Boletim Informativo
Organização King Contabilidade
King Imóveis Eireli
King Contabilidade

Dezembro/2018 - Ed. 314

Orientações do Mentor
Destaques
Contribuição Sindical Patronal
Orientações.......................................pág. 03

Adesão ao Simples Nacional
Saiba mais.........................................pág. 06

Férias Coletiva

O Grupo King estará
período de:
em férias coletiva no

24/12/2018 a
01/01/2019

for fechar
Se sua empresa também
rmar-nos
info
or
por férias coletiva, fav
6-7200,
285
)
(11
e:
fon
tele
através do
ail:
e-m
ou pelo
grupoking.com.br
departamentopessoal@
e atentar aos prazos
ostos
de pagamentos de imp

Índice
Notícias Jurídicas			 02
Pessoal 			03
Fiscal 			05
Legalização 			06
Contábil 			06
Financeiro 			07
Notícias Econômicas 		07
Agenda Fiscal 			08

(185)

Hatiro Shimomoto
hatiro@hatiro.com.br

Ao Encerrar o Ano
Com a chegada do final de ano, é
bom sempre transmitir boas mensagens
às pessoas com quem convive, parentes,
pais, filhos ou mesmo todos de seu relacionamento a quem tem estima.
Transmita os BONS USOS E COSTUMES para a sociedade em que vive, para
tornar-se uma cultura dessa sociedade.
Aprendi desde pequeno com a cultura
dos meus antepassados que, ao findar o
ano, deve limpar tudo ao seu redor onde
vive e quitar os compromissos assumidos.
Logicamente, não se considera compromissos pré-agendados, apenas aqueles casos como costumam dizer: tomou
emprestado, devolva.
Assim, pode passar de ano aliviados,
sem peso na consciência ou ser cobrados
de seus deveres e ter a tranquilidade em
colocar a cabeça no travesseiro, sem nenhum problema.
É comum na vida esquecer de visitar
pessoas amigas, enfermas ou àqueles
que perderam um ente querido, que por
mais justificável ter faltado à missa, uma
palavra amiga e de conforto pode fazer
muita diferença.
Cumprimente as pessoas que foram homenageadas, receberam prêmios ou então
ligue simplesmente para enviar um abraço
e principalmente para pedir desculpas por
algum mal-entendido. O mau humor sem
razão acumulados, transformam em pro-

blemas que pode até resultar em estresse,
depressão, implosão pelo subconsciente
carregado com energias negativas.
Com gratidão no coração, agradeça
a Deus, aos antepassados, aos pais pela
vida que recebeu, eliminando os carmas
– quem planta colhe e o arrependimento
restabelece.
Aproveite o fim de ano para limpar esse
peso, quitando todos os problemas, um por
um, para se ter uma paz e tranquilidade
espiritual.
Nossos pais diziam além de ter a tranquilidade espiritual tenha também a sensação de estar limpo tomando um banho
diferente, lavando com maior capricho todo
o corpo e até as partes que são esquecidas
como o umbigo, as unhas, etc.
É importante fazer uma ampla reflexão
no final de cada ano, conferindo o que
deu certo ou errado, algo que precisa ser
reformulado, alterado, melhorado e se o
resultado foi o esperado, de acordo com o
que tinha pensado.
Na empresa, fazer análise da necessidade de aumentar ou diminuir a equipe e se
é preciso aplicar mais treinamentos para o
grupo, podendo recorrer até nos livros de
autoajuda que dão dicas tanto para pessoas
físicas como jurídicas.
O modo de pensar na mudança de ano,
pode mudar o destino das pessoas num
piscar de olhos.

(DDR-c/ 30 troncos)

Fone: (11) 2856-7200
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Notícias Jurídicas

do a taxa de câmbio e arcando com os
custos da operação. Até que a conversão
seja concluída, o beneficiário não sabe
exatamente o quanto receberá em reais.
Fonte: AASP

