / Real Trimestral - 2ª quota – 4º trim/17
 IRPF - Carnê Leão / Ganhos de Capital - jan/18
  Salários - fev/18 Papel e Papelão 
 Prazo da entrega da DIRF 2018 
 Informes de Rendimento 2017

 

12 e 13 - Feriado Bancário
13 - Carnaval         14 - Feriado Bancário até às 12 hs


