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Enquanto Viver – 2
O criador deu o tempo e oportunidade igual para todos, dotando-nos de
inteligência e razão para realizarmos que
desejarmos.
Certa vez, o Sr. Masao Ohashi, Governador da Província de Wakayama do
Japão (1967 a 1975) a quem eu o tinha
muita consideração, me orientou dizendo
que o nosso destino depende muito do
nosso pensamento e das palavras que
estamos sempre pronunciando e entre
outras coisas, ele comentou: “aqueles
que cantam músicas tristes, levam uma
vida triste, por outro lado, aqueles que
cantam músicas alegres levam uma vida
alegre. Por isso, um casal não deve estar
sempre cantando músicas tristes que
falam de separação, abandono, pois
isso fatalmente acontecerá e terá como
destino, a separação”.
E ele me sugeriu ainda para que
sempre cantasse a música intitulada:
Otokonara que se traduz, “se é homem”.
A música fala que um homem nasce sem
nada e não leva nada quando morre, por
essa razão, enquanto viver deve buscar
realizar grandes obras, com coragem,
sem lamentações.
Inspirado por essa orientação, eu a

cantava em eventos sempre quando me
pediam para entoar uma música e posso
afirmar que isso foi um dos diferenciais
que tive no meu pensamento para projetar
um grande trabalho para poder deixar
para a posteridade.
Já escrevi em um dos artigos anteriores, que todos podem deixar a marca da
sua passagem, seja através de atitudes,
como realizando trabalhos e obras que
trazem benefícios às pessoas, à sociedade e ao país.
Por essa razão, deve procurar projetar sempre em seu pensamento, ideais
positivistas, lendo bons livros que o impulsionam para o sucesso e se for entoar
uma música, que sejam de letras com
conteúdo saudável, grandioso, feliz que
ajudem a manter a vida leve e alegre e
que com isso possa ajudar os seus semelhantes a ter uma vida bem sucedida.
Certamente, você verá que a sua
vida terá um outro significado e tendo a
certeza de que o seu tempo, as horas, os
minutos estão sendo muito bem vividos,
consequentemente colherá bons frutos
e isso irá agradar a si e sobretudo ao
Ser Supremo que o criou para ser feliz
e próspero.
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Notícias Jurídicas

Não recolhimento
de ICMS pode
caracterizar crime

Nos casos de não repasse do ICMS
aos cofres públicos, configura-se o
crime previsto no artigo 2º, inciso II,
da Lei 8.137/90, quando o agente se
apropria do valor referente ao tributo,
ao invés de recolhê-lo ao fisco.
A diferença entre o mero inadimplemento fiscal e a prática do delito, que
não se vincula à clandestinidade ou
não da omissão no repasse do ICMS
devido, deve ser aferida pelo simples
dolo de se apropriar dos respectivos
valores, o qual é identificado pelas
circunstâncias fáticas de cada caso
concreto. Com esse entendimento, a
Terceira Seção do Superior Tribunal
de Justiça (STJ) negou habeas corpus
a dois empresários que alegaram
que o não recolhimento de ICMS em
operações próprias, devidamente declaradas ao fisco, não caracterizaria
crime, mas apenas inadimplemento
fiscal. “O fato é típico e, em princípio,
não há causa excludente da ilicitude,
impondo-se ressaltar que o dolo de se
apropriar há de ser reconhecido com
base no substrato probatório obtido
após a instrução criminal”, fundamentou o relator do caso, ministro Rogerio
Schietti Cruz.
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No caso analisado, os impetrantes
deixaram de recolher, no prazo legal,
na qualidade de sujeitos passivos da
obrigação tributária, o valor do ICMS
cobrado do adquirente que os seguia
na cadeia de produção.
O Tribunal de Justiça de Santa Catarina considerou configurado o crime
previsto no artigo 2º, inciso II, da Lei
8.137/90, comumente chamado de
apropriação indébita tributária, e reformou a sentença que havia absolvido
sumariamente os réus. No STJ, Rogerio Schietti justificou a necessidade de
a seção analisar a situação tendo em
vista decisões diferentes na Quinta e
na Sexta Turma em casos de ICMS
incidente em operações próprias e
nos casos de substituição tributária. A
defesa afirmou que faltaria tipicidade
formal no caso de não recolhimento
do ICMS próprio, na medida em que
não haveria substituição tributária,
mas sujeição passiva tributária direta
da pessoa jurídica. O ministro destacou quatro aspectos essenciais para
a prática do crime. O primeiro deles
é que o fato de o agente registrar,
apurar e declarar em guia própria ou
em livros fiscais o imposto devido não
afasta a prática do delito, “visto que
este não pressupõe a clandestinidade”. O segundo e terceiro, defendeu
Schietti, é que para a configuração do
delito, o seu autor deve ser o agente
que ostenta a qualidade de sujeito
passivo da obrigação tributária. Não
qualquer sujeito passivo, mas tão
somente o que desconta ou cobra o
tributo.
E o quarto e último aspecto é que
a conduta seja direcionada pelo dolo
de se apropriar do tributo devido (requisito subjetivo geral) que deveria ser
recolhido ao fisco, circunstância esta
a ser extraída dos fatos inerentes a
cada caso concreto.
Fonte:AASP
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Fiscal
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Atenção Industrial
Equiparado
a Industrial e
Atacadistas
O sistema de gestão interno de
sua empresa já está preparado para
gerar o Sped Fiscal e atender o Bloco
K (controle da produção e do estoque)
a partir de janeiro/2019?
A partir de 01.01.2019, os demais
estabelecimentos industriais classificados nas divisões 10 a 32; os estabelecimentos atacadistas classificados nos
grupos 462 a 469 da CNAE e os estabelecimentos equiparados a industrial,
estarão obrigados a informar o controle
da produção e do estoque mensalmente no SPED Fiscal no BLOCO K.
Estabelecimentos Industriais - divisões 10 a 32:
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FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DE
BORRACHA E DE MATERIAL PLÁSTICO

