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Quantas vezes ficamos sabendo que
um familiar ou amigo íntimo está enfermo?
Não perca tempo, programe uma visita
o mais rápido possível e verá que foi bom
ter tomado essa atitude, pois como diz um
ditado: “amanhã a Deus pertence”, nunca
saberemos o que poderá ocorrer nos dias
seguintes.
Cito um exemplo ocorrido recentemente: logo ao chegar no escritório, por volta
das 8h00, recebi a informação de que a
mãe de uma de nossas clientes havia falecido no domingo e que o sepultamento
ocorreria logo mais às 10h00 no Morumbi.
Precisava me apressar, afinal da Penha para o Morumbi exige tempo, além de
comunicar a minha esposa, por ter sido
pessoa de relacionamento de quando
éramos jovens.
Sem entrar em muitos detalhes, em
uma segunda-feira que o trânsito costuma
ser bastante carregado, Deus quis que
chegasse a tempo para as despedidas
e expressar nossos sentimentos aos
familiares.
Apesar de tratar-se de uma pessoa
muito íntima, pelos passos seguidos por
cada um, não permitiu que mantivéssemos
contato frequente e que por isso mesmo,
não tomamos conhecimento de que ela
estava enferma.
Talvez, se soubéssemos poderíamos
ter feito uma visita, levando palavras de

ânimo ou mesmo nos despedido? E agora sem poder ter nos despedido em vida,
o sentimento foi de muita consternação,
principalmente porque por alguma razão,
nenhuma das pessoas igualmente íntimas
não estavam presentes.
Na cultura oriental e mesmo de outras
culturas, costumamos celebrar a missa de
7º, 30º, 35º, 49º dia, 1 ano, etc., com diferentes modos de procedimento religioso
para, justamente, aqueles que não puderam comparecer, o façam nessas ocasiões.
As despedidas definitivas merecem especial atenção, sem explicação por óbvio.
Aproveite que no mês de novembro
(dia 2), celebra-se o Dia de Finados, para
reverenciar seus antepassados e orar também pela alma dos amigos que se foram.
Não deixe que o arrependimento tome
conta da sua vida. Fique atento, porque
trata-se da nossa vida e da vida das pessoas do nosso relacionamento.
A nossa vida somos nós quem administramos, não depende dos outros. Não
deixe que os caprichos dos seus usos e
costumes pequem.
Lembrem-se habitualmente de USOS E
BONS COSTUMES, fazendo uma reflexão,
colocando no seu pensamento e agindo o
que é certo e o que é melhor para a sua vida.
Com certeza, você chegará a uma
conclusão de que foi tomada a melhor de
suas atitudes.

(DDR-c/ 30 troncos)

Fone: (11) 2856-7200

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

Notícias Jurídicas

Empregada é
condenada a
indenizar empresa
por acusações não
comprovadas de
trabalho escravo

