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O empresário e a gestão tributária
Na essência, todo empresário deve estar preparado
para qualquer empreendimento.
Sempre que se deseja investir é
necessário CAPITAL e fazer um planejamento de todas as suas atividades
como um estudo sobre o mercado, traçar
um plano de marketing, definir o LOCAL
adequado para suas instalações, visando
futuras ampliações e uma boa equipe
com MÃO DE OBRA necessária para
tocar o empreendimento.
Sobretudo, a parte TRIBUTÁRIA que
enfocaremos nesta coluna.
Os tributos não poderão ser negligenciados, é fundamental que façam parte
do investimento e ter em mente a obrigatoriedade do seu recolhimento. A gestão
tributária é fator importante para reduzir o
valor pago a título de tributos sobre cada
operação ou produto. A presença de um
contador é fundamental.
Se sua atividade não contemplar de
capital necessário para pagar pontualmente todos os tributos ou então, estiver
creditando para recolher quando oportuno, pensando que está sobrevivendo,
pode-se considerar que é uma atividade
fracassada.
Pagar outras obrigações como aluguel, água, luz, combustível faz parte
também da atividade e portanto, devemos estar sempre preparados para
pagá-los mensalmente.
Existem tributos que não são recolhidos mensalmente e sim no final do ajuste

anual, que no caso da pessoa jurídica, é
calculado sobre o lucro no balanço patrimonial econômico e na pessoa física, calculado sobre a sua receita anual, deduzindo-se
os recolhidos na fonte e as despesas.
Alguns se surpreendem com o valor
do tributo, no entanto, o valor é o resultado positivo obtido no ano, por isso o empreendedor deve encará-lo com alegria,
pois demonstra o aumento da sua própria
capacidade tributária.
Quanto mais se recolhe de imposto
de renda, é sinal de que está crescendo
e esse tipo de comportamento faz com
que a pessoa pense grande e pode atingir
metas de grandes empreendimentos.
Para crescer, todo empreendedor tem
que ter o poder da mente mais desenvolvido em seu círculo de trabalho e/ou de
colaboradores, demostrando satisfação
com a situação atual, pois indiscutivelmente é o resultado de sua capacidade e
desempenho realizado até este momento.
Aquele que sempre trabalha sem
lamentações da situação econômica
e da ação do governo, demonstrando
aos seus interlocutores, a satisfação
com suas atividades que vem sendo
desenvolvida, mostrando gratidão a tudo
e a todos, principalmente elogiando o
desempenho da equipe de seus colaboradores, certamente alcançará êxito em
seu empreendimento.

(DDR-c/ 30 troncos)

Fone: (11) 2856-7200 - Fax: (11) 3544-4637
www.grupoking.com.br - king@grupoking.com.br
king.contabilidade
king.contabilidade

