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Investindo na Fonte de Renda – 1
Nos usos e costumes existem bons
e maus costumes que se toma como
um paradigma o comportamento de um
empreendedor.
A disciplina e comprometimento são
qualidades que todo empreendedor
precisa para alcançar seus objetivos.
Naturalmente hoje, neste artigo,
desejo falar dos usos e bons costumes.
Em cada final de ano, é comum exigir a escrituração do livro inventário no
encerramento fiscal da empresa, para
certificar da existência de um estoque
do produto comercializado.
O nome estoque é o levantamento
de uma relação de mercadoria existente em 31 de dezembro.
Algumas empresas têm facilidade
em fazer o inventário, enquanto que
para outras, essa tarefa se torna difícil,
pois nem sempre o inventário físico e
o escritural são iguais.
Mesmo assim, é necessário que
em todo balanço patrimonial tenha os
itens, tais como a situação financeira,
econômica e o seu ativo e passivo
disponível ou circulante em contas de
compensação diferidas.
Empresas grandes a exemplo de
bancos, tem condições de publicar nos

primeiros dias do ano, antes do dia 05
de janeiro, o balanço anual encerrado
em 31 de dezembro.
Entretanto, outras atividades, de
acordo com a norma fiscal, incluindo os
denominados fins não econômicos, a
entrega do balanço é no final do mês de
fevereiro seguido da entrega da ECD –
Escrituração Contábil Digital no final de
maio e da ECF – Escrituração Contábil
Fiscal no final de junho. O prazo para
a entrega da declaração do imposto de
renda pessoa física é no mês de abril.
Mas, falando sobre o tema “distribuição de lucro”, vimos muitas vezes uma
situação em que ao encerrar o balanço,
fazer o levantamento do lucro obtido no
exercício anterior e reunindo os sócios,
distribuir o lucro obtido naquele exercício, de acordo com as respectivas participações na cota de capital. No entanto,
a maioria opta pela antecipação antes
do fechamento do exercício.
Essa é uma decisão que é tomada
por um consenso entre os sócios da
atividade exercida.
Daí para frente, a empresa passa
a enfrentar a sua situação financeira
e econômica para dar continuidade à
sua atividade empresarial.		
Continua.....

(DDR-c/ 30 troncos)

Fone: (11) 2856-7200

www.grupoking.com.br - king@grupoking.com.br
king.contabilidade
king.contabilidade

Notícias Jurídicas

Varejista é
condenada em
horas extras por
não conceder
a vendedora
“intervalo da
mulher” em período
anterior à reforma

A 1ª Turma do TRT de Minas confirmou sentença que reconheceu à ex-empregada de uma grande empresa
varejista o direito ao intervalo de 15
minutos antes da prestação de horas
extras, o famoso “intervalo da mulher”,
previsto no artigo 384 da CLT, nos dias
em que ela cumpriu jornada extraordinária. É importante observar que
o contrato de trabalho da vendedora
começou e terminou antes da chamada
reforma trabalhista, tendo a reclamação sido proposta também antes da
entrada em vigor da Lei 13.467/17, que
revogou o artigo 384 da CLT. Por isso,
a aplicação da nova lei ficou afastada
no caso em julgamento. Ao analisar o
recurso da varejista, a juíza convocada
Ângela Castilho Rogêdo Ribeiro lembrou que a questão da constitucionalidade do artigo 384 da CLT foi analisada
pelo Pleno do TST, ao ser apreciado
Incidente de Inconstitucionalidade no
RR nº 1540/2005-046-12-00.5, em
17/08/2008. Os ministros concluíram
que o dispositivo foi recepcionado
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pela Constituição, independentemente
de existir igualdade entre homens e
mulheres estabelecida no artigo 5º da
Constituição Federal. O fundamento
foi o de que a igualdade jurídica e
intelectual entre homens e mulheres
não afasta a natural diferenciação
fisiológica e psicológica dos sexos.
Foi registrado não escapar ao senso
comum a patente diferenciação de
compleição física entre homens e mulheres. Não fosse o bastante, a relatora
reportou-se à decisão do Plenário do
STF, que, em 27.11.2014, por maioria,
negou provimento ao Recurso Extraordinário (RE) 658312, com repercussão
geral reconhecida. Na oportunidade, foi
firmada a tese de que o artigo 384 da
CLT foi recepcionado pela Constituição
da República de 1988. Foi lembrado
na decisão que o ministro Dias Toffoli,
relator do RE, ressaltou que as disposições constitucionais e infraconstitucionais não impedem que ocorram
tratamentos diferenciados, desde que
existentes elementos legítimos para tal.
O ministro concluiu que a questão “trata
de aspectos de evidente desigualdade
de forma proporcional”, citando outros
exemplos na legislação, em que há
disposição específica de tratamento
diferenciado legítimo para a mulher,
como prazo menor para aposentadoria,
a cota de 30% para mulheres nas eleições e a Lei Maria da Penha. A relatora
enfatizou que a matéria inclusive já
está sedimentada na Súmula nº 39 do
TRT da 3ª Região, proferida para fins
de unificação de jurisprudência, aprovada pela Resolução Administrativa
166, de 09.07.2015:

da CLT, cuja destinatária é exclusivamente a mulher, foi recepcionado pela
Constituição da República de 1988
como autêntico direito fundamental à
higiene, saúde e segurança, consoante
decisão do Supremo Tribunal Federal, pelo que, descartada a hipótese
de cometimento de mera penalidade
administrativa, seu descumprimento
total ou parcial pelo empregador gera
o direito ao pagamento de 15 minutos
extras diários.

TRABALHO DA MULHER. INTERVALO DE 15 MINUTOS. ART. 384 DA
CLT. RECEPÇÃO PELA CR/88 COMO
DIREITO FUNDAMENTAL À HIGIENE,
SAÚDE E SEGURANÇA. DESCUMPRIMENTO. HORA EXTRA.O art. 384
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que houve prestação de horas extras,
com os devidos reflexos. A Turma de
julgadores acompanhou o entendimento e negou provimento ao recurso da
empresa varejista. Houve interposição
de Recurso de Revista, ainda pendente
de julgamento.

Lei da reforma: critérios para
aplicação
A decisão, proferida em 05.02.18,
não fez menção à Lei 13.467/17, em
vigor desde o dia 11.11.17, a qual
revogou o artigo 384 da CLT. Mas, em
decisão anterior, a juíza Ângela Castilho Rogêdo manifestou preocupação
quanto à necessidade de se estabelecerem critérios de aplicabilidade da
nova lei para os contratos de trabalho
que se iniciaram antes da sua vigência,
ou mesmo se encerraram antes dela,
como no caso julgado.
A magistrada lembra que a lei da
reforma não trouxe qualquer dispositivo
a respeito de direito intertemporal. A
medida provisória 808, editada 3 dias
após a entrada em vigor da chamada
reforma trabalhista, ao estatuir que a
Lei 13.467/17 se aplica, na integralidade, aos contratos vigentes, pouco
auxilia na questão, vez que essa observância já era previsível tendo em
vista a previsão contida no artigo 6º da
Lei de Introdução às Normas do Direito
Brasileiro. “O que nos cabe ponderar,
portanto, é sobre a aplicação da nova
ordem legislativa com observância
dos princípios do direito adquirido, do
ato jurídico perfeito e da coisa julgada.
Além disso, não podem ser olvidados
o princípio da irredutibilidade salarial e
da não alteração lesiva das condições
de trabalho”, alertou, lembrando ainda
que o inciso XXXVI do artigo 5º da
Constituição Federal dispõe que “a lei
não prejudicará o direito adquirido, o
ato jurídico perfeito e a coisa julgada”.
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Para a julgadora, admitir a aplicação
imediata da lei que extinguiu, reduziu
ou muito dificultou a configuração de
direitos dos empregados seria uma
afronta ao princípio basilar do Direito
do Trabalho que é o princípio da proteção do trabalhador. E retirar direitos
dos empregados com contratos já em
curso na época da entrada em vigor
da reforma seria um verdadeiro retrocesso. “Assim, entendo que o contrato
de trabalho - com as normas benéficas
que a ele aderiram - é da classe dos
atos definidos pela lei como ato jurídico
perfeito.
Na aplicação da lei nova, em tudo
que reduz os direitos até então conferidos ao trabalhador, o intérprete deverá
considerar os princípios da primazia do
trabalho, da dignidade do trabalhador
e da inalterabilidade das condições
contratuais mais benéficas, conforme
previsão contida no artigo 468 da
CLT, ainda em vigor”, pontuou a juíza,
concluindo que a lei nova, quanto aos
dispositivos de natureza material, será
aplicável no que for mais benéfica ao
empregado. Entre a série de direitos
extintos ou reduzidos pela reforma, ela
cita a eliminação das horas in itinere,
o pagamento apenas do tempo não
gozado do intervalo para refeição e
descanso, a desconsideração do feriado em regime de escala 12 x 36 e a
eliminação do intervalo do artigo 384 da
CLT, entre outros. Conforme ponderou
a magistrada, em todas essas hipóteses de evidente extinção ou redução
de direitos, a aplicação da nova lei só
deverá ocorrer em relação aos contratos cuja vigência tiver se iniciado a partir
de 11 de novembro de 2017. E, não era
esse o caso do contrato da vendedora
que, como visto acima, teve seu início
e término antes dessa data, tendo sido
a ação proposta também anteriormente
à entrada em vigor da nova lei.
Fonte: AASP