A acusação de que teria sido obrigada a cumprir jornada extenuante,
sem intervalo para almoço e sem poder
deixar a empresa nesse horário, sofrendo coações e humilhações, tudo em
condições que se assemelhariam à de
trabalho escravo, rendeu a uma vendedora da região sudeste de Mato Grosso
a condenação de pagar dano moral a
seu ex-empregador. A decisão foi proferida em reconvenção proposta pelo
ex-patrão, na reclamação trabalhista
movida pela vendedora. A reconvenção
é um de ação por meio do qual o réu,
ao mesmo tempo em que apresenta
sua defesa, acusa o autor do processo.
O caso, julgado na Vara do Trabalho
de Alto Araguaia, envolveu pedidos da
trabalhadora referentes a nove anos
de prestação de serviço para a mesma
família: inicialmente como empregada
doméstica, depois como auxiliar de limpeza na loja de material de construção
de propriedade do genitor e, por fim,
como vendedora do estabelecimento.
Na ação, a trabalhadora requereu
a condenação do ex-empregador ao
pagamento de horas extras, feriados
trabalhados e diferenças salariais. Pediu também compensação por danos
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morais, alegando ter trabalhado sob
coação, em jornada extenuante colocando em risco sua saúde e sua vida,
sem intervalo para refeição, em um
contexto que, afirmou, assemelhava-se
a trabalho análogo ao de escravo.
Entretanto não conseguiu provar
nenhuma das alegações relacionadas
ao dano moral. Além disso, confessou,
em audiência, nunca ter sido humilhada
pelos ex-patrões, e que “eles queriam
que as ordens emanadas fossem
cumpridas, mas que não haviam ordens abusivas”, sentindo-se ‘desconfortável’ no ambiente de trabalho por
não ter autonomia para dar descontos
aos clientes, o que a levava a perder
vendas. Da mesma forma, não comprovou a jornada extenuante (de mais
de 12 horas diárias conforme afirmou
ao dar entrada no processo). O caso
resultou, no entanto, na condenação
da trabalhadora a pagar 3 mil reais a
seu ex-empregador. Em reconvenção,
ele pediu o ressarcimento pelos danos
decorrentes das acusações que recaíram sobre seu bom nome e imagem,
construídos ao longo de uma década de
funcionamento na região. Ao analisar
o pedido, a juíza Karina Rigato, titular
da Vara do Trabalho de Alto Araguaia,
lembrou que não apenas as pessoas
naturais contam com proteção a seus
direitos personalíssimos como também
as pessoas jurídicas, conforme estabelece o Código Civil em seu artigo 52. “E
um desses direitos da personalidade
afetos à pessoa jurídica é justamente
a honra objetiva, ou seja, seu direito
de imagem e bom nome comercial
perante a sociedade, os quais, acaso
maculados, gera à pessoa jurídica
danos morais a serem compensados,
não se olvidando ainda que a possibilidade da pessoa jurídica vir a sofrer
danos morais já é matéria assente na
jurisprudência, tendo sido inclusive sumulada pelo STJ por meio do verbete
nº 227: “A pessoa jurídica pode sofrer

dano moral”, explicou. A magistrada
destacou, ainda, que a trabalhadora,
devidamente assistida por advogado,
acusou o empregador de escravizar,
ameaçar e coagir “não podendo agora,
após serem afastadas tais acusações
levianas e irresponsáveis, capazes de
macular a imagem e nome do empreendimento comercial, notadamente numa
pequena cidade alegar tratarem-se
de ‘simples direito de ação” haja vista
que, numa situação análoga, acaso a
ré levantasse graves acusações como
essas, a exemplo de uma acusação
furto cominando em justa causa resolutória, e não comprovasse, certamente
incorreria em ato ilícito por violação
aos direitos personalíssimos da auto-
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ra, vindo fatalmente a ser condenada
ao pagamento de compensação por
danos morais”. Desta forma, concluiu
que a autora da ação cometeu ato ilícito
violando direito de imagem e ao nome
do empregador e, assim, condenou-a a
arcar com a compensação pelos danos
morais causados, valor que será deduzido do montante que ela receberá em
razão de diferenças de verbas rescisórias reconhecidas na sentença.
Fonte:AASP
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Gerente
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Como atualizar o
valor do imóvel no
imposto de renda

Assessoria
Gerente

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

Fraudes com
Títulos Públicos e
outros Créditos
Podres
A Receita Federal do Brasil (RFB)
alerta que há um grande número de
pessoas ofertando a quitação de dívidas tributárias mediante a utilização
de supostos créditos atrelados a títulos
públicos, ações judiciais e outros.
Não obstante os diversos modus
operandi dessas associações crimino-

sas, certo é que não existe qualquer
hipótese de extinção tributária com
tais títulos públicos ou com créditos de
natureza não tributária. Ao reverso, há
expressa vedação em lei.

Diante disso e com o objetivo de
esclarecer os contribuintes, a RFB disponibiliza através do site www.receita.
fazenda.gov.br espaço para esclarecer
como funcionam as fraudes, identificando os tipos de créditos oferecidos pelos
fraudadores, os procedimentos utilizados nas declarações para sonegar os
tributos e as formas utilizadas para dar
a aparência de legalidade da operação
ao contribuinte/comprador.

29ª Convenção Anual King Contabilidade
Os diretores e gestores da King Contabilidade se reuniram neste último final de semana
para a Convenção Anual, que já ocorre há 29 anos na história da King.