Notícias Jurídicas

As armadilhas
do carro zero

Imagine a seguinte cena: o consumidor acaba de comprar um veículo
zero-quilômetro e o recebe na concessionária. Ao dirigir pelas primeiras
vezes, ainda extasiado com o cheiro
de carro novo, os bancos confortáveis
e o brilho da pintura, ele se depara
com graves problemas mecânicos, ou
percebe diferenças na cor da pintura,
ou, pior, descobre que o veículo vendido como zero, na realidade, já havia
não apenas rodado por estradas afora,
como sofrido uma colisão. Ele busca a
solução dos problemas na concessionária, na rede autorizada, na montadora, e enfrenta atrasos injustificados
nos reparos ou até mesmo a recusa
das empresas em resolver a situação.
O que era para ser uma relação prazerosa com o carro novo se revela uma
surpreendente armadilha. Construída
no julgamento de muitos casos assim,
a jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça (STJ) se consolidou no sentido
de conferir ampla proteção aos direitos
daqueles que vivenciam transtornos na
aquisição de veículos novos defeituosos, especialmente com amparo nos
dispositivos do Código de Defesa do
Consumidor (CDC). O Superior Tribunal
de Justiça considerava mero dissabor,
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insuficiente para configurar dano moral
indenizável, o defeito apresentado em
veículos novos. Prevalecia, então, a
despeito de um ou outro julgado divergente, o entendimento de que os
defeitos em carros novos – mesmo
que fizessem o consumidor se deslocar
à concessionária por 15 vezes a fim
de efetivar reparos, constituíam mero
dissabor, um aborrecimento limitado
à indignação pessoal. Felizmente, um
caso julgado em 2016, sob a relatoria
do ministro Villas Bôas Cueva, mostra
que defeitos em carros novos são
mais comuns do que se imagina. No
REsp 1.591.217, o cliente adquiriu
uma BMW zero-quilômetro pelo valor
de R$ 255 mil, porém, logo observou
que o veículo apresentava avarias na
funilaria e na pintura, com diferenças de
cor. Ele buscou a substituição do bem
com a concessionária e a fabricante,
que recusaram a troca, promovendo
apenas reparos nos defeitos. Entretanto, os defeitos não foram sanados no
prazo de 30 dias. O cliente não retirou
o veículo da concessionária e moveu
ação de reparação de danos, pedindo a
devolução do valor pago e indenização
por danos morais. A concessionária foi
condenada a pagar R$ 24.500, equivalente à desvalorização do veículo. O
juízo de primeiro grau considerou que
a fabricante seria parte ilegítima na lide
em razão das avarias decorrerem de
conduta exclusiva da concessionária.
O Tribunal de Justiça de São Paulo
adotou a jurisprudência do STJ e condenou solidariamente a fabricante e a
concessionária à restituição integral do
valor do veículo, bem como ao pagamento de danos morais de 15 salários
mínimos. No STJ, o ministro Villas Bôas
Cueva manteve a decisão do tribunal
paulista. “Não sanado o vício ‘porque
a pintura não ficou a contento’, por
certo, não merece censura o acórdão

recorrido ao condenar as fornecedoras
à restituição do valor pago”, afirmou o
relator. O ministro também destacou
que o caso não era de mero aborrecimento, não sendo ínfima ou exorbitante
a condenação fixada para reparar os
danos morais, “pois o consumidor foi
indubitavelmente ludibriado ao adquirir
veículo oferecido como novo, mas já
submetido a reparos na pintura, tudo
sem a devida advertência dos fornecedores, que, não satisfeitos, ofereceram
injustificada resistência à substituição
ou à restituição do preço”.
Fonte: AASP
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Legalização
Gerente

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

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 deverão
apresentar os seus eventos trabalhistas
e previdenciários de forma eletrônica,
utilizando-se assim de Certificado Digital.
A King Contabilidade disponibiliza
todas as quartas-feiras um espaço em
sua Sede Social destinado a compra
e homologação de Certificado Digital
(E-CPF / E-CNPJ), através de agendamento 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.

Atualizações
Cadastrais em
Órgãos Públicos
Orientamos a todos os nossos clientes que quando houver qualquer alteração de dados cadastrais pessoais ou
jurídicos, favor informar e encaminhar
os documentos para analisarmos a necessidade de elaboração de Alteração
Contratual e, posterior, informação aos
órgãos públicos.
Marco/2018

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, 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 regime especial, conforme determinado
na Lei nº 123/2006.
Caso possua débitos de taxas municipais, favor nos consulte para a melhor
solução.

Atualização
Cadastro
IBAMA / 2018
No período de 1º a 29 de março de
2018 é obrigatório a atualização no
Cadastro Técnico Federal de Atividades
Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras de Recursos Ambientais (“CTF/
APP”), perante o Instituto Brasileiro do
Meio Ambiente e dos Recursos Naturais
Renováveis (“IBAMA”), para as empresas que atuem nos ramos passíveis de
controle ambiental, conforme descrito
no Anexo IX da Lei nº 6.938/81.
Informamos que contataremos os
nossos clientes que se enquadram na
legislação vigente, para efetuar a referida atualização cadastral, dentro do
prazo informado. Após a regularização

do cadastro, serão emitidas as Taxas
Trimestrais pertinentes ao IBAMA, com
os vencimentos regulares da legislação.

