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É da maior importância refletirmos 
sobre a palavra FAMÍLIA porque todos 
nós temos em nossa origem, a família.

Se examinarmos a árvore genealó-
gica de cada um de nós, com apenas 
2 a 3 gerações acima, encontraremos 
um número muito grande de familiares 
com quem podemos ter relacionamen-
tos, criando um ambiente de amizade 
familiar.

Diz o ditado – quem tem amigos, 
tem tudo!

Imagine, tendo como amigos, as de-
zenas e centenas de pessoas com laços 
familiares a quem podemos recorrer 
para pedir ajuda e orientação?  Tende 
a caminhar rumo à prosperidade!

O amor demonstrado por um mem-
bro da família é até maior do que a 
consideração de um amigo.

Quando nós falamos em consangui-
nidade, podemos lembrar quão impor-
tante no nosso relacionamento, aqueles 
que possuem o mesmo DNA. Entre duas 
pessoas do mesmo relacionamento, 
sem dúvida terá um destino ou cresci-
mento para o futuro que foi idealizado.

Por essa razão, o diálogo é fun-
damental para uma boa convivência, 
principalmente para quando se encon-
trar em meio a uma discussão com 
divergência de opinião.

king.contabilidade         king.contabilidade

O diálogo permite que a pessoa 
se liberte do egoísmo e sentimento de 
prepotência e que através da humildade 
possa se chegar a um equilíbrio, evitan-
do criar um conflito que muitas vezes 
resulta em separação, interrompendo a 
união ou vínculo familiar.

O mesmo acontece nas entidades 
ou na sociedade. Nos países, vemos 
situações de destruição provocadas pela 
falta de diálogo.

Quando se deparar com uma discus-
são, é melhor pedir uma trégua o quanto 
antes, para que o relacionamento ou 
atividade não seja interrompida.

Se em uma empresa, os sócios são 
constituídos por marido e mulher, a 
desarmonia traz consequências junto 
às famílias envolvidas, ocorrendo a se-
paração do grupo familiar e dissolução 
da empresa.

Na sociedade ou países, as conse-
quências podem ser ainda mais desas-
trosas.

A expressão “poder leonino” é muito 
utilizado na sociedade para definir uma 
situação em que faz prevalecer a opinião 
só de uma pessoa ou de um grupo.

Portanto, devemos adotar a postura 
humilde no lugar da prepotência, pois 
assim, com certeza, será estimado por 
todos e sairá vitorioso.
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Associado  

Notícias Jurídicas

Solicitação de 
Simplificação
“Simplifique!”

Decreto 9.094, 
de 17.07.2017

Os Ministros de Estado do Plane-
jamento, Desenvolvimento, Gestão, 
Transparência e da Controladoria-
-Geral da União no uso das atribuições 
que lhes conferem, estabeleceram os 
procedimentos relativos às solicitações 
de simplificação de serviços públicos, a 
serem efetivadas por meio de formulário 
denominado Simplifique!. A finalidade do 
formulário Simplifique! é de promover 
a participação do usuário de serviços 
públicos nos processos de simplifica-
ção e desburocratização de serviços. 
O formulário viabilizará a remessa de 
reclamações, denúncias e solicitações 
relativas à simplificação de serviços 
públicos, que serão tratadas no âmbito 
do Sistema Informatizado de Ouvidorias 
do Poder Executivo Federal (e-Ouv).O 
Simplifique! deverá ser apresentado, 
preferencialmente, em meio eletrônico, 
por meio do Sistema e-Ouv, de uso 
obrigatório por todos os órgãos e enti-
dades do Poder Executivo Federal.Os 
órgãos e entidades do Poder Executivo 
federal disponibilizarão na página prin-
cipal de seus sítios eletrônicos o link 
de acesso ao Simplifique!. Entretanto, 
caso seja recebido em meio físico, os 
órgãos e entidades deverão digitalizar 
o Simplifique! e promover a sua inser-