Contábil
Gerente

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

Procedimentos
para extinção de
entidades sem fins
lucrativos

Os patrimônios deverão ser distribuídos aos associados pertencentes.
Já os bens restantes, serão destinados
à entidade de fins não-econômicos
designada no estatuto.
Caso não haja uma entidade, os
bens deverão ser encaminhados à
uma instituição municipal, estadual ou
federal determinada pela assembleia
geral.
O procedimento para extinção da
Associação é semelhante ao de sua
abertura: deve-se realizar a assembleia geral que deliberará a dissolução
da entidade, na forma estabelecida no
estatuto, da qual será produzida a ata
de término.
Deverão ser encaminhados ao Registro Civil de Pessoa Jurídica, a ata
da assembleia, o edital de convocação
para assembleia, lista de presença e
Certidões Negativas de débitos federais, estaduais e municipais, incluindo
Previdência Social, como também,
apresentar as certidões negativas
de débitos junto aos órgãos federais
(INSS, FGTS e Receita Federal) o que
comprova a regularidade da entidade.
Lei nº 10.406/2002- art. 60 a 61
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Fiscal
Gerente

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

Nova regra
do local de
recolhimento do
ISS está suspensa
por força
de liminar

Em razão da concessão de Liminar
do ministro Alexandre de Moraes, do
Supremo Tribunal Federal (STF), que
suspendeu a eficácia das novas regras
da Lei Complementar 157/2016, quanto
ao art. 3º, incisos XXIII, XXIV e XXV, e
os parágrafos 3º e 4º do art. 6º da Lei
Complementar 116/2003, para determinar que o ISS seria devido no local
do Município do tomador, em relação
aos serviços de planos de medicina de
grupo ou individual; de administração
de fundos quaisquer e de carteira de
cliente; de administração de consórcios; de administração de cartão de

crédito ou débito e congêneres; de
arrendamento mercantil, informamos
que o recolhimento do ISSQN incidente
sobre essas atividades constantes nos
subitens 4.22, 4.23, 5.09, 10.04, 15.01
e 15.09 deverão ser efetuadas ao município do estabelecimento do prestador
de serviços.
A liminar também torna nula todas
as leis municipais que regulamentam a
LC 157/2016.
Da decisão:
Com fundamento no art. 10, § 3º,
da Lei 9.868/1999 e no art. 21, V, do
RISTF, CONCEDO A MEDIDA CAUTELAR pleiteada, ad referendum do
Plenário desta SUPREMA CORTE,
para suspender a eficácia do artigo
1º da Lei Complementar 157/2016,
na parte que modificou o art. 3º, XXIII,
XXIV e XXV, e os parágrafos 3º e 4º do
art. 6º da Lei Complementar 116/2003;
bem como, para suspender a eficácia
de toda legislação local editada para
sua direta complementação.
A íntegra da decisão do STF está
disponível no endereço:
<http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/
noticiaNoticiaStf/anexo/ADI5835Liminar.pdf>
Dúvidas consulte o departamento
fiscal!