Posso atualizar valor do imóvel a
preço de mercado na declaração de
bens e direitos?
Não é possível, porque não há qualquer previsão legal para atualização do
custo de aquisição de imóvel a preço
de mercado. O custo de aquisição do
imóvel somente poderá ser alterado
caso sejam efetuadas despesas com
construção, ampliação ou reforma no
referido imóvel. Cabe destacar, ainda,
que essas despesas somente poderão
ser incorporadas ao custo do imóvel se
estiverem comprovadas com documentação hábil e idônea (notas fiscais para
as despesas com pessoas jurídicas,
recibos para as despesas com pessoas
físicas), que deverá ser mantida em
poder do contribuinte por pelo menos
cinco anos após a alienação do imóvel.
Novembro/2018

Temas como Comunicação Transparente, Valorização dos Clientes e Otimização dos
processos, foram tratados e discutidos durante esta convenção.
O evento foi realizado no Hotel Villa Santo Agostinho, em Bragança Paulista (SP) e contou
com a participação especial do Diretor do Conta Azul, André Ocuno, que contemplou a equipe
da KING com uma palestra que abordou temas como Relacionamento entre colaboradores e
Relacionamento com clientes, Cultura e Inovação, Desafio ao Status quo, entre outros.
“A King Contabilidade prioriza o desenvolvimento de seus profissionais, por isso todos os
anos dedicamos um momento de imersão para traçarmos estratégias eficazes para a melhoria
dos serviços prestados aos nossos clientes. Este ano abrilhantamos esta convenção com a
presença do Conta Azul, empresa parceira da King”, destaca Márcio Shimomoto, presidente
da King Contabilidade.
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Legalização
Gerente

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

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

Com a implantação do E-Social, a
apresentação dos eventos trabalhistas
e previdenciários de forma eletrônica,
por meio de Certificado Digital, passou
a ser obrigatória para todos os contribuintes inscritos no CNPJ, a partir de
julho de 2018.
Para obter e homologar o seu
Certificado Digital, a King Contabilidade disponibiliza às 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.
Ainda, a partir de setembro de 2018
devido a implantação da Fase II do
E-Social entraremos em contato com
todos os clientes, para que possamos
orientá-los para a Renovação da Procuração pública outorgada perante
o site da Receita Federal do Brasil
(“RFB”).
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.
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Atualização
Cadastral – SEFAZ/
SP Programa
“Nos Conformes”
A Secretaria da Fazenda do Estado
de São Paulo (“SEFAZ-SP”) têm encaminhado aos Contribuintes inscritos e
estabelecidos no Estado de São Paulo,
notificação referente a necessidade
de atualizar as informações cadastrais
de contato, tais como: e-mail, telefone
fixo e endereço de correspondência,
constantes do CADESP.
Solicitamos aos senhores Clientes
que nos informem os seus dados cadastrais atuais, para que possamos
enviar estas informações para a SEFAZ-SP, a fim de evitar possíveis sanções administrativas. Salientamos que
esta atualização cadastral deverá ser
realizada através do sistema Coletor
Nacional, da Receita Federal do Brasil
e nesta atualização serão ajustadas as
informações referentes ao profissional
contábil responsável.
Por fim, caso possuam dúvidas e
necessitem de maiores esclarecimentos sobre esta atualização, favor entrar
em contato conosco.

Financeiro
Gerente

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

acréscimos). Evite multa de 10% e o
risco da empresa ficar suspensa da
nossa assistência. Dúvidas ligar para
2856.7232 ou 2856.7244.