Taxa de Licença
de Instalação e
Funcionamento
(TLIF) – 2018
Outros Municípios
Informamos aos nossos clientes que
estão estabelecidos nos Municípios
abaixo descritos, que a Taxa de Licença
de Instalação e Funcionamento (“TLIF”)
referente ao exercício de 2018 serão
encaminhadas a partir do final do mês
de fevereiro, com vencimento em março
de 2016, a saber:
Município

Observações

Arujá

Parcela única

Barueri

Parcela única

Guarulhos

Parcela 01/02

Indaiatuba

Parcela única

Itaquaquecetuba

Parcela única

Mogi das Cruzes

Parcela única

Caso recebam a notificação de
lançamento emitida pela Prefeitura
Municipal, favor nos encaminhem para
a verificação de sua base de cálculo e
valor.

Bem Vindos aos
Novos Clientes
HANNANIAH - INDUSTRIA E
COMERCIO DE VESTUÁRIOS
LTDA - ME
ERIKA KUGUIO DE OLIVEIRA
CABELEIREIRA - ME
REALIZA IMPORTS IMPORTADORA , EXPORTADORA
E DISTRIBUIDORA LTDA
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Fiscal

Logística e Serviços
Gerente

Gerente

Patrícia Nobre
DDR: 2856-7210
patricia-n@grupoking.com.br

Roberto Kazuhiro Hasegawa
DDR: 2856-7241
kazu@grupoking.com.br

Declaração de
Imposto de Renda
2018
O prazo para a entrega da declaração de Imposto de Renda Ex: 2018,
inicia em 01 de março com o término
no dia 30 de abril.
A King estará aguardando o seu
agendamento para que seja feita a
elaboração de sua declaração.
Veja quem está obrigado a declarar
em 2018.
- Está obrigada a declarar o imposto
de renda no exercício de 2018, a pessoa que: Em 2017 obteve rendimentos
tributáveis, cuja soma seja superior
a R$ 28.559,70 (salários, pró-labore,
alugueis, aposentadorias, pensão,
gratificações, participações em lucros..)
- Recebeu a rendimentos isentos,
não tributáveis ou tributados na fonte,
cujo valor foi superior a R$ 40.000,00 (
FGTS, bolsa de estudo, lucro venda de
imóveis de pequeno valor, rescisões de
contrato de trabalho, seguro de vida..)
- As pessoas físicas que tiveram
posse ou a propriedade de bens ou direitos, inclusive terra nua, no valor igual
ou superior a R$ 300.000,00 ( imóveis,
veículos automotor, embarcações aeronaves, saldos de conta corrente bancária, poupanças, aplicações financeiras..)
Em relação Atividade Rural, deverá
declarar quem obteve receita bruta
superior a R$ 142.798,50, em 2017.
A multa para quem declarar em atraso é de 1% ao mês-calendário ou fração
de atraso, calculada sobre o total do
imposto devido apurado na declaração,
ainda que integralmente pago, sendo
que o valor mínimo é de R$ 165,74 e
o valor máximo é de 20% do imposto
sobre a renda devido.
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13.02.2018 as alíquotas do ISS e a tabela de código de serviços de algumas
atividades conforme segue abaixo:
a) redução da alíquota de ISS, de
5% para 2,9%:
b) redução da alíquota de ISS, de
3% para 2,9%:

Imposto sobre
Serviços de
Qualquer Natureza
(ISS) – São Paulo Alteração

c) redução da alíquota de ISS, de
5% para 2%:

A Prefeitura de São Paulo através
da Lei 16.757/2017 alterou a partir de

Dúvidas consulte a
Equipe Fiscal!