ção no sistema e-Ouv.  Ao usuário que 
preencher o Simplifique! serão exigidas 
somente as informações de identificação 
necessárias à sua individualização.  No 
ato de recebimento do Simplifique!, o 
órgão ou entidade deverá informar ao 
usuário número de protocolo e o meio 
eletrônico pelo qual possa acompanhar 
e monitorar o tratamento de sua solicita-
ção, bem como a previsão de prazo para 
recebimento de resposta conclusiva. É 
importante destacar, que em nenhuma 
hipótese será recusado o recebimento 
do Simplifique! preenchido nos termos, 
da Instrução Normativa Conjunta nº 1, de 
12.01.2018, devidamente publicada no 
DOU de 12.01.2018. Caberá à ouvidoria 
ou agente público equivalente designa-
do do órgão ou entidade, a recepção, o 
tratamento e a publicação das respostas 
ao Simplifique!, quando não sujeitas 
ao sigilo de que trata o art. 31 da Lei 
nº 12.527, de 18.11.2011. Os órgãos e 
entidades que não dispuserem de ouvi-
dorias em suas estruturas designarão, 
no prazo de vinte dias da publicação da 
IN nº 1/18, agente público encarregado 
para receber e dar tratamento ao Sim-
plifique! Assim, os órgãos e entidades 
que designarem agente público deve-
rão dar ciência à Ouvidoria-Geral da 
União no prazo máximo de dez dias a 
contar do ato de designação.Recebido 
o Simplifique!por órgão ou entidade 
incompetente para respondê-lo, este 
deverá reencaminhá-lo imediatamente 
à Ouvidoria do órgão ou entidade com-
petente, por meio do Sistema e-Ouv. 
Caso as informações apresentadas pelo 
solicitante sejam insuficientes para a 
análise da manifestação, as ouvidorias 
e entidades federais deverão solicitar 
ao usuário pedido de complementa-
ção de informações, no prazo de até 
trinta dias a contar do recebimento da 
solicitação. O pedido de complemen-
tação de informações poderá ser feito 
apenas uma vez, oportunidade em que 
serão requeridas todas as informações 

necessárias à conclusão da solicitação. 
O órgão ou entidade deverá apresentar 
ao solicitante a resposta da solicitação, 
no prazo de até trinta dias corridos a 
contar do recebimento do Simplifique!, 
prorrogáveis por igual período uma 
única vez, mediante justificativa prévia 
e expressa. A Ouvidoria ou agente 
público designado realizará a análise, 
classificará e encaminhará o pedido. Os 
Simplifique! recebidos e classificados 
como Solicitação de Simplificação ou 
Desburocratização serão encaminhados 
ao comitê permanente de desburocra-
tização do órgão ou entidade, a quem 
caberá elaborar, deliberar e aprovar 
relatórios individualizados que analisem 
a viabilidade de adoção das ações de 
simplificação ou desburocratização 
solicitadas, os recebidos e classificados 
como denúncia serão tratados pela ouvi-
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nos municípios do território nacional 
devem pagar as Taxas de Localização, 
Inscrição e Funcionamento (“TLIF”) 
ou, especificamente 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.

Certificado Digital 
(E-CPF / E-CNPJ)

Compra e 
homologação – 

King Contabilidade
E-Social

A partir de julho de 2018, com a 
implantação do E-Social, todos os 
contribuintes inscritos no CNPJ de-
verão apresentar os seus eventos 
trabalhistas e previdenciários de forma 
eletrônica, utilizando-se assim de Cer-
tificado Digital.

A King Contabilidade disponibiliza 
todas as quartas-feiras, um espaço em 
sua Sede Social destinado à compra 
e homologação de Certificado Digital 
(E-CPF / E-CNPJ), através de agenda-
mento prévio.

Contate-nos para a realização da 
compra de seu E-CPF e/ou E-CNPJ, 
através dos telefones 2856-7255, 7281, 
7257 e 7253.