Cobrança Extra
13º Honorários/18
(Aos clientes King)
Informamos os vencimentos das
parcelas relativa ao 13º honorários:
28.11.18 - 1ª parcela
17.12.18 - 2ª parcela

Passo a Passo
para emissão de
2º via de boleto
Para a emissão de segunda de via
de boleto, basta acessar e/ou copiar o
link abaixo e seguir o passo a passo.
https://banco.bradesco/html/classic/
produtos-servicos/mais-produtosservicos/segunda-via-boleto.shtm

Acessar o campo
“Pesquisar Boleto
pela Linha Digitável”

Inserir o conteúdo
apresentado na
caixa

Inserir número do código
de barra e a sequência da
caixa abaixo

Honorários do
mês 11.2018

(Aos clientes King)
Dia 30.11.2018 vencerão os honorários referentes a 11.2018, cujos valores
poderão ser pagos até 03.12.2018 (sem

Se desejar imprimir,
só clicar no ícone
“impressora”
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Fiscal
Gerente

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

 O Regime de Caixa apropria as
receitas/despesas na data do efetivo recebimento/pagamento, respectivamente, independentemente do momento em
que são realizadas.
Exemplo:

Simples Nacional
opção anual
regime caixa /
competência

Evento
contábil

Regime de
competência

Regime de
caixa

Uma
empresa, no
dia 12/10,
vende uma
mercadoria
no valor de
R$ 2.000,00,
com
pagamento
no dia 12/11.

Lançamento do
registro de R$
2.000,00 no dia
12/10.

Lançamento do
registro de R$
2.000,00 em
12/11.

Opção regime
Os contribuintes optantes pelo Simples Nacional devem definir anualmente no PGDAS-D no mês de apuração
da referência novembro o regime de tributação das receitas (Competência ou
de Caixa) do ano calendário seguinte.
Atenção: essa opção é irretratável
para todo o ano-calendário, portanto,
certifique que essa é a melhor opção
para a realidade da empresa, pois
escolher o regime errado pode gerar
diversos impactos financeiros e operacionais.

O Regime de Caixa é uma modaliCondição para o regime de caixa
Uma
dade de tributação que segue o fluxo
empresa
As parcelas a receber devem ser
vende, no dia
do caixa da empresa. Esse regime
controladas
rigorosamente em modelo
12/10, uma
mercadoria
Lançamento
favorece empresas que trabalham
próprio do Comitê Gestor do Simples
no valor de
Lançamento do
do registro de
com vendas a prazo ou com datas de
R$ 1.000,00,
registro de R$
R$ 500,00 no
Nacional e na falta, será desconsidecom
1.000,00 no dia
dia 12/11 e R$
pagamento diferentes da venda, posrada, de ofício, a opção pelo Regime
pagamento
12/10.
500,00 no dia
da primeira
12/12.
sibilitando um maior controle em suas
de Caixa, para os anos-calendário corparcela em
12/11 e a
contas a receber e alívio na gestão firespondentes ao período em que tenha
segunda em
nanceira, isto porque o imposto poderá
12/12
ocorrido o descumprimento.
ser pago apenas após o recebimento
do dinheiro de seu cliente e não na
Modelo:
data da emissão das notas fiscais.
NOME
A postergação de tributos nesta EMPRESARIAL
sistemática poderá ser significatiCNPJ
va, considerando, muitas vezes a
inadimplência e até mesmo o não
Número(s)
Data da
Número
Valor
Valor
do(s)
Valor
Quantidade
Data de
Data de
Valor
Saldo a
operação ou
de
de
considerado
documento(s)
total
de parcelas
vencimento recebimento
pago
receber
recebimento dos valores.
prestação
parcela
parcela
incobrável
fiscal(is) (1)

1
2
--n
1
2
--n
1

 O Regime de Competência
apropria as receitas e despesas na data de sua realização,
independentemente do efetivo
recebimento das receitas ou do
pagamento das despesas.
Novembro/2018

2
--n
(1) observar o disposto no § 1° do art. 70 da Resolução CGSN n° 94, de 29 de novembro de 2011.

Dúvidas nos consulte!

equipefiscal@grupoking.com.br
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Pessoal
Gerente

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

Publicado novo
cronograma do
e-Social
Optantes pelo Simples Nacional e
empregadores pessoa física enviarão
suas tabelas em janeiro/2019
O Comitê Diretivo do e-Social publicou a Resolução CDES nº 05 no DOU
desta sexta-feira (05.10.2018), que alterou a Resolução CDES nº 02 e definiu
novos prazos para o envio de eventos
para o e-Social, com o objetivo de aperfeiçoar o processo de implantação do
sistema. Após a conclusão da sua 1ª
etapa, que envolveu as 13.115 maiores
empresas do País, foi possível fazer