23

FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DE
MINERAIS NÃO-METÁLICOS

24

METALURGIA

25

FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DE METAL,
EXCETO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

26

FABRICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE
INFORMÁTICA, PRODUTOS ELETRÔNICOS
E ÓPTICOS

27

FABRICAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS
E MATERIAIS ELÉTRICOS

28

FABRICAÇÃO DE MÁQUINAS E
EQUIPAMENTOS

29

FABRICAÇÃO DE VEÍCULOS
AUTOMOTORES, REBOQUES E
CARROCERIAS

30

FABRICAÇÃO DE OUTROS
EQUIPAMENTOS DE TRANSPORTE,
EXCETO VEÍCULOS AUTOMOTORES

31

FABRICAÇÃO DE MÓVEIS

32

FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DIVERSOS

Estabelecimentos Atacadistas divisões 462 a 469
462

COMÉRCIO ATACADISTA DE MATÉRIASPRIMAS AGRÍCOLAS E ANIMAIS VIVOS

463

COMÉRCIO ATACADISTA ESPECIALIZADO
EM PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, BEBIDAS
E FUMO

464

COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS
DE CONSUMO NÃO-ALIMENTAR

465

COMÉRCIO ATACADISTA DE
EQUIPAMENTOS E PRODUTOS DE
TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E
COMUNICAÇÃO

466

COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS,
APARELHOS E EQUIPAMENTOS, EXCETO
DE TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E
COMUNICAÇÃO

467

COMÉRCIO ATACADISTA DE MADEIRA,
FERRAGENS, FERRAMENTAS, MATERIAL
ELÉTRICO E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO

11

FABRICAÇÃO DE BEBIDAS

12

FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DO FUMO

13

FABRICAÇÃO DE PRODUTOS TÊXTEIS

14

CONFECÇÃO DE ARTIGOS DO
VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS

468

COMÉRCIO ATACADISTA ESPECIALIZADO
EM OUTROS PRODUTOS

PREPARAÇÃO DE COUROS E
FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE COURO,
ARTIGOS PARA VIAGEM E CALÇADOS

469

15

COMÉRCIO ATACADISTA
NÃO-ESPECIALIZADO

16

FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DE
MADEIRA

17

FABRICAÇÃO DE CELULOSE, PAPEL E
PRODUTOS DE PAPEL

18

IMPRESSÃO E REPRODUÇÃO DE
GRAVAÇÕES

19

FABRICAÇÃO DE COQUE, DE PRODUTOS
DERIVADOS DO PETRÓLEO E DE
BIOCOMBUSTÍVEIS

20

FABRICAÇÃO DE PRODUTOS QUÍMICOS

21

FABRICAÇÃO DE PRODUTOS
FARMOQUÍMICOS E FARMACÊUTICOS

Setembro/2018

O objetivo do Fisco é detalhar os
insumos consumidos em cada produto
em processo ou produto acabado, obter
o consumo padrão específico de cada
produto, identificar as quantidades produzidas pelo contribuinte, avaliar o estoque
dos contribuintes, conciliando o estoque
escriturado versus estoque projetado e
analisar as informações de industrialização efetuada por terceiros, avaliando

rapidamente diferenças de estoque por
meio de cruzamentos eletrônicos.
Veja quais são as providências
iniciais:
• Sistema ERP – é imprescindível
que o sistema de gestão interno faça o
controle da produção e do estoque, pois
o Bloco K deve ser gerado no sistema da
empresa, conforme leiaute do Sped Fiscal. Se o seu sistema não atende essa
exigência do fisco, deve providenciar a
geração dos blocos abaixo:
 Bloco K200 – Estoque final escriturado – Composição por período de apuração do ICMS ou IPI por tipo de item.
 Bloco K210 – Consumo específico padronizado – Ficha técnica dos
produtos (Define os insumos utilizados
na produção) e Perdas do processo de
produção (Perda normal até o produto
final);
 Bloco K220 – Outras movimentações internas – Mudança de código
interno;
 Bloco K230/K235 – Produto acabado e consumido – Ordem de produção (Início e fim das fases do processo
produtivo) e Insumos utilizados (Todos
os produtos envolvidos ou consumidos
no processo de produção);
• Revisão de Cadastro – cada item
deve ser classificado com o código
interno da sua empresa e esse código
de produto deve ser o mesmo informado
na entrada e na saída da mercadoria.
Não poderá existir em cadastro mesmo
produto e descrição com códigos diferentes. A atualização e correção do cadastro de produtos é muito importante.
• Processo Interno – o fisco quer
saber o que a empresa produz internamente, quais são esses itens e aquilo
que é produzido fora do estabelecimento. Cada produto fabricado deve possuir
ficha técnica específica, ou seja, qual a
receita para fabricação de uma unidade
3

do produto. Esse controle da produção
deve estar em sistema no leiaute exigido pelo fisco e não mais em controles
internos paralelos como planilhas.

apresentar obrigatoriamente os seus
eventos trabalhistas e previdenciários
de forma eletrônica, utilizando-se assim de Certificado Digital.

• Ordem de Produção – cada nova
produção é identificada por código
e monitorada com data de início e
término, bem como, suas etapas até
produção final. Se manda industrializar
fora ou recebe industrialização de terceiros, esse controle merece atenção
especial.

Para obter e homologar o seu Certificado Digital, a King Contabilidade
disponibiliza todas as segundas e
quartas-feiras um espaço em sua Sede
Social destinado a compra e homologação de Certificado Digital (E-CPF
/ e-CNPJ), através de agendamento
prévio.

• Controle do Estoque Mensal
– A quantidade final total por tipo de
estoque será informada mensalmente.

Ainda, a partir de setembro de 2018
devido a implantação da Fase II do
e-Social entraremos em contato com
todos os nossos clientes, para que
possamos orientá-los para a Renovação da Procuração pública outorgada
perante o site da Receita Federal do
Brasil (“RFB”).

Evite surpresas de última hora, entre em contato com o responsável pelo
sistema e verifique as providências
necessárias para atender o Bloco K,
bem como, certifique que seu processo
interno atende as exigências desse
novo registro. Isto porque a partir de
janeiro/2019 o escritório contábil
não tem como gerar o Sped Fiscal
com informações internas do seu
processo produtivo para atender o
Bloco K.

Legalização
Gerente

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

Certificado Digital
(E-CPF / E-CNPJ)
e-Social Obrigatoriedade

A partir de julho de 2018 com a
implantação do e-Social, todos os
contribuintes inscritos no CNPJ devem
4

Esta procuração deverá ser renovada, pelo prazo de 5 (cinco) anos,
para acesso a todos os serviços
disponibilizados pela RFB, a fim de
evitar transtornos e atrasos no envio
das informações trabalhistas a serem
geradas pelo e-Social.