Brasileiros poderão
receber remessas
do exterior
diretamente
em reais

A partir de 1º de novembro, os brasileiros poderão receber, em reais, remessas enviadas do exterior por parentes e
amigos, definiu o Banco Central (BC).
Em circular publicada na quinta-feira em
20/09/2018, a autoridade monetária regulamentou as transferências unilaterais do
exterior sem a necessidade de conversão
de câmbio depois que o dinheiro entrar no
país. Com a medida, o destinatário final
poderá receber os recursos diretamente
na conta corrente ou na poupança. A
conversão da moeda estrangeira para
reais poderá ficar a cargo do remetente,
que arcará com todos os custos cambiais.
A facilidade só vale para operações de
transferências em caráter pessoal de até
R$ 10 mil. O serviço será facultativo. Caberá a cada instituição financeira decidir
se oferece a remessa em reais. O Banco
Central esclareceu que as instituições
deverão aplicar a legislação internacional
entre bancos correspondentes e cumprir
as medidas de segurança para prevenir
a lavagem de dinheiro e o financiamento
ao terrorismo. De acordo com o BC, a
medida faz parte de um pacote para
tornar o sistema financeiro mais eficiente
e reduzir custos. Atualmente, quando os
recursos enviados do exterior chegam
em moeda estrangeira, o destinatário
precisa convertê-los em reais, negocian2

Em caso de
divórcio, não é
possível alterar
sobrenome de ex
cônjuge à revelia

No caso de divórcio, não é possível
impor, à revelia, a alteração do sobrenome de um dos ex-cônjuges, por se tratar
de modificação substancial em um direito
inerente à personalidade – especialmente
quando o uso desse nome está consolidado pelo tempo. Com esse entendimento, a Terceira Turma do Superior Tribunal
de Justiça (STJ) negou provimento ao
recurso de ex-marido que queria, em
ação de divórcio, à revelia da ex-mulher,
exigir que ela deixasse de usar o sobrenome dele, após 35 anos de casamento.
A sentença que decretou o divórcio não
acolheu a pretensão de que a mulher
fosse obrigada a retomar o sobrenome
de solteira, decisão confirmada pelo
Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro.
No STJ, o homem alegou que, como a
ação de divórcio correu à revelia da mulher, isso equivaleria à sua concordância
tácita quanto ao pedido relacionado ao
sobrenome. Ao negar provimento ao recurso, a relatora, ministra Nancy Andrighi,
explicou que a decretação da revelia da
ex-mulher na ação de divórcio não resulta, necessariamente, em procedência do
outro pedido feito pelo autor na mesma
ação, para modificar o sobrenome da
ex-cônjuge, sobretudo quando ausente
a prova dos fatos alegados. “O fato de a
ré ter sido revel em ação de divórcio em
que se pretende, também, a exclusão
do patronímico adotado por ocasião do

casamento não significa concordância
tácita com a modificação de seu nome
civil, quer seja porque o retorno ao nome
de solteira após a dissolução do vínculo
conjugal exige manifestação expressa
nesse sentido, quer seja porque o efeito
da presunção de veracidade decorrente
da revelia apenas atinge as questões de
fato, quer seja ainda porque os direitos
indisponíveis não se submetem ao efeito
da presunção da veracidade dos fatos”,
afirmou. Para a ministra, a pretensão
de alterar o nome civil para excluir o
sobrenome adotado por cônjuge, após
o casamento, envolve modificação substancial em um direito da personalidade.
Assim, segundo a ministra, é inadmissível
a mudança à revelia quando estiverem
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ausentes as circunstâncias que justifiquem a alteração, “especialmente quando
o sobrenome se encontra incorporado e
consolidado em virtude do uso contínuo
do patronímico”. “O direito ao nome,
assim compreendido como o prenome e
o patronímico, é um dos elementos estruturantes dos direitos da personalidade
e da dignidade da pessoa humana, uma
vez que diz respeito à própria identidade
pessoal do indivíduo, não apenas em
relação a si mesmo, mas também no
ambiente familiar e perante a sociedade”,
ressaltou Nancy Andrighi.
Fonte: Superior Tribunal de Justiça

Pessoal
Gerente

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

Contribuição
Sindical Patronal
(Empresas)
A Reforma trabalhista, através da
Lei 13.467/2017, deu uma nova redação ao artigo 587 da Consolidação das
Leis do Trabalho, CLT, onde diz:
“Os empregadores que optarem
pelo recolhimento da contribuição sindical deverão fazê-lo no mês de janeiro
de cada ano, ou, para os que venham
a se estabelecer após o referido mês,
na ocasião em que requererem às repartições o registro ou a licença para
o exercício da respectiva atividade”.
Ou seja, a contribuição sindical patronal passou a ser facultativa, exceto
para os casos onde o sindicato patronal
utilizando-se de processo democrático
e transparente de Assembleia, autorize
e opte pela continuidade da cobrança
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da contribuição para todos os representados. Onde prevalecerá o acordado
sobre o legislado.
Nós da Organização King de Contabilidade, enviaremos no próximo mês de
janeiro de 2019, a guia da contribuição
sindical patronal, para todos os nossos
clientes, e os mesmo farão a opção pelo
seu pagamento. Exceto para os casos
citados no parágrafo anterior.