Bem Vindos
aos Novos Clientes
• CONSÓRCIO EGT
OUTEC PRON
• GET TRACTOR
IMPORTAÇÃO E
COMÉRCIO DE PEÇAS
LTDA
• MONNERAT
ASSESSORIA E DESIGN
EM MODA EIRELI

um diagnóstico conclusivo das reais dificuldades que as empresas enfrentam
para ajustar seus sistemas e processos
ao novo modelo de informação. A nova
norma atende demandas das entidades
representativas dos contribuintes que
solicitaram, em diversos expedientes,
ampliação dos prazos do processo de
implantação do sistema.
Não houve alterações para as
empresas do 1º grupo, que já estão
transmitindo todos os eventos para o
e-Social, exceto eventos de SST que serão enviados a partir de julho/2019. As
empresas do 2º grupo do cronograma
anterior foram divididas em dois novos
grupos: um para entidades optantes
pelo Simples Nacional, empregadores
pessoa física e entidades sem fins lucrativos; e outro para as demais entidades
empresariais com faturamento no ano
de 2016 de até R$ 78 milhões. Para
classificação no 2º ou no 3º grupo, o
e-Social verificará a situação de opção
pelo Simples Nacional em 01.07.2018.
Empresas constituídas após essa data
com opção pelo Simples Nacional também entrarão no 3º grupo.
Demais entidades empresariais
enviarão seus eventos periódicos em
janeiro/2019. Eventos de Segurança
e Saúde no Trabalho (SST) começam
em julho/2019 para o 1º grupo. Já os
órgãos públicos e as organizações internacionais começarão a transmitir seus
primeiros eventos em janeiro de 2020.
O e-Social publicará em breve orientações para as empresas integrantes do
3º grupo que transmitirem algum evento
de tabela até 09.10.2018.
Cabe registrar que o sistema e-Social está sendo desenvolvido dentro
da normalidade do cronograma e que
as alterações, ora propostas, visam unicamente facilitar o processo de implantação para os contribuintes que ainda
estão se adequando ao novo sistema.
Veja detalhes do cronograma:
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1º GRUPO - entidades empresariais
com faturamento no ano de 2016 acima
de R$ 78.000.000,00:
 Tabelas: 08.01.2018
 Não Periódicos: 01.03.2018
 Periódicos: 08/05.2018 (dados
desde o dia 1º)
 Substituição GFIP para Contribuições Previdenciárias: agosto/2018
 Substituição GFIP FGTS: novembro/2018
 SST: julho/2019
2º GRUPO - entidades empresariais
com faturamento no ano de 2016 de
até R$ 78.000.000,00 (setenta e oito
milhões) e que não sejam optantes pelo
Simples Nacional:
 Tabelas: 16.07.2018
 Não Periódicos: 10.10.2018
 Periódicos: 10.01.2019 (dados
desde o dia 1º)
 Substituição GFIP para Contribuições Previdenciárias: abril/2019
 Substituição GFIP FGTS: abril/2019
 SST: janeiro/2020
3º GRUPO - empregadores optantes
pelo Simples Nacional, empregadores
pessoa física (exceto doméstico),
produtor rural PF e entidades sem fins
lucrativos:
 Tabelas: 10.01.2019
 Não Periódicos: 10.04.2019
 Periódicos: 10.07.2019 (dados
desde o dia 1º)
 Substituição GFIP para Contribuições Previdenciárias: outubro/2019
 Substituição GFIP FGTS: outubro/2019
 SST: julho/2020
4º GRUPO - entes públicos e organizações internacionais:
 Tabelas: janeiro/2020
 Não Periódicos: Resolução específica, a ser publicada
Novembro/2018

 Periódicos: Resolução específica,
a ser publicada
 Substituição GFIP para Contribuições Previdenciárias: Resolução
específica, a ser publicada
 Substituição GFIP FGTS: Circular
CAIXA específica
 SST: janeiro/2021
Fonte site: portal.esocial.gov.br