Atualizações
cadastrais em
órgãos públicos

Orientamos a todos os nossos
clientes, 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.

Pessoal
Gerente

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

Como registrar a
contratação dos
empregados do
jeito certo!

 Novos procedimentos na admissão de empregados – Evento S-2200
Os empregadores terão um grande
desafio a partir do mês de setembro de
2018, encaminhar os eventos de admissão dos empregados, para o ambiente
do e-Social, com antecedência mínima
de 24 horas.
Quais são os procedimentos para
contratar um funcionário?
Para efetuar a contratação de um
empregado, a empresa (empregador)
submete candidatos selecionados a
uma determinada vaga ao processo de
recrutamento – passando pela seleção
e pela entrega da documentação, até a
finalização da contratação com o efetivo
registro do empregado.
O fechamento da contratação se dá
com o registro do empregado com as
devidas anotações nos livros, fichas
ou sistemas informatizados, podendo
variar de acordo com o procedimento
adotado pela empresa, bem como na
Carteira de trabalho e Previdência Social (CTPS) do empregado.
Destacamos que a obrigatoriedade de registro do empregado está
previsto no artigo 41 da CLT:
Art. 41 – Em todas as atividades
será obrigatório para o empregador o
Setembro/2018

registro dos respectivos trabalhadores,
podendo ser adotados livros, fichas ou
sistema eletrônico, conforme instruções
a serem expedidas pelo Ministério do
Trabalho.
Parágrafo único – Além da qualificação civil ou profissional de cada
trabalhador, deverão ser anotados todos os dados relativos à sua admissão
no emprego, duração e efetividade do
trabalho, a férias, acidentes e demais
circunstâncias que interessem à proteção do trabalhador.
A Portaria do MTE n° 41/2007
disciplina as informações que devem
constar no registro e a anotação da
CTPS dos empregados:
Art. 2º – O registro de empregados
de que trata o art. 41 da CLT conterá
as seguintes informações:
I – Nome do empregado, data de
nascimento, filiação, nacionalidade e
naturalidade;
II – número e série da Carteira de
Trabalho e Previdência Social CTPS;
III – número de identificação do cadastro no Programa de Integração Social
PIS ou no Programa de Formação do
Patrimônio do Serviço Público PASEP;
IV – data de admissão;
V – cargo e função;
VI – remuneração;
VII – jornada de trabalho;
VIII – férias; e
IX – acidente do trabalho e doenças
profissionais, quando houver.
Parágrafo único. O registro de
empregado deverá estar atualizado e
obedecer à numeração sequencial por
estabelecimento.
Art. 5º – O empregador anotará
na CTPS do empregado, no prazo de
48 horas contadas da admissão, os
seguintes dados:
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I – data de admissão;
II – remuneração; e

m) Cartão da Criança para filhos
menores de 6 (seis) anos;

III – condições especiais do contrato
de trabalho, caso existentes.

n) Declaração de frequência escolar
para filhos a partir dos 7 (sete) anos;

Com base nas informações exigidas pela legislação vigente para
efetivar a admissão do empregado,
os documentos necessários são:

o) Comprovação da invalidez do
filho ou equiparado maior de 14 (quatorze) anos de idade deve ser verificada
em exame médico pericial a cargo da
previdência social.

a) Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS: deverá ser solicitada ao empregado para realização
das anotações devidas e devolvida no
prazo de 48 horas mediante a emissão
de um protocolo na entrega bem como,
na devolução;
b) Certificado de reservista ou prova
de alistamento no serviço militar para
candidatos brasileiros do sexo masculino com idade entre 18 (dezoito) e
45 (quarenta e cinco) anos: prova de
quitação com o serviço militar;
c) Certidão de Casamento e de
Nascimento;
d) Declaração de dependentes para
fins de Imposto de Renda na fonte;
e) Atestado Médico Admissional:
é obrigatório, devendo ser pago pelo
empregador, que ficará responsável
pela guarda do comprovante do custeio
de todos os exames ou consultas realizadas com o empregado. Deverá ser
efetuado antes do início das atividades;
f) Declaração de opção ou não pelo
vale transporte;
g) Cadastro de Pessoa Física
(CPF);
h) Cédula de Identidade (RG);
i) Título de eleitor;
j) Atestado de escolaridade
k) Se tiver filhos de até 14 (quatorze)
anos de idade ou com invalidez, deverá
apresentar, para recebimento do salário
família:
l) Certidão de Nascimento dos filhos menores até 14 (quatorze) anos e
maiores de 14 (quatorze) se incapazes;