d) majoração da alíquota de ISS,
de 2% para 2,9%

Item

Item da lista

Serviço

Alíquota Atual

1.01**

02658

Análise e desenvolvimento de sistemas

5%

1.02**

02666

Programação

5%

1.03**

02682

Processamento, armazenamento ou
hospedagem

5%

1.04**

02690

Elaboração de programas de computadores

2%

1.05**

02798

Licenciamento ou cessão de direito de
uso de programas de computação

2%

1.06**

02879

Assessoria e consultoria em informática

5%

1.07**

02918

Suporte técnico em informática

3%

1.08**

02933

Planejamento, confecção, manutenção
e atualização de páginas eletrônicas

5%

9.02**

07129

Agenciamento, organização,
promoção, intermediação e execução
de programas de turismo, passeios,
viagens, excursões, hospedagens e
congêneres

16.01**

02321,
02364,
02402,
02429

Serviços de transporte coletivo municipal rodoviário, metroviário, ferroviário e
aquaviário de passageiros

16.02**

17.11**

-

Outros serviços de transporte de
natureza municipal

03204

Administração em geral, inclusive de
bens e negócios de terceiros, no mque
se refere à administração de benefícios
relativos a planos de assistência à
saúde

5%

2% para serviços
de transporte
público de passageiros realizado
pel METRÔ,
transporte por
taxi (inclusive
frota); 5% para os
demais

5%

Nova Alíquota

2,90%

2% para serviços
relacionados à
organização,
promoção e
execução; 5%
para os demais
serviços
2%
2% para
transporte escolares e transporte
por taxi (inclusive
frota); 5% para os
demais serviços

2%
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Códigos para fatos geradores ocorridos a partir de 13/02/2018
Código
de
Serviço

Item da
lista

02660

1.01

Análise e desenvolvimento de sistemas

02668

1.02

Programação.

02684

1.03

Processamento, armazenamento ou hospedagem de dados, textos, imagens, vídeos, páginas
eletrônicas, aplicativos e sistemas de informação, entre outros formatos, e congêneres

1.01; 1.02;
02685

1.03; 1.06;
1.08; 1.09

Outros serviços de informática não referenciados em outro código do grupo Jurídicos, Econômicos e TécnicoAdministrativo e congêneres (profissional autônomo)

02692

1.04

Elaboração de programas de computadores (software), inclusive de jogos eletrônicos, independentemente da arquitetura construtiva da máquina em que o programa será executado,
incluindo tablets, smartphones e congêneres

02800

1.05

Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação, inclusive distribuição.
Elaboração de programas de computadores (software), inclusive de jogos eletrônicos, independentemente da arquitetura construtiva da máquina em que o programa será executado,
incluindo tablets, smartphones e congêneres e licenciamento ou cessão de direito de uso de
programas de computação, inclusive distribuição (profissional autônomo).

02693

1.04,1.05

02881

1.06

Assessoria e consultoria em informática

02919

1.07

Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas
de computação e bancos de dados.

02920

1.07

Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas
de computação e bancos de dados (profissional autônomo).

02935

1.08

Planejamento, confecção, manutenção e atualização de páginas eletrônicas

02962

1.09

Disponibilização, sem cessão definitiva, de conteúdos de áudio por meio da internet (exceto a
distribuição de conteúdos pelas prestadoras de Serviço de Acesso Condicionado, de que trata
a Lei nº 12.485, de 12 de setembro de 2011, sujeita ao ICMS)

02963

1.09

Disponibilização, sem cessão definitiva, de conteúdos de vídeo por meio da internet (exceto a
distribuição de conteúdos pelas prestadoras de Serviço de Acesso Condicionado, de que trata
a Lei nº 12.485, de 12 de setembro de 2011, sujeita ao ICMS)