Bem Vindos
aos Novos Clientes
FIMACK COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AR COMPRIMIDO
LTDA (FILIAL)
DNS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
BELU SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA
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Pessoal
Gerente

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

Previdência Social
– Formas de
Contribuição

Relação de Contribuintes Individuais
São contribuintes individuais obrigatórios da Previdência Social, os
relacionados abaixo:
1) aquele que presta serviços, de
natureza urbana ou rural, em caráter
esporádico, a uma ou mais empresas,
sem relação de emprego (autônomo);
2) aquele que exerce, por conta própria, atividade econômica de natureza
urbana, com fins lucrativos ou não;
3) desde que receba remuneração
decorrente de trabalho na empresa: a)
o titular de firma individual urbana ou
rural (empresário individual - art. 931 da
Lei nº 10.406/2002); b) qualquer sócio
nas sociedades em nome coletivo, de
capital e indústria; c) o sócio administrador, o sócio cotista e o administrador
não-sócio e não-empregado na sociedade limitada, urbana ou rural, definido
no Código Civil; d) o membro de conselho de administração na sociedade
anônima ou o diretor não-empregado
que, participando ou não do risco econômico do empreendimento, seja eleito
Abril/2018

por assembléia geral dos acionistas
para cargo de direção de sociedade
anônima, desde que não mantidas as
características inerentes à relação de
emprego; e) o membro de conselho
fiscal de sociedade ou entidade de
qualquer natureza;
4) o ministro de confissão religiosa
ou o membro de vida consagrada, de
congregação ou de ordem religiosa;
5) o associado eleito para cargo
de direção em cooperativa, em associação ou em entidade de qualquer
natureza ou finalidade e o síndico ou
o administrador eleito para exercer
atividade de administração condominial, desde que recebam remuneração
pelo exercício do cargo, ainda que de
forma indireta;
6) o trabalhador associado à cooperativa de trabalho (cooperativado),
que, nesta condição, presta serviços
a empresas ou a pessoas físicas,
mediante remuneração ajustada ao
trabalho executado;
7) o trabalhador associado à cooperativa de produção, que, nesta condição, presta serviços à cooperativa,
mediante remuneração ajustada ao
trabalho executado;
8) a pessoa física contratada por
partido político ou por candidato a
cargo eletivo, para, mediante remuneração, prestar serviços em campanhas
eleitorais (Lei nº 9.504/1997 - artigo
100);
9) o diarista, assim entendida a
pessoa física que, por conta própria,
presta serviços de natureza não-contínua à pessoa, à família ou à entidade
familiar, no âmbito residencial destas,
em atividade sem fins lucrativos;
10) a pessoa física, proprietária ou
não, que explora atividade agropecuária ou pesqueira, em área urbana ou
rural, em caráter permanente ou temporário, diretamente e com o auxílio de
Abril/2018

empregado utilizado a qualquer título,
ainda que de forma não-contínua;
11) o condutor autônomo de veículo rodoviário, assim considerado o
que exerce atividade profissional sem
vínculo empregatício, quando proprietário, co-proprietário ou promitente
comprador de um só veículo;
12) o árbitro de jogos desportivos e
seus auxiliares, desde que atuem em
conformidade com a Lei nº 9.615/1998;
13) o notário, o tabelião, o oficial de
registro ou registrador, nomeados até
20/11/1994, que detêm a delegação
do exercício da atividade notarial e de
registro, não remunerados pelos cofres
públicos; o notário, o tabelião, o oficial
de registro ou registrador, nomeados
até 20/11/1994, que detêm a delegação do exercício da atividade notarial
e de registro, mesmo que amparados
por RPPS, conforme o disposto no art.
51 da Lei nº 8.935, de 1994, a partir de
16 de dezembro de 1998, por força da
Emenda Constitucional nº 20, de 1998;
14) o notário, o tabelião, o oficial
de registro ou registrador, nomeados a
partir de 21 de novembro de 1994, em
decorrência da Lei n° 8.935, de 1994;
15) o síndico da massa falida, o
administrador judicial, definido pela
Lei n° 11.101/2005, e o comissário de
concordata, quando remunerados;
16) o médico-residente contratado
na forma da Lei nº 6.932/1981(com a
redação dada pela Lei nº 10.405/2002);
17) o incorporador (art. 29 da Lei nº
4.591, de 1964.
A relação acima não é exaustiva, elencando apenas os principais
contribuintes individuais, sendo que
existentes outros, menos usuais, que
podem ser verificados no artigo 5º da
IN/INSS nº 118/2005 e 9º da IN/SRP
nº 3/2005.
Fonte: ECONET Editora