Ainda de acordo com o artigo 1º da
Portaria MTE nº 41/2007, é proibido
ao empregador, na contratação ou na
manutenção do emprego do trabalhador, fazer a exigência de quaisquer
documentos discriminatórios para a
contratação, especialmente certidão
negativa de reclamatória trabalhista,
atestado de antecedentes criminais,
exame de HIV, atestado ou declaração
relativos à esterilização ou a estado de
gravidez que poderão ser consideradas
como danos morais ao trabalhador.
Toda a documentação acima
mencionada também visa preencher
todas as informações que serão
exigidas no Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais,
Previdenciárias e Trabalhistas – e-Social no evento S-2200 (Admissão
de Trabalhador).
Os dados e documentos referentes às admissões de empregados
deverão ser encaminhados com antecedência, pois a comunicação no
e-Social deverá ser até o final do dia
imediatamente anterior ao do início
da respectiva prestação do serviço.
Não será mais possível a admissão
de empregados por ocasião do fechamento da folha com data retroativa. Esse procedimento acarretará
num aviso do sistema, confessando
a informação do registro fora do
prazo, sujeito à penalidades.
Na dúvida de como proceder com
as atividades acima, entre em contato
com o nosso Departamento Pessoal e
realize uma consulta técnica.
5

Contábil
Gerente

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

Declaração do
Imposto sobre
a Propriedade
Territorial Rural
(DITR)
Está disponível no sítio da Receita
Federal desde o dia 13.08.2018, o
programa de declarações do Imposto
sobre a Propriedade Territorial Rural
(DITR) referentes ao exercício 2018.
O prazo para entrega é até 28 de
setembro.
Está obrigado a apresentar a
Declaração do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (DITR) referente ao exercício 2018, o contribuinte
enquadrado nas seguintes condições,
exceto o imune ou isento:
• a pessoa física ou jurídica proprietária, titular do domínio útil ou
possuidora a qualquer título, inclusive
a usufrutuária;
• um dos condôminos, quando o
imóvel rural pertencer simultaneamente a mais de um contribuinte, em
decorrência de contrato ou decisão
judicial ou em função de doação recebida em comum;
• um dos compossuidores, quando
mais de uma pessoa for possuidora
do imóvel rural.
Tem também a obrigação de entregar a DITR a pessoa física ou jurídica
que, entre 01.01.2018 e a data da
efetiva apresentação perdeu:
6

• a posse do imóvel rural, pela
imissão prévia do expropriante, em
processo de desapropriação por necessidade ou utilidade pública, ou por
interesse social, inclusive para fins de
reforma agrária;
• o direito de propriedade pela
transferência ou incorporação do imóvel rural ao patrimônio do expropriante, em decorrência de desapropriação
por necessidade ou utilidade pública,
ou por interesse social, inclusive para
fins de reforma agrária;
• ou a posse ou a propriedade do
imóvel rural, em função de alienação
ao Poder Público, inclusive às suas
autarquias e fundações, ou às instituições de educação e de assistência
social imunes do imposto.
O vencimento da primeira quota ou
quota única do imposto é 28.09.2018
e não há acréscimos se o pagamento
ocorrer até essa data. Sobre as demais quotas há incidência de juros
Selic calculados a partir de outubro até
a data do pagamento. O pagamento
do imposto pode ser parcelado em
até quatro quotas, mensais, iguais e
sucessivas, desde que cada quota não
seja inferior a R$ 50,00.
O imposto de valor até R$ 100
deve ser recolhido em quota única. O
valor mínimo de imposto a ser pago
é R$ 10,00, independentemente do
valor calculado ser menor.
A multa por atraso da declaração é
1% ao mês calendário ou fração sobre
o imposto devido, não podendo seu
valor ser inferior a R$ 50,00.
IN- 1.820/2018 - RFB