02961

1.09

Disponibilização, sem cessão definitiva, de conteúdos de imagem e texto por meio da internet,
respeitada a imunidade de livros, jornais e periódicos (exceto a distribuição de conteúdos
pelas prestadoras de Serviço de Acesso Condicionado, de que trata a Lei nº 12.485, de 12 de
setembro de 2011, sujeita ao ICMS)

08658

6.06

Aplicação de tatuagens, piercings e congêneres

08659

6.06

Aplicação de tatuagens, piercings e congêneres (profissional autônomo)

01741

7.14

Florestamento, reflorestamento, semeadura, adubação, reparação de solo, plantio, silagem,
colheita, corte e descascamento de árvores, silvicultura, exploração florestal e dos serviços
congêneres indissociáveis da formação, manutenção e colheita de florestas, para quaisquer
fins e por quaisquer meios

06940

13.04

Composição gráfica, inclusive composição de impressos gráficos, fotocomposição, clicheria,
zincografia, litografia, fotolitografia, estereotipia, serigrafia e outras matrizes de impressão

06956

13.04

Composição gráfica, inclusive composição de impressos gráficos, fotocomposição, clicheria,
zincografia, litografia, fotolitografia, estereotipia, serigrafia e outras matrizes de impressão
(profissional autônomo)

07324

14.14

Guincho municipal, transporte e içamento.

02498

17.24

Inserção de textos, desenhos e outros materiais de propaganda e publicidade, em qualquer
meio (exceto em livros, jornais, periódicos e nas modalidades de serviços de radiodifusão
sonora e de sons e imagens de recepção livre e gratuita)

02499

17.24

Inserção de textos, desenhos e outros materiais de propaganda e publicidade, em qualquer
meio (exceto em livros, jornais, periódicos e nas modalidades de serviços de radiodifusão
sonora e de sons e imagens de recepção livre e gratuita), prestado por profissional autônomo

06581

25.02

Traslado intramunicipal de corpos e partes de corpos cadavéricos

06613

25.05

Cessão de uso de espaços em cemitérios para sepultamento

03210

17.11

Administração de benefícios relativos a planos de assistência à saúde.
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Pessoal

Descrição

Gerente

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

Art. 545 da CLT –
nova redação da Lei
nº 13.467/2017
Mês do efetivo desconto da contribuição sindical – empregados
Os empregadores são obrigados a
descontar da folha de pagamento de
seus empregados, relativa ao mês de
março de cada ano, a contribuição sindical dos empregados que autorizaram
prévia e expressamente o seu recolhimento aos respectivos sindicatos.
Prezado Cliente,
Com a Reforma Trabalhista (Lei
13.467/2017) houveram algumas alterações no panorama legal das relações
do trabalho.
Uma delas é que a CONTRIBUIÇÃO
SINDICAL anual dos empregados
passa a ser FACULTATIVA, ou seja,
espontânea.
A Contribuição Sindical tem o valor de um dia da remuneração a ser
descontada na folha de pagamento de
março de 2018.
Os empregados que desejarem contribuir, devem informar ao seu empregador, por escrito, com carta de próprio
punho onde menciona a autorização do
desconto, cujo valor será repassado ao
Sindicato dos Empregados.
Essa carta deve ser arquivada no
prontuário do seu empregado em vossa
empresa e, a informação do desconto
deverá ser encaminhada juntamente
com as informações para fechamento
da folha de pagamento da competência
de março/2018.
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Contábil
Gerente

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

A Receita Federal
realiza cobrança
de obrigações
correntes de quem
aderiu ao PERT