Obrigatoriedade 
do pagamento 
da TFE / TLIF

Todos os contribuintes inscritos 

doria do órgão, ou agente público desig-
nado, que deverá fazer a análise prévia 
quanto à aderência do fato narrado às 
normas de atendimento vigentes e, em 
caso de descumprimento, fazer gestão 
junto ao agente denunciado a fim de que 
ele retifique a sua prática, já os recebidos 
e classificados como reclamação serão 
processados diretamente pelo sistema 
de ouvidoria, devendo a ouvidoria res-
ponder sobre as providências adotadas 
em relação à reclamação.

Recebida a resposta ao Simplifique!, 
em que haja proposta de simplificação 
ou alteração do procedimento, caberá 
ao usuário dos serviços públicos avaliar 
o integral cumprimento da providência 
proposta, podendo denunciar caso os 
compromissos propostos não sejam 
efetivamente implementados.

A Ouvidoria-Geral da União encami-
nhará trimestralmente ao Secretário Exe-
cutivo do Comitê Executivo do Conselho 
Nacional para a Desburocratização rela-
tório com a consolidação das solicitações 
de simplificação recebidas no período.

Fonte: AASP

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

Legalização
    Gerente

Elvira Deonila de Carvalho
DDR: 2856-7203
elvira@grupoking.com.br

Assessoria
Gerente

PGFN disponibiliza 
canal para denúncia 
de patrimônio de 

devedores

Caso você queira denunciar algu-
ma irregularidade ou ação contrária 
à recuperação de créditos da União 
ou do FGTS, agora já temos o Canal 
de Denúncias Patrimoniais (CDP). 
Podem ser denunciados, por exemplo, 

a existência de bens de devedores em 
nome de terceiros, de sócios ocultos, 
além da ligação patrimonial de empresa 
devedora com outra economicamente 
saudável, formando grupo econômico.

Se possível, envie documento, ima-
gem ou gravação que ajude a compro-
var os fatos denunciados. 

Por que denunciar? 
Além de reduzir consideravelmente 

o valor disponível para a execução de 
políticas públicas de saúde, educação, 
transporte, habitação, etc, a sonegação 
prejudica o livre mercado, visto que 
as empresas que sonegam tributos e 
FGTS possuem um custo de operação 
inferior àquelas que cumprem com 
suas obrigações fiscais, gerando uma 
concorrência desleal.

A justiça fiscal, o combate à sonega-
ção e à lavagem de dinheiro é respon-
sabilidade de todos! Nós podemos (e 
devemos) ser um agente de mudança.

A preocupação com o patrimônio 
público é um ato de cidadania, que se re-
verte em benefício de toda a sociedade.

Para saber se alguém possui débitos 
inscritos em dívida ativa da União ou do 
FGTS em situação irregular, acesse a 
Lista de Devedores da PGFN.

Então, se tiver conhecimento do pa-
trimônio desses devedores, denuncie!
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Patrícia Nobre
DDR: 2856-7210
patricia-n@grupoking.com.br

Fiscal
Gerente

Nota Fiscal 
Paulista / REDF – 

Registro Eletrônico 
de Documento 

Fiscal

A Nota Fiscal de Venda ao Consumi-
dor, modelo 2 e o Cupom Fiscal, emitido 
por meio de Equipamento Emissor de 
Cupom Fiscal – ECF, deverão, após 
sua emissão por contribuinte paulista, 
ser obrigatoriamente registrados eletro-
nicamente na Secretaria da Fazenda 
para que seja gerado seu respectivo 
Registro Eletrônico de Documento 
Fiscal - REDF.