e-Social X
Contratação de
aprendiz
Em janeiro de 2019, terá início a
3ªFase do e-Social para o 2º Grupo,
que são as empresas com faturamento
inferior a 78 milhões de reais em 2016.
Para classificação no 2º ou no 3º
grupo, o e-Social verificará a situação
de opção pelo Simples Nacional em 1º
de julho de 2018. Empresas constituídas após essa data com opção pelo
Simples Nacional entrarão no 3º grupo.
A sua empresa já cumpre a cota de
no mínimo 5% de aprendizes? Com a
entrada do e-Social, as multas pelo não
cumprimento da obrigatoriedade serão
enviadas on-line pelo fisco, após a entrega do arquivo da folha de pagamento.
O que é o contrato de aprendizagem?
R.: É um contrato de trabalho especial, ajustado por escrito e por prazo
determinado, com duração máxima de
dois anos, em que o empregador se
compromete a assegurar ao adolescente com idade superior a 14 anos até os
18 anos e, ao jovem a partir dos 18 anos
até os 24 anos, inscritos em programa
de aprendizagem, formação técnico-profissional metódica, compatível com
o seu desenvolvimento físico, moral e
psicológico e o aprendiz a executar, com
zelo e diligência, as tarefas necessárias
a esta formação (art. 428 da CLT).

Quais são os estabelecimentos
que estão obrigados a contratar
aprendizes?
Os estabelecimentos de qualquer
natureza, independentemente do número de empregados, são obrigados a
contratar aprendizes, de acordo com o
percentual exigido por lei (art. 429 da
CLT). É facultativa a contratação de
aprendizes pelas microempresas (ME),
empresas de pequeno porte (EPP), inclusive as que fazem parte do Sistema
Integrado de Pagamento de Impostos
e Contribuições, denominado “Simples”
(art. 11 da Lei nº 9841/99), bem como
pelas Entidades sem Fins Lucrativos
(ESFLs) que tenham por objetivo a educação profissional (art. 14 do Decreto
nº 5.598/05).
Quais as funções que devem ser
consideradas para efeito do cálculo
da cota de aprendizes?
Todas as funções que demandem
formação profissional, observada a
Classificação Brasileira de Ocupações
(art. 10, caput do Decreto nº 5.598/05),
salvo nas seguintes situações: - as
funções que exijam formação de nível
técnico ou superior; - os cargos de
direção, de gerência ou de confiança; - os empregados em regime de
trabalho temporário, instituído pela Lei
nº 6.019/73; - os aprendizes já contratados (art. 10º, caput e § 1º do Decreto
nº 5.598/05).
Quais as penalidades previstas
e/ou providências cabíveis em caso
de descumprimento da legislação de
aprendizagem?
São penalidades cabíveis, entre
outras: - lavratura de auto(s) de infração
e consequente imposição de multa(s)
administrativa(s), no âmbito do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE);
- encaminhamento de relatórios ao
Ministério Público do Trabalho (MPT),
para as devidas providências legais
cabíveis - formalização de termo de
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ajuste de conduta, instauração de inquérito administrativo e/ou ajuizamento
de ação civil pública (arts. 434 da CLT
e art. 8º da IN nº 26/01).

Reforma
Trabalhista x
e-Social
Falta de registro de empregado.
Em todas as atividades será obrigatório para o empregador o registro dos
respectivos trabalhadores, podendo
ser adotados livros, fichas ou sistema
eletrônico, conforme instruções a serem
expedidas pelo Ministério do Trabalho
– artigo 41 da CLT.
Caso o empregador mantenha empregado sem registro nos termos do
artigo acima mencionado ficará sujeito
a multa no valor a multa no valor de
R$3.000,00 (três mil reais) por empregado não registrado, acrescido de igual
valor em cada reincidência.
Na respectiva infração não se aplica
o critério da dupla visita. (Redação dada
pela Lei nº 13.467/2017).
ME e EPP
As microempresas ou empresas de
pequeno porte a infração pela falta de
registro será de R$ 800,00 (oitocentos
reais) por empregado não registrado.
(redação dada pela Lei nº 13.467/2017).
Procedimentos na admissão de
empregados – Evento S-2200
Os empregadores tem um grande
desafio desde o 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
4