No mês de fevereiro, a Receita
Federal iniciou a cobrança do segundo
lote de 915 contribuintes que devem
mais R$ 1,5 bilhão em obrigações cor-

rentes e um terceiro lote de cobrança
já está programado para as próximas
semanas.
Os contribuintes estão sendo comunicados da cobrança, por meio de
carta enviada ao seu domicílio tributário
eletrônico.
A Receita Federal vem realizando
lotes de cobrança de obrigações correntes vencidas após abril de 2017 dos
contribuintes que aderiram ao PERT Programa Especial de Regularização
Tributária.
No final de 2017, foi realizado o
primeiro lote, que envolveu 405 contribuintes com um total de R$ 1,6 bilhão
em dívidas. Destes, aproximadamente
a metade já regularizou as pendências
e serão mantidos no PERT.
Para que o contribuinte possa
usufruir dos benefícios do PERT - re-

duções de multas e juros, prazo de
até 180 meses para pagamento da
dívida e possibilidade de utilização de
créditos diversos para quitar parte da
dívida, dentre outros, é necessário que
mantenha em dia as suas obrigações
tributárias correntes vencidas após
30.04.2017, conforme determina a Lei
13.496/17.
A inadimplência por três meses consecutivos ou seis meses alternados implica a exclusão do devedor do PERT.
Em março, a Receita fará o cancelamento da adesão/exclusão de todos os
contribuintes cobrados até lá e que não
se regularizarem. A partir daí, esses
contribuintes deixarão de contar com
os benefícios do PERT.
Fonte: RFB – Receita Federal
do Brasil

Assessoria
Gerente

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

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

Honorários do
mês 03.2018

(Aos clientes King)

Dia 30.03.2018 vencerão os honorários referentes a 03.2018, cujos valores
poderão ser pagos até 02.04.2018 (sem
acréscimos). Evite multa de 10% e o
risco da empresa ficar suspensa da
nossa assistência. Dúvidas ligar para
2856.7232 ou 2856.7250.

Cobrança Extra
DIRF-Ex.18
Ano Base 17

(Aos clientes King)

Dia 28.03.2018 vencerão as cobranças de Elab. Entr. Declaração do
Imposto de Renda Retido na Fonte.
A DIRF é uma obrigação tributária
acessória devida por todas as pessoas
jurídicas. A DIRF tem como objetivo
informar:
 os rendimentos pagos a pessoas
físicas domiciliadas no País, inclusive
os isentos e não tributáveis nas condições em que a legislação especifica;
 o valor do imposto sobre a renda
e/ou contribuições retidos na fonte, dos
rendimentos pagos ou creditados para
seus beneficiários;
 o pagamento, crédito, entrega,
emprego ou remessa a residentes ou
domiciliados no exterior, ainda que não
Marco/2018

tenha havido a retenção do imposto,
inclusive nos casos de isenção ou
alíquota zero e; - os Pagamentos a
plano de assistência à saúde – coletivo
empresarial.
Fica também obrigada à entrega
da DIRF, a pessoa jurídica que tenha
efetuado retenção, ainda que em único
mês do ano-calendário a que se referir
a DIRF, da Contribuição Social sobre o
Lucro Líquido (CSLL), da Contribuição
para o Financiamento da Seguridade
Social (Cofins) e da Contribuição para
o PIS/Pasep sobre pagamentos efetuados a outras pessoas jurídicas.
Esta obrigatoriedade se estende às
pessoas físicas e jurídicas domiciliadas
no País que efetuarem pagamento,
crédito, entrega, emprego ou remessa a
residentes ou domiciliados no exterior,
ainda que não tenha havido a retenção
do imposto, inclusive nos casos de
isenção ou alíquota zero.

Notícias Econômicas
Paulo Fujihara

A Empresa Familiar

Segundo dados divulgados pelo
Sebrae sobre o perfil das empresas
familiares:
• 95% das 300 maiores empresas
são controladas por famílias;
• 80% das empresas existentes no
mundo são familiares;
• De cada 10 empresas brasileiras,
nove são familiares.
• De cada 100 empresas familiares,
30 chegam a 2ª geração e 5 chegam
a 3ª geração;