Financeiro
Gerente

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

Honorários do
mês 09.2018

(Aos clientes King)
Dia 30.09.2018 vencerão os honorários referentes a 09.2018, cujos valores poderão ser pagos até 02.10.2018.
Evite multa de 10% e o risco da empresa ficar suspensa da nossa assistência.
Dúvidas ligar para 2856.7232 (Sirleide)
ou 2856.7244 (Tatiana).
Lembramos que para emitir a segunda 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-servicos/segunda-via-boleto.shtm

Cobrança extra
(Aos clientes King)
Dia 21.09.2018 vencerão as
cobranças de Elaboração e Entrega
da ECF - EX.18 Ano Base 2017.
O que é ECF - A ECF é uma
obrigação acessória que tem por
objetivo interligar os dados contábeis
e fiscais que se referem à apuração do
IRPJ e da CSLL, agilizando o processo
de acesso do Fisco e tornando mais
eficiente o processo de fiscalização
através do cruzamento de dados digital.
A ECF foi implantada com o intuito
de substituir a DIPJ (Declaração de
Imposto de Renda da Pessoa Jurídica).
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Assessoria
Gerente

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

Artista X Atleta

Entrou em vigor deste o dia 08.08.18
a resolução do Conselho de Controle
de Atividades Financeiras – Coaf nº
30, de 04.05.2018, que regulamenta
os deveres dos setores esportivo e artístico para a prevenção aos crimes de
lavagem ou ocultação de bens, direitos
e valores e prevenção ao financiamento
do terrorismo.
Estão inseridas neste segmento todas as pessoas físicas ou jurídicas que
atuam na promoção, intermediação,
comercialização, agenciamento ou negociação dos direitos de transferência
de atletas e artistas.
Em geral, estas pessoas estão
enquadradas no código CNAE (Classificação Nacional de Atividades Econômicas) número “7490-1/05 – Agenciamento de profissionais para atividades
esportivas, culturais e artísticas”. No
entanto, a norma também se aplica a
pessoas que atuam neste segmento,
mesmo que não estejam enquadradas
nesta classificação ou que não seja
essa sua atividade principal.
Dentre as obrigações estão:
 o cadastro no site do Coaf;
 a identificação e cadastro de
clientes, com manutenção deste registro pelo prazo mínimo de cinco
anos (contado a partir da conclusão
da operação);
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 o registro de todas as operações
realizadas, com informações como
identificação do cliente, atleta, artista
e demais envolvidos, descrição da
operação, com valores, datas, forma e
meio de pagamento; e
 a comunicação de operações que
envolvam o pagamento ou recebimento
em espécie de valor igual ou superior
a R$ 30 mil (ou equivalente em outra
moeda) e outras operações que sejam
definidas pelo Coaf.
A ausência de cadastro sujeita a
pessoa obrigada ao pagamento de multas, apuradas por meio de um processo
administrativo punitivo.

Notícias Econômicas
Paulo Fujihara

Nível de
Inadimplência

Novamente abordamos o tema da
inadimplência do consumidor e das
empresas, de acordo com levantamento recente da Serasa e SPC Brasil, mais de 5,5 milhões de empresas
estão com algum tipo de restrição. Os
principais segmentos afetados são o
de serviços com 46,2%, seguido pelo
comércio com 44,7% e a indústria com
9,1%. Outro dado que merece atenção,
das empresas inadimplentes, são 5,1
milhões de empresas enquadradas
em micro e pequeno porte. Pela lenta
recuperação da nossa economia, as
empresas estão com dificuldades em
equilibrar seu caixa.

A inadimplência do consumidor
atinge 63,4 milhões de pessoas, corresponde 41% da população adulta,
um aumento de 4,3% em relação a
Julho/2017, onde metade dos inadimplentes estão na faixa etária de 30-49
anos. A situação econômica e o nível
de desemprego ainda repercutem no
avanço da inadimplência.
Oportunidades para a regularização
de débitos das empresas ou pessoas
físicas, indicamos os sites abaixo:
Para empresas:
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.
Para pessoas físicas:
www.serasaconsumidor.com.br,
onde estas pessoas poderão aproveitar
o Feirão Limpa Nome da Serasa, também para regularizarem sua situação
diretamente com seus credores.