 Nota Fiscal de Venda a Consu-
midor - Modelo 2 (Impressa) – é um 
documento emitido por empresas com 
faturamento anual de até R$ 60.000,00 
e nas vendas à pessoa física ou jurídica 
não contribuinte do ICMS, em que a 
mercadoria for retirada pelo compra-
dor ou por este consumida no próprio 
estabelecimento, desde que o valor da 
operação não ultrapasse R$ 10.000,00 
(dez mil reais).

 Cupom Fiscal – emitido por meio de 
Equipamento Emissor de Cupom Fiscal 
- ECF, desde que o valor da operação 
não ultrapasse R$ 10.000,00 (dez mil 
reais) e o fornecedor não esteja obrigado 
à utilização do Cupom Fiscal Eletrônico 
(CF-e-SAT), nas vendas à vista à pessoa 
natural ou jurídica não-contribuinte do 
imposto, em que a mercadoria for retirada 
ou consumida no próprio estabelecimen-
to pelo comprador.

O Registro Eletrônico de Documento 
Fiscal – REDF é o conjunto de informa-
ções armazenadas eletronicamente na 
Secretaria da Fazenda que correspon-
dem aos dados do documento fiscal 
informados pelo contribuinte emitente.

A Nota Fiscal Paulista, é um pro-
grama de estimulo à cidadania fiscal 
no Estado de São Paulo, criada em 
2007 e que tem por objetivo estimular 
os consumidores a exigirem a entrega 
do documento fiscal na hora da com-
pra. Além disso, visa gerar créditos 
aos consumidores, aos cidadãos e às 
empresas do Estado.

Entre os benefícios do programa 
para o estabelecimento comercial, 
destacam-se:

 Redução no tempo de guarda (ar-
mazenagem) dos documentos fiscais;

 Dispensa de AIDF– Autorização 
para Impressão de Documentos Fiscais 
no caso de emissão exclusiva da Nota 
Fiscal On-line;

 Maior isonomia e justiça fiscal, com 
diminuição da concorrência desleal;

  Fortalecimento do combate à 
pirataria de produtos

Entre os benefícios para os consu-
midores, destacam-se:

  Distribuição de até 20% do 
ICMS recolhido pelo estabelecimento 
comercial, proporcional ao valor do 
documento fiscal;

 Participação em sorteios;

 Diversas formas de utilização dos 
créditos;

 Fortalecimento do exercício da 
cidadania, contribuindo para a redução 
da sonegação fiscal.

O consumidor pessoa física não é 
obrigado a informar o CPF na hora da 
compra. Quando não for informado o 
CPF, o estabelecimento comercial po-
derá deixar essa informação em branco.

O estabelecimento comercial deverá 

transmitir, no prazo definido pela Por-
taria CAT 85/2007, os dados das notas 
fiscais de venda a consumidor e dos 
cupons fiscais emitidos no período nos 
prazos a seguir indicados, conforme o 
8º dígito de seu número de inscrição no 
Cadastro Nacional de Pessoas Jurídi-
cas - CNPJ (xx.xxx.xx8/xxxx-yy). 

A não transmissão desses dados 
poderá resultar em penalidades tribu-
tárias e não tributárias previstas na 
legislação. Além disso, documento 
fiscal que deva ser registrado eletro-
nicamente na Secretaria da Fazenda 
será considerado inábil caso não pos-
sua o respectivo Registro Eletrônico 
de Documento Fiscal – REDF, ou que 
apresente divergências entre o registro 
e os dados contidos nos documentos 
fiscais, conforme determina o artigo 6º 
da referida Portaria.

Não é necessário o envio de ar-
quivos referentes às Notas Fiscais 
Eletrônicas.