Décimo Terceiro
Salário
 13° Salário um benefício garantido pela Constituição
Se você pensa que o 13º é um bônus ou gratificação natalina, tipo uma
generosidade que a empresa estende
todos os anos, ledo engano. A Constituição garante este benefício para todos
os trabalhadores registrados pela CLT.
É necessário que as empresas estejam preparadas para o cumprimento
desta obrigação. Estão contemplados
pelo 13° salário o trabalhador urbano,
rural, trabalhador avulso e o doméstico.
O 13° salário deve ser pago até dia
20 de dezembro de cada ano, ou por
ocasião de término de contrato de trabalho. A legislação determina que metade
dele seja antecipada, ou seja, a primeira
parcela será paga de fevereiro a novembro de cada ano e representará 50% do
valor que o colaborador tem direito.
O empregador não está obrigado a
pagar a primeira parcela no mesmo mês
a todos os seus empregados.
O pagamento da Segunda parcela
do décimo terceiro salário deve ser
efetuado entre o dia 1º e o dia 20 de
dezembro, deduzindo-se, após o desconto dos encargos legais, o valor pago
referente à primeira parcela.
Novembro/2018

Quando na composição do salário
do empregado envolver parte variável,
deverá ser calculada a sua média. É
importante ressaltar que para verificar a
periodicidade de média, o empregador
deverá consultar a convenção coletiva
dos empregados.
As horas extras, adicional noturno,
insalubridade, periculosidade, prêmios
e outros adicionais determinados em
convenção coletiva, integram o 13º
salário, uma vez que fazem parte da
remuneração do empregado.
Sobre a primeira parcela do 13º
salário não há incidência da contribuição previdenciária e nem do IR-Fonte.
Quanto ao FGTS, o depósito é efetuado até o dia 07 do mês seguinte ao
do pagamento, ou no mês em que for
devido, juntamente com o recolhimento
do FGTS da folha de pagamento.
As infrações aos dispositivos relativos ao Décimo Terceiro Salário são
punidas com multa de R$ 170,25 por
trabalhador prejudicado. Em caso de
reincidência a multa é dobrada.
João Goulart, conhecido como
pai dos pobres, foi responsável pela
conquista do 13° salário em nosso ordenamento jurídico -Lei 4.090 de 1962
- artigo 1º:
“ No mês de dezembro de cada
ano, a todo empregado será paga, pelo
empregador, uma gratificação salarial,
independente da remuneração a que
fizer jus.”
Depois da lei sancionada, Castello
Branco sancionou a Lei 4.749 – que
fazia uma pequena reforma na lei anterior. “Tem direito à gratificação todo
trabalhador com carteira assinada, sejam trabalhadores domésticos, rurais,
urbanos ou avulsos. A partir de quinze
dias de serviço, o trabalhador já passa
ter direito a receber do décimo terceiro
salário. Também recebem a gratificação
os aposentados e pensionistas do INSS”.

Notícias Econômicas
Paulo Fujihara

Indicadores
econômicos
Índices

2014

2015

2016

2017

2018
(*)

PIB – Var
%

0,10

-3,80

-3,60

0,70

1,35

Inflação
IPCA – Var
%

6,40

10,70

6,30

3,00

4,45

Taxa de
Câmbio
R$/US$

2,66

3,91

3,25

3,31

3,75

Taxa Selic
% Acum.
Ano

10,90

13,30

14,00

7,00

6,50

(*) Projeção Bacen
Comportamento da taxa Selic
no ano de 2017/2018
06/09/2017

08,25%

25/10/2017

07,50%

06/12/2017

07,00%

08/02/2018

06,75%

22/03/2018

06,50%

17/05/2018

06,50%

21/06/2018

06,50%

01/08/2018

06,50%

19/09/2018

06,50%

Taxa média de juros para Pessoas Físicas:
Modalidade

Ago/2018

Juros Comércio

5,20%

Set/2018
5,18%

Cartão de Credito

11,78%

11,74%

Cheque Especial

11,86%

11,82%

CDC

1,83%

1,81%

Empréstimo Pessoal

3,93%

3,91%

Empr. Pessoal –
Financeiras

7,02%

7,00%

Taxa média de juros para Pessoas Jurídicas:
Modalidade

Ago/2018

Set/2018

Capital de Giro

1,71%

1,68%

Desconto de Duplicatas

2,09%

2,05%

Conta Garantida

7,37%

7,31%

Saldo das operações de credito – Sistema
Financeiro Nacional (Ago/2018)
Pessoa Física – R$ 1,7 Trilhões
Pessoa Jurídica – R$ 1,5 Trilhões
Fontes: Focus – Bacen / Anefac
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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
NOVEMBRO DE 2018
D
S
T
Q
Q
S
					