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 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.
Caso não seja mencionado os
dados, o empregador ficará sujeito à
multa de R$ 600,00 (seiscentos reais)
por empregado prejudicado - artigo 47
– A da CLT (redação dada pela Lei nº
13.467/2017).
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.
O empregador anotará na CTPS do
empregado, no prazo de 48 horas contadas da admissão, os seguintes dados:
I – data de admissão;
II – remuneração; e
III – condições especiais do contrato
de trabalho, caso existentes.
Com base nas informações exigidas pela legislação vigente para
efetivar a admissão do empregado,
os documentos necessários são:
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;
Dezembro/2018

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;
m) Cartão da Criança para filhos
menores de 6 (seis) anos;
n) Declaração de frequência escolar
para filhos a partir dos 7 (sete) anos;
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.

Fiscal
Gerente

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

ICMS –
Levantamento de
estoque físico em
31.12.2018
Livro Registro de Inventário
As empresas contribuintes do ICMS,
independentemente do regime de apuração do Imposto de Renda, como regra
geral, estão obrigadas a levantar pelo menos uma vez ao ano a relação de estoque
das mercadorias para revenda, matéria-prima, produtos acabados, produtos em
elaboração, pelo preço de custo.
Para evitar problemas com o fisco,
mantenha em dia o controle de mercadorias em estoque.
Dezembro/2018

Solicitamos que após levantamento
do estoque em dezembro, encaminhe
ao Depto. Fiscal até o dia 15.01.19 a
relação do estoque em 31.12.18 no formato Excel, através de e-mail, para que
possamos elaborar o livro registro de inventário. Caso não tenham o modelo da
planilha solicitar ao departamento fiscal.
As empresas que já estão na obrigatoriedade da escrituração fiscal digital
(EFD), o livro registro de inventário já
devem constar deste arquivo digital,
especificamente dentro do Bloco H.

emissão correta da Nota Fiscal (seja
NF-e mercantil ou NFS-e serviços) e
ECF, consultem o Depto. Fiscal.

DIFAL – Partilha do ICMS
Operação Interestadual – Venda
para Consumidor Final Não Contribuinte

Quanto ao destaque do ISS sobre
os serviços prestados – operações
próprias

Atenção a partir de 01.01.2019 não
haverá mais partilha, isto porque, o
Diferencial de Alíquotas passará a
ser recolhido integralmente em favor
da Unidade da Federação de destino:
Ano

UF Origem

UF destino

2016

60%

40%

2017

40%

60%

2018

20%

80%

A partir
de 2019

-

100%

Regime Tributário – mudou em
2019
A empresa que muda de regime tributário deve tomar várias providências
junto ao cadastro do Estado, Prefeitura e junto ao cadastro de produtos
e emissão de documento fiscal. Esta
rotina deve ser realizada no início de
cada ano em que ocorrer alteração no
regime de tributação.
A falta de alteração e atualização
poderá gerar a emissão errada de documentos fiscais, bem como fiscalização
e por consequência multas.
Para evitar transtornos com os seus
fornecedores, clientes e fisco antes de
emitir qualquer documento fiscal atualizem todos os dados necessários para

CST - O Código da Situação Tributária – O CST é diferente para as empresas optantes pelo Simples Nacional.
Quanto ao destaque do ICMS / IPI
– operações próprias
Destaque no campo próprio SIM

Não

Simples Nacional

X

Lucro Presumido ou Lucro X
Real

Cálculo e recolhimento em
guia própria

SIM

Simples Nacional
Lucro Presumido ou Lucro
Real

Não
X

X

Prefeitura de São Paulo, alterar
o regime de tributação junto ao programa da NFS-e antes da emissão.
Desta forma as NFS-e serão emitidas
corretamente.
Saldo credor de PIS/COFINS
A empresa que encerrou o ano de
2018 no Lucro Real e em 2019 optou
por recolher o imposto com base no
Lucro Presumido ou Simples Nacional
perde o direito de crédito sobre o valor
do saldo credor de PIS/COFINS.
Desta forma, a empresa sob o regime do Lucro Presumido ou Simples não
poderá abater do valor apurado o saldo
credor de 31 de dezembro.
Transferência de crédito de ICMS
A empresa optante pelo Simples Nacional pode transferir crédito de ICMS ao
destinatário não optante, isto quando a
mercadoria for destinada à revenda. Para
transferir o crédito, o emitente da Nota
Fiscal deverá consignar no documento
fiscal o valor e o percentual do imposto.
Dúvidas nos consulte! equipefiscal@grupoking.com.br
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Legalização
Gerente