Evite reclamação por parte do 
consumidor junto ao PROCON/SP 
certifique-se junto ao programador do 

8º dígito Prazo para registro eletrônico 
de documento fiscal emitido

0 dia 10 do mês subsequente à 
emissão

1 dia 11 do mês subsequente à 
emissão

2 dia 12 do mês subsequente à 
emissão

3 dia 13 do mês subsequente à 
emissão

4 dia 14 do mês subsequente à 
emissão

5 dia 15 do mês subsequente à 
emissão

6 dia 16 do mês subsequente à 
emissão

7 dia 17 do mês subsequente à 
emissão

8 dia 18 do mês subsequente à 
emissão

9 dia 19 do mês subsequente à 
emissão
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sistema de gestão interno se a entrega 
mensal dos arquivos da Nota Fiscal 
Paulista está em dia.

As reclamações poderão ser conver-
tidas em denúncias e, caso proceden-
tes, resultar em Autos de Infração no 
âmbito da Lei 12.685 de 28.08.2007, no 
valor de 100 UFESP´s por documento 
fiscal (R$ 2.570,00), sem prejuízo de 
eventuais penalidades tributárias. 

Link para consultas:

http://www.nfp.fazenda.sp.gov.br/
default.asp

http://www.nfp.fazenda.sp.gov.br/
manuais.shtm

http://www.nfp.fazenda.sp.gov.br/
perguntas.shtm

http://www.transmissornfp.fazenda.
sp.gov.br/

Dúvidas consultem a Equipe Fis-
cal (equipefiscal@grupoking.com.br).

De-STDA - 
Declaração de 
Substituição 
Tributária, 
Diferencial 

de Alíquota e 
Antecipação

A De-STDA é uma declaração 
mensal sobre Substituição Tributária, 
Diferencial de Alíquotas e Antecipação 
Tributária preenchida por meio do apli-
cativo SEDIF-SN (Sistema Eletrônico 
de Documentos e Informações Fiscais 
do Simples Nacional). O arquivo digital 
da De-STDA deverá ser enviado até o 
dia 28 do mês subsequente ao encer-
ramento do período de apuração.

No Estado de São Paulo essa decla-
ração é exigida de todas as empresas 
optantes pelo Simples com Inscrição 
Estadual. 

O imposto devido e confessado 
mensalmente através dessa obrigação 
acessória consta da conta fiscal da SE-
FAZ SP que já está cobrando do con-
tribuinte possíveis débitos em aberto.

Mantenha em dia o recolhimento 
dos tributos e evite inscrição de débitos 
em dívida ativa.

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

Contábil
Gerente

DSPJ Inativas
 Declaração 

Simplificada da    
PJ Inativa

A obrigatoriedade da apresentação 
da Declaração Simplificada da Pessoa 
Jurídica (DSPJ) – Inativa vigorou até o 
ano-calendário de 2015, a qual deveria 
ter sido entregue no período de 2 de 
janeiro a 31 de março de 2016.

A partir de janeiro de 2016, com a 
extinção da DSPJ - Inativa, as pesso-
as jurídicas inativas passaram a ser 
obrigadas apenas à apresentação da 
Declaração de Débitos e Créditos Tri-
butários Federais (DCTF).

Na DSPJ, a inatividade era declara-
da no exercício seguinte, ou seja, uma 
pessoa jurídica que esteve inativa no 
ano-calendário de 2015 informou esta 
condição à RFB na DSPJ - Inativa 2016. 
Na DCTF, a inatividade é declarada no 
mês de janeiro de cada ano-calendário, 
ou seja, as pessoas jurídicas que 
estiverem inativas no mês de janeiro 
devem apresentar a DCTF relativa a 
este mês, informando esta condição, 
e ficam desobrigadas de apresentar a 
DCTF a partir de fevereiro.

Excepcionalmente para o ano-
-calendário de 2016, as pessoas jurí-
dicas inativas deveriam apresentar a 
DCTF relativa ao mês de janeiro até 
21.07.2016, ainda que tivessem apre-
sentado a DSPJ - Inativa 2016

A entrega da DCTF referente aos 
períodos de apuração a partir de janeiro 
de 2017, foi até o dia 21.03.2017.

Para o ano calendário 2018 a DSPJ 
de janeiro, deverá ser entregue até 
décimo quinto dia útil do mês de março 
de 2018.