Notícias Econômicas
Paulo Fujihara

Regularizar
dívidas

De acordo com levantamento recente da Serasa, mais de 5,3 milhões
de empresas estão negativadas, sendo
que 54% destas empresas estão localizadas na região sudeste do país. Os
principais segmentos afetados são o
de serviços com 47,4%, seguido pelo
comércio com 43,1%. O montante
dos débitos pelas empresas somam
R$ 122,9 bilhões. Os números são
expressivos devido a longa e intensa
recessão dos últimos anos, prejudicando a saúde financeira das empresas.
Desta forma, a Serasa disponibilizou
o site www.serasarecupera.com.br,
um serviço on-line e gratuito, onde o
empresário poderá renegociar suas
dívidas diretamente com credores,
solicitando descontos e condições
mais adequadas para quitação ou
parcelamentos das dívidas. Por outro
lado, quando falamos em restrições da
pessoa física, temos 60,7 milhões de
CPF negativados, representando 40%
da população adulta brasileira, onde
estas pessoas poderão aproveitar o
Feirão Limpa Nome da Serasa, também para regularizarem sua situação
diretamente com seus credores, acessando o site www.serasaconsumidor.
com.br. Com a regularização de seus
débitos, tanto a empresa quanto a pessoa física poderão usufruir de novas
oportunidades e possuir um cadastro
positivo.
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Legalização
Gerente

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

Taxa de Licença
de Instalação e
Funcionamento
(TLIF) – 2018
Outros Municípios

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 às
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.
6

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 estão
sendo encaminhadas desde o final do
mês de fevereiro, com vencimento em
abril de 2018, a saber:
Município

Observações

Diadema

Parcela única

Guarulhos

Parcela 02/02

Jundiaí

Parcela única

Osasco

Parcela única

Suzano

Parcela 01/04

Mogi das Cruzes

Parcela 01/04

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

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.

Assessoria
Gerente

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

Decreto 63.098/2
revisão de débito
de ICMS referente
a AIIM lavrados até
04.08.2017
Prazo para entrar com o pedido
encerra-se dia 30.04.2018.
O Estado de São Paulo, através do
programa de conformidade fiscal e com
a edição do Decreto nº 63.098/201, permite ao contribuinte entrar com Pedido
de Revisão de Débito de ICMS referente
AIIM junto ao posto fiscal de jurisdição,
desde que o débito ainda não esteja inscrito em dívida ativa, mesmo que esteja
em curso de discussão administrativa.
Após protocolado o Pedido de Revisão, os cálculos dos AIIMs serão revisados pelo posto fiscal e aplicados os
novos percentuais reduzidos, conforme
artigo 527C do RICMSSP.
Finalizado o recálculo, o contribuinte
terá acesso ao valor revisado. Para
obter a redução da penalidade será necessário realizar a confissão do débito,
abrindo mão da defesa ou recurso no
contencioso tributário.
Para maiores detalhes e adesão ao
Pedido pedimos que faça contato com
o nosso Departamento Fiscal.
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Financeiro
Gerente

Os dados coletados pela RAIS
constituem expressivos insumos para
atendimento das necessidades:

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

- da legislação da nacionalização
do trabalho;

Hatiro Shimomoto
assume cadeira na
Academia Paulista
de Contabilidade

- de controle dos registros do
FGTS;

Honorários do
mês 03.2018

(Aos clientes King)
Dia 30.04.2018 vencerão os honorários referentes a 04.2018, cujos valores poderão ser pagos até 02.05.2018
(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
RAIS-EX.18
Ano Base 17

(Aos clientes King)