Bem Vindos
aos Novos Clientes
- DN INDUSTRIA E
COMERCIO DE PEÇAS
PLASTICAS - EIRELI
- LL COMERCIO DE
BRINQUEDO LTDA
- CASABELLA ALIMENTOS
LTDA
- NOBILIUM COMÉRCIO
DE ARTIGOS E
PRESENTES EIRELI
- LUIS ROBERTO
MURAKAMI FILIAL
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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
SETEMBRO DE 2018
D
S
T
Q
Q
S
							
2
3
4
5
6
7
9
10
11
12
13
14
16
17
18
19
20
21
23
/30 24
25
26
27
28

S
1		
8		
15
22
29

07 - Independência do Brasil

01 SÁBADO:

Início da 2ª Fase para as empresas com faturamento inferior a
78 milhões de reais, eventos não periódicos, dados dos trabalhadores
e seus vínculos com a empresa - S-2200
05 QUARTA: Salário - ago/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 - ago/18
06 QUINTA: Salário - ago/18 - Demais Atividades
FGTS - ago/18
Entrega do CAGED - ago/18
Simples Doméstico (DAE) - ago/18
DCTF-WEB - ago/18 - empresas do 1º grupo do e-Social
10 SEGUNDA: ISS - São Paulo - ago/18
14 SEXTA:
EFD-Reinf ref. retenções - ago/18 - empresas do 1º Grupo do e-Social
Envio da cópia da GPS/INSS para sindicato da categoria
17 SEGUNDA: INSS - ago/18 - Domésticos e Contribuintes Individuais
20 QUINTA: PIS/COFINS/CSLL - Todos retidos de 01/08/2018 a 31/08/2018
IRRF - Todos retidos de 01/08/2018 a 31/08/2018
INSS - ago/18 - Empresa
DARF - Desoneração da Folha de Pagamento
Simples Nacional - ago/18
25 TERÇA:
PIS sobre a Folha - ago/18
PIS sobre o Faturamento - ago/18
COFINS sobre o Faturamento - ago/18
IPI - ago/18
28 SEXTA:
IRPJ/CSLL - Lucro Real Estimado - ago/18
IRPJ/CSLL - Lucro Presumido/Real Trimestral - 3ª quota – 2º trim/18
IRPF - Carnê Leão / Ganhos de Capital – ago/18
Salários - set/18 - Papel e Papelão
IRPF - 6ª 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
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OUTUBRO DE 2018
T
Q
Q
S
2
3
4
5
9
10
11
12
16
17
18
19
23
24
25
26
30
31

S
6		
13
20
27

07 - Dia dos Avós (Lei nº 4.370/84), autoria Hatiro Shimomoto
07 - Eleições - 1º Turno
12 - Nossa Senhora Aparecida / Dia das Crianças
28 - Eleições - 2º Turno

05 SEXTA:

Salário - set/18 - Metalúrgicos, Químicos, Plásticos, Gráficos,
Advocacia, Clínica de Estética, Instituto de Beleza, Indústria de
Produtos de Limpeza, Jornalistas
Salário - set/18 - Demais Atividades
NFTS - Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Tomados - set/18
Simples Doméstico (DAE) - set/18
FGTS/GFIP - set/18
Entrega do CAGED - set/18
10 QUARTA: ISS - São Paulo - set/18
Envio da cópia da GPS/INSS para sindicato da categoria
15 SEGUNDA: INSS - set/18 - Contribuintes Individuais / Seg. Facultativo
19 SEXTA:
PIS/COFINS/CSLL - Todos retidos de 01/09/2018 a 30/09/2018
IRRF - Todos retidos de 01/09/2018 a 30/09/2018
INSS - set/18 - Empresa
Simples Nacional - set/18
DARF - Desoneração da Folha de Pagamento
25 QUINTA: PIS sobre a Folha - set/18
PIS sobre o Faturamento - set/18
COFINS sobre o Faturamento - set/18
IPI - set/18
31 QUARTA: IRPJ/CSLL - Lucro Real Estimado - set/18
IRPJ/CSLL - Lucro Presumido/Real Trimestral
1ª quota ou quota única - 3º trim/2018
IRPF - Carnê Leão/Ganhos de Capital - set/18
Salários - out/18 - Papel e Papelão
IRPF - 7ª 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
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