 IN RFB nº 1605/2015

Bem Vindos aos 
Novos Clientes 

 SANYOTEX LTDA

ACR ESCOVAS 
INDUSTRIAIS EIRELI - EPP

RCS PUBLICAÇÕES 
CIENTÍFICAS LTDA

SILVIO KAZUO HAYASHI - 
ME

COART COMUNICAÇÃO - 
LTDA

COART PRODUÇÕES - 
EIRELI 

CARLOS ROBERTO ALVES 
DE GOES - EPP

REINTEGRA FILM’S 
COMÉRCIO DE 

EMBALAGENS - LTDA 

IGREJA APOSTÓLICA 
MINISTERIAL TEMPLO    

EL - SHADDAI

CLÍNICA VETERINÁRIA 
FRATELLI LTDA - ME
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Eduardo Marciano dos Santos
DDR: 2856-7254
eduardo@grupoking.com.br

Pessoal
Gerente

Salário Mínimo 
Federal 

 Salário mínimo vale R$ 954 a 
partir de 01.01.2018.

O novo salário mínimo está valendo 
desde 1° de janeiro. De acordo com 
decreto assinado pelo presidente da 
República Michel Temer em 29 de 
dezembro, último dia útil de 2017, o 
piso nacional passou para R$ 954, um 
aumento de R$ 17. Antes da alteração, 
ele estava em R$ 937. No Brasil, apro-
ximadamente 45 milhões de pessoas 
recebem um salário mínimo. Nesse 
cálculo estão pensionistas e aposen-
tados com rendimentos pagos pelo 
governo federal.

DIRF 2018 Ano 
calendário 2017

 Prazo para entrega: 28.02.2018

A apresentação da Dirf 2018 é 
obrigatória para pessoas jurídicas e 
físicas que pagaram ou creditaram ren-
dimentos 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.

Informes de 
Rendimentos ano 
calendário 2017

 Prazo para entrega 28.02.2018

RAIS 2017

 Prazo para entrega 23.03.2018

Estão obrigados a declarar a RAIS: 

I - empregadores urbanos e rurais, 
conforme definido no art. 2º da Consoli-
dação das Leis do Trabalho - CLT e no 
art. 3º da Lei nº 5.889, de 08.06.1973, 
respectivamente; II - filiais, agências, 
sucursais, representações ou quaisquer 
outras formas de entidades vinculadas à 
pessoa jurídica domiciliada no exterior; 
III - autônomos ou profissionais liberais 
que tenham mantido empregados no 
ano-base; IV - órgãos e entidades da 
administração direta, autárquica e fun-
dacional dos governos federal, estadual, 
do Distrito Federal e municipal; V - con-
selhos profissionais, criados por lei, com 
atribuições de fiscalização do exercício 
profissional, e as entidades paraestatais; 
VI - condomínios e sociedades civis; e 
VII - cartórios extrajudiciais e consórcios 
de empresas. 

O estabelecimento inscrito no Ca-
dastro Nacional de Pessoa Jurídica 
– CNPJ que não manteve empregados 
ou que permaneceu inativo no ano-base 
está obrigado a entregar a RAIS - RAIS 
NEGATIVA - preenchendo apenas os 
dados a ele pertinentes.

EFD-Reinf para o 
1º grupo do 

e-Social, será 
entregue a partir 
de maio de 2018

Saiba como declarar o cumpri-
mento das obrigações previdenciá-
rias acessórias

Escrituração Digital de Retenções e 
outras informações fiscais (EFD-Reinf) 

será implantada em paralelo ao eSocial; 
confira datas.

Foi publicada no Diário Oficial da 
União a Instrução Normativa RFB n° 
1767/2017que estabelece a forma de 
cumprimento das obrigações previden-
ciárias acessórias durante a implemen-
tação progressiva do Sistema de Escri-
turação Digital das Obrigações Fiscais, 
Previdenciárias e Trabalhistas (eSocial).