Dia 27.04.2018 vencerão as cobranças de Elab. Entr. Relação Anual
de Informações Sociais – RAIS.
A gestão governamental do setor
do trabalho conta com o importante
instrumento de coleta de dados denominado de Relação Anual de Informações Sociais - RAIS. Instituída pelo
Decreto nº 76.900, de 23.12.75, a RAIS
tem por objetivo:
- o suprimento às necessidades
de controle da atividade trabalhista
no País;
- o provimento de dados para a
elaboração de estatísticas do trabalho;
- a disponibilização de informações
do mercado de trabalho às entidades
governamentais.
Abril/2018

- dos Sistemas de Arrecadação e
de Concessão e Benefícios Previdenciários;
- de estudos técnicos de natureza
estatística e atuarial;
- de identificação do trabalhador
com direito ao abono salarial PIS/
PASEP.
A gestão governamental do setor
do trabalho conta com o importante
instrumento de coleta de dados denominado de Relação Anual de Informações Sociais - RAIS. Instituída pelo
Decreto nº 76.900, de 23.12.75, a RAIS
tem por objetivo:
- o suprimento às necessidades
de controle da atividade trabalhista
no País;
- o provimento de dados para a
elaboração de estatísticas do trabalho;
- a disponibilização de informações
do mercado de trabalho às entidades
governamentais.
Os dados coletados pela RAIS
constituem expressivos insumos para
atendimento das necessidades:
- da legislação da nacionalização
do trabalho;
- de controle dos registros do
FGTS;
- dos Sistemas de Arrecadação e
de Concessão e Benefícios Previdenciários;

O presidente do Conselho da King
Contabildade, Dr. Hatiro Shimomoto
assumiu a cadeira número 48 da Academia Paulista de Contabilidade.
Essa é uma honraria destinada a
poucos, já que a Academia, que tem
por finalidade a valorização educacional e cultural e o desenvolvimento e
estímulo ao conhecimento filosófico,
científico e tecnológico das Ciências
Contábeis, conta com um total de 50
cadeiras com titularidade perpétua,
ocupadas por membros acadêmicos
brasileiros que tenham grande destaque na atuação no ramo contábil e na
defesa da classe.
Dr. Hatiro que já foi presidente e
atualmente é conselheiro do SESCON/
SP foi indicado por unanimidade na Assembleia Geral Ordinária da Academia
Paulista de Contabilidade em novembro/17.

- de estudos técnicos de natureza
estatística e atuarial;
- de identificação do trabalhador
com direito ao abono salarial PIS/
PASEP.
A não entrega da obrigação gera
multa.
7

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$

UFESP = R$ 25,70

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

AGENDA FISCAL
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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D
S
			
6
7
13
14
20
21
27
28
01 - Dia do Trabalho
13 - Dia das Mães

MAIO DE 2018
T
Q
Q
S
S
1
2
3
4
5
8
9
10
11
12
15
16
17
18
19
22
23
24
25
26
29
30
31		
31 - Corpus Christi

01 TERÇA:
04 SEXTA:

INSS/GPS - Fixação no Quadro de Horário
Salário - abr/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 - abr/18
07 SEGUNDA: Salário - abr/18 - Demais Atividades e Domésticos
Simples Doméstico (DAE) - abr/18
FGTS/GFIP - abr/18
Entrega do CAGED
10 QUARTA: ISS - São Paulo - abr/18
Envio da cópia da GPS/INSS para sindicato da categoria
15 TERÇA:
INSS - abr/18 - Contribuintes Individuais / Facultativo
18 SEXTA:
PIS/COFINS/CSLL - Todos retidos de 01/04/2018 a 30/04/2018
IRRF - Todos retidos de 01/04/2018 a 30/04/2018
INSS - abr/18 - Empresa
DARF - Desoneração da Folha de Pagamento
21 SEGUNDA: Simples Nacional - abr/18
25 SEXTA:
PIS sobre a Folha - abr/18
PIS sobre o Faturamento - abr/18
COFINS sobre o Faturamento - abr/18
IPI -abr/18
30 QUARTA: IRPJ/CSLL - Lucro Real Estimado - abr/18
IRPJ/CSLL - Lucro Presumido/Real Trimestral
2ª quota - 1º trim/18
IRPF - Carnê Leão/Ganhos de Capital - abr/18
Salários - mai/18 - Papel e Papelão
IRPF – 2ª quota do IRPF/2018 ano base 2017
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

Abril/2018