1
2
4
5
6
7
8
9
11
12
13
14
15
16
18
19
20
21
22
23
25
26
27
28
29
30

S
3
10
17
24

02 - Finados
15 - Proclamação da República
20 - Dia Nacional da Consciência Negra (Feriado Municipal)

05 SEGUNDA: Salário - out/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 - out/18
07 QUARTA: Salário - out/18 - Demais Atividades
Simples Doméstico (DAE) - out/18
FGTS/GFIP - out/18
Entrega do CAGED - out/18
Envio e-Social empresas faturamento acima 78 milhões reais
09 SEXTA:
ISS - São Paulo - out/18
Envio da cópia da GPS/INSS para sindicato da categoria
14 QUARTA: DCTF-web
EFD-Reinf
16 SEXTA:
INSS - out/18 - Contribuintes Individuais
PIS/COFINS/CSLL - Todos retidos de 01/10/2018 a 31/10/2018
* 20 TERÇA:
IRRF - Todos retidos de 01/10/2018 a 31/10/2018
INSS - out/18 - Empresa
DARF - Desoneração da Folha de Pagamento
Simples Nacional - out/18
23 SEXTA:
PIS sobre a Folha - out/18
PIS sobre o Faturamento - out/18
COFINS sobre o Faturamento - out/18
IPI - out/18
30 SEXTA:
IRPJ/CSLL - Lucro Real Estimado - out/18
IRPJ/CSLL - Lucro Presumido / Real Trimestral - 2ª quota – 3º trim/18
IRPF - Carnê Leão / Ganhos de Capital - out/18
Salários - nov/18 - Papel e Papelão
Prazo final para pagamento da 1ª Parcela do 13º Salário
*Obs.: Dia 20/11/2018, feriado da Consciência Negra. Não é feriado Nacional, portanto os contribuintes
deverão recolher os impostos federais antecipadamente, visto que não haverá expediente bancário neste

DEZEMBRO 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
24
/30
/31
25
26
27
28

S
1		
8		
15
22
29

25 - Natal

05 QUARTA:

Salário - nov/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 - nov/18
06 QUINTA: Salário - nov/18 - Demais Atividades
FGTS - nov/18
Entrega do CAGED - nov/18
Simples Doméstico (DAE) - nov/18
07 SEXTA:
Envio e-Social empresas faturamento acima 78 milhões reais
10 SEGUNDA: ISS - São Paulo - nov/18
14 SEXTA:
Envio da cópia da GPS/INSS para sindicato da categoria
DCTF-web
EFD-Reinf
17 SEGUNDA: INSS - nov/18 - Contribuintes Individuais
20 QUINTA: PIS/COFINS/CSLL - Todos retidos de 01/11/2018 a 30/11/2018
IRRF - Todos retidos de 01/11/2018 a 30/11/2018
INSS - nov/18 - Empresa
DARF - Desoneração da Folha de Pagamento
Simples Nacional - nov/18
Prazo final para pagamento da 2ª Parcela do 13º Salário
Vencimento GPS/INSS sobre 13º Salário
25 TERÇA:
PIS sobre a Folha - nov/18
PIS sobre o Faturamento - nov/18
COFINS sobre o Faturamento - nov/18
IPI - nov/18
IRPJ/CSLL - Lucro Real Estimado - nov/18
** 28 SEXTA:
IRPJ/CSLL - Lucro Presumido/Real Trimestral - 3ª quota – 3º trim/18
IRPF - Carnê Leão / Ganhos de Capital – nov/18
Salários - dez/18 - Papel e Papelão

dia em alguns municípios que instituiram este feriado.

**Obs.: Dia 31/12/2018. Não haverá expediente bancário. Último dia útil para pagamento dos tributos será
dia 28/12/2018.

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

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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