O eSocial e a EFD-Reinf constituem 
duas escriturações digitais no âmbito do 
Sped, que serão implantadas a partir de 
janeiro de 2018, cujo conteúdo abarca 
a totalidade das informações que hoje 
são exigidas na DIRF e na GFIP, além 
de outras declarações e formulários 
administrados por outros órgãos ligados 
à administração pública federal, como, 
por exemplo, RAIS, CAGED, CAT, entre 
outros. Sua implantação será realizada 
de forma escalonada, entre janeiro de 
2018 e janeiro de 2019, para três grupos 
de contribuintes, a saber:

- Janeiro/2018: Sociedades em-
presárias com faturamento superior a        
R$ 78 milhões em 2016;

- Julho/2018: Demais contribuintes, 
exceto Órgãos Públicos da Administra-
ção direta, Autárquica e Fundacional;

- Janeiro/2019: Órgãos Públicos 
da Administração Direta, Autárquica e 
Fundacional.

Para o eSocial, considerando cada 
um desses três grupos, a implementa-
ção se dará de forma progressiva, em 
três fases, pelo envio gradativo de infor-
mações de acordo com o tipo de evento, 
sendo a primeira fase no primeiro mês, 
constituída dos eventos de tabelas, a 
segunda fase no terceiro mês, consti-
tuída dos eventos não periódicos, e a 
última fase, no quinto mês, constituída 
de eventos periódicos.

Considerando que a EFD-Reinf 
deve ser implantada em paralelo com 
o eSocial e considerando também que 
é uma escrituração bem mais simples, 
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Notícias Econômicas
Paulo Fujihara

Crédito

O crédito estimula o nascimento de 
novos negócios, implementação e ino-
vação de tecnologia dentro da empresa 
e o aprimoramento de sua capacidade 
operacional. Desenvolve nas Micro 
e Pequenas Empresas - MPE e nos 
Microempreendedores Individuais a 
necessidade de que precisam nascer 
bem e serem competitivos frente a um 
mercado cada vez mais acirrado com 
cenários econômicos desfavoráveis. 

A busca de recursos financeiros nem 
sempre é uma tarefa fácil para os pe-
quenos negócios, mas é uma procura 
constante. Apresentamos informações 
importantes sobre as linhas de créditos 
disponíveis para os pequenos negócios 
na hora de buscar financiamento. O 
acesso ao crédito é possível sim, é 
necessário que sejam cumpridos os 
requisitos necessários para se habili-
tar ao financiamento ou empréstimos, 
fazer um plano de negócio, projetos 
de investimentos e estar organizado 
principalmente na gestão financeira 
da empresa. Todo financiamento deve 
ser feito com objetivo de fomentar a 
empresa tornando-a mais competitiva 
e permanente no mercado.

Capital de Giro – crédito de curto 
prazo para ser utilizado no dia dia da 
empresa, como pagamento de fun-
cionários ou fornecedores, compra 
de oportunidade de matéria prima, 
insumos, etc. Nessa modalidade as 
exigências são menores, mas os juros 
são mais caros e os prazos mais curtos.

Desconto de Duplicatas/Recebí-
veis – operação financeira de curto 
prazo destinada a antecipar os valores 
a receber das vendas a prazo. Atenção 
as taxas cobradas na antecipação de 
duplicatas, muitas vezes o valor co-
brado pelo banco, mais os descontos 
de impostos e taxas incidentes na 
operação, desvaloriza o montante a ser 
recebido pela empresa, portanto atentar 
para a taxa efetiva de desconto.

Crédito de Longo Prazo – ope-
ração de crédito voltado para o cres-
cimento da empresa, como aquisição 
de novas máquinas, equipamentos, 
investimentos em inovação, ampliação 
e expansão do negócio. Os juros são 
mais atraentes e os prazos maiores, em 
contrapartida as exigências são maio-
res, como garantias reais e analise do 
plano de negócio e viabilidade.