• 70% dos empreendimentos familiares existentes no mundo não resistem
à ausência do fundador.
As empresas familiares possuem
características em comum, diferentes
de grandes corporações, para enfrentar e suportar cenários econômicos
voláteis. Cada vez mais necessitam de
clareza da visão estratégica, liderança
madura, modelos para desenvolver
novas competências, incorporar novas
abordagens, agilidade e aprendizado
contínuo.
Empresas familiares também passam por dificuldades, algumas delas
não suportam e vão a falência, mas10%
dessa mortalidade é causada por questões do negócio. O verdadeiro problema
está na infinidade de temas complexos
acrescentados pela mistura de questões de família com os negócios.
Precisam detectar e resolver seus
problemas antes que se tornem incontroláveis, e isso exige ajuda prática,
com experiência e métodos eficazes.
Desta forma, a comunicação frequente
entre os membros da família, delegar
responsabilidades, visão racional do
empreendimento, são algumas práticas importantes para a sobrevivência
da empresa familiar, bem como criar
mecanismos formais para solução de
conflitos e adoção de um Conselho
Administrativo Familiar.
Alguns casos de sucesso em empresas familiares mais antigas e maiores,
com o compartilhamento decisório
e fases de transição para as novas
gerações foram implantadas adequadamente, e o mais importante, criar e
preparar sucessores.
Pela sua representatividade, quer
seja na geração de postos de trabalho,
geração de riqueza e amplitude de
negócios, a empresa familiar tem um
papel importante na economia, desta
forma, a sobrevivência e a longevidade
é essencial.
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Tabela Progressiva do Imposto sobre a Renda - Mensal
Base de Cálculo

Alíquota

Parcela a deduzir

Dedução

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

*
*
*
*
*

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

Salário Mínimo Federal
= R$ 954,00
Salário Mínimo Regional SP = R$ 1.108,38

UFESP = R$ 25,70

AGENDA FISCAL
MARÇO DE 2018
D
S
T
Q
Q
					
1
4
5
6
7
8
11
12
13
14
15
18
19
20
21
22
25
26
27
28
29

S
2
9
16
23
30

S
3
10
17
24
31

30 - Paixão de Cristo

01 QUINTA:

Início da 2ª fase do e-Social para empresas com faturamento
superior a R$ 78 milhões de reais
INSS - GPS - Fixação no quadro de horário
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
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
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D
1
8
15
22
29

S
2
9
16
23
30

ABRIL DE 2018
T
Q
Q
3
4
5
10
11
12
17
18
19
24
25
26

S
6
13
20
27

S
7		
14
21
28

01 - Páscoa
21 - Tiradentes

02 SEGUNDA: INSS - GPS - Fixação no quadro de horário
05 QUINTA: Salário - mar/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 - mar/18
06 SEXTA:
Salário - mar/18 - Demais Atividades e Domésticos
Simples Doméstico (DAE) - mar/18
FGTS/GFIP - mar/18
Entrega do CAGED
10 TERÇA:
ISS - São Paulo - mar/18
Envio da cópia da GPS/INSS para sindicato da categoria
13 SEXTA:
INSS - mar/18 - Contribuintes Individuais/Seg. Facultativo
20 SEXTA:
PIS/COFINS/CSLL - Todos retidos de 01/03/2018 a 31/03/2018
IRRF - Todos retidos de 01/03/2018 a 31/03/2018
Simples Nacional - mar/18
INSS - mar/18 - Empresa
DARF - Desoneração da Folha de Pagamento
25 QUARTA: PIS sobre a Folha - mar/18
PIS sobre o Faturamento - mar/18
COFINS sobre o Faturamento - mar/18
IPI - mar/18
30 SEGUNDA: IRPJ/CSLL - Lucro Real Estimado - mar/18
IRPJ/CSLL - Lucro Presumido/Real Trimestral
1ª quota ou quota única - 1º trim/18
IRPF - Carnê Leão/Ganhos de Capital - mar/18
Salários - abr/18 - Papel e Papelão
Contribuição Sindical Empregados - pagamento GRCSU
Prazo Declaração de IRPF
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
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