Capital Misto – modalidade de ope-
ração de credito que envolve recursos 
para investimentos fixo de longo prazo 

com menos eventos que o eSocial, a 
implantação dessa escrituração será 
feita em fase única para cada um dos 
grupos, conforme segue:

- Maio/2018, para os contribuintes 
do primeiro grupo;

- Novembro/2018, para os contri-
buintes de segundo grupo;

- Maio/2019, para os contribuintes 
do terceiro grupo.

A EFD-Reinf, em paralelo com o 
eSocial, terá como objetivo a substi-
tuição de diversas obrigações aces-
sórias hoje impostas aos contribuintes 
e empregadores, como, por exemplo, 
a DIRF, a GFIP, além de diversas 
outras obrigações e formulários 
instituídos por outros órgãos da 
Administração Direta Federal, como 
a RAIS, o CAGED, o Livro de Registro 
de Empregados, entre outros.

Fonte: www.receita.fazenda.gov.br

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

Financeiro

Honorários do 
mês 02.2018

 (Aos clientes King)

Dia 28.02.2018 vencerão os honorá-
rios referentes a 02.2018, cujos valores 
poderão ser pagos até 02.03.2018 (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)

Lembramos que para emitir a segun-
da de via de boleto ou atualizar data, 
basta acessar o link abaixo, e digitar o 
código de barra.

https://banco.bradesco/html/classic/
produtos-servicos/mais-produtos-servi-
cos/segunda-via-boleto.shtm

ao capital de giro para compra de ma-
téria prima e insumos.

Cartão de Crédito – atualmente as 
pessoas jurídicas utilizam esta ferra-
menta, muito conhecida pelas pesso-
as físicas, a utilização eficiente para 
pequenas empresas, visando adequar 
fluxo de caixa. Uma das operações 
mais conhecidas desta modalidade é o 
Cartão BNDES, que financia de forma 
ampla, ágil e simplificada, aquisição de 
máquinas e equipamentos.
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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$    954,00
Salário Mínimo Regional SP = R$ 1.108,38

*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$ 25,70

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

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
 Término da 1ª fase do e-Social para empresas com faturamento   
 superior a R$ 78 milhões de reais

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

MARÇO 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 29 30 31

01 QUINTA: Início da 2ª fase do e-Social para empresas com faturamento 
 superior a R$ 78 milhões de reais 
05 SEGUNDA: Salário - fev/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 - fev/18
06 TERÇA:  Salário - fev/18 - Demais Atividades 
07 QUARTA:  Simples Doméstico (DAE) - fev/18
 FGTS/GFIP - fev/18 
 Entrega do CAGED - fev/18
09 SEXTA:  ISS - São Paulo - fev/18
 Envio da cópia da GPS/INSS para sindicato da categoria
15 QUINTA: INSS - fev/18 - Contribuintes Individuais / Seg. Facultativo
20 TERÇA: PIS/COFINS/CSLL - Todos retidos de 01/02/2018 a 28/02/2018
 IRRF - Todos retidos de 01/02/2018 a 28/02/2018
  INSS - fev/18 - Empresa
  DARF - Desoneração da Folha de Pagamento
   Simples Nacional - fev/18
23 SEXTA:  PIS sobre a Folha - fev/18 
  PIS sobre o Faturamento - fev/18 
 COFINS sobre o Faturamento - fev/18 
 Prazo final entrega RAIS 2017
 IPI - fev/18
29 QUINTA:  IRPJ/CSLL - Lucro Real Estimado - fev/18
                          IRPJ/CSLL - Lucro Presumido / Real Trimestral - 3ª quota – 4º trim/17
 IRPF - Carnê Leão / Ganhos de Capital - fev/18
  Salários - mar/18 - Papel e Papelão 

30 - Paixão de Cristo