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

Adesão ao Simples
Nacional – RFB
A partir de dezembro de 2018 as
empresas interessadas em ingressar
no regime tributário do Simples Nacional poderão realizar o agendamento
de opção, com os seus efeitos válidos
a partir de janeiro de 2019, no site da
Receita Federal do Brasil.
Para optar pelo Simples Nacional, conforme Lei Complementar nº
123/2006 e suas alterações, os contribuintes Pessoas Jurídicas deverão
atender a alguns requisitos básicos,
dentre os quais:
(i) não possuir pendências cadastrais ou débitos com as Fazendas Federal, Estadual ou Municipal;
(ii) não possuir sócio Pessoa Jurídica;
(iii) não possuir sócio domiciliado
no exterior;
(iv) não participar do Quadro Societário de outra Pessoa Jurídica;
(v) exercer atividades que não
sejam vedadas, conforme legislação
vigente, e
(vi) ter auferido faturamento de até
R$ 4.800.000,00 (quatro milhões e oitocentos mil reais), no exercício de 2018.
Caso possuam dúvidas e necessitem de maiores esclarecimentos
sobre a possibilidade de opção para o
Simples Nacional em 2019, favor entrar
em contato conosco.
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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
apresentar obrigatoriamente os seus
eventos trabalhistas e previdenciários
de forma eletrônica, utilizando-se assim
de Certificado Digital.
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.

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 nossos 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.

Contábil
Gerente

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

Clientes King
Fechamento
do Exercício
Social/Fiscal

Com o encerramento das atividades
referente o exercício de 2018, solicitamos que sejam providenciados os
valores de ESTOQUE levantado em
31.12.2018 e nos sejam enviados a relação até 10.01.2019, para encerramento
do balanço.
Pedimos também que sejam enviados os saldos de FORNECEDORES e
CLIENTES existentes, ou seja, valores
que ficaram a pagar e a receber em
31/12/2018, inclusive extratos bancários, demonstrativos de cartões de
créditos, de aplicações financeiras,
despesas e impostos pagos.
Informamos aos Senhores clientes
que, toda e qualquer documentação
deverá ser entregue mensalmente ao
nosso portador, quando na sua visita.
Tendo em vista o curto prazo para
o encerramento do ano social/fiscal,
reiteramos aos senhores clientes que
nos enviem a documentação ainda
pendente para que possamos dar continuidade e posterior encerramento da
contabilidade.
Dezembro/2018

Financeiro
Gerente

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

Honorários do
mês 12.2018

(Aos clientes King)
Dia 30.12.2018 vencerão os honorários referentes a 12.2018, cujos valores
poderão ser pagos até 02.02.2019 (sem
acréscimos). Evite multa de 10% e o
risco da empresa ficar suspensa da
nossa assistência. Dúvidas ligar para
2856.7232 ou 2856.7250.

Boletos de
pagamento
cobrança
registrada X
dinheiro
Recebimento de boletos de
pagamento de valor superior a
R$ 10.000,00
a. Desde 28.05.2018 não pode ser
recebido, em hipótese alguma, em
espécie. Somente deve ser recebido
por débito em conta, por cheque ou
meios eletrônicos
b. Deve ser observado o valor de
recebimento (valor final de pagamento
acrescido de encargos ou deduções)
e não o valor de face do boleto de
pagamento;
c. O débito em conta no guichê de
caixa, deve ser sempre mediante a
utilização de cartão e senha ou outros
meios/dispositivos de identificação do
pagador;
d. É facultativa a utilização do saque
avulso para o recebimento de boletos,
Dezembro/2018

desde que, neste caso, o Banco
tenha o encadeamento sistêmico das
autenticações dos documentos.
Recebimento de boletos de
pagamento de valor até R$ 10.000,00
a. O recebimento pode ser realizado
por qualquer meio de pagamento,
incluindo em espécie, recebido por
débito em conta, por cheque ou meios
eletrônicos, deve ser sempre realizado
por um único meio de pagamento.
(Fonte da informação Febraban)
OBS. Todas as pessoas físicas ou
jurídicas, que tenha recebido valores
em espécie cuja soma seja igual ou
superior a R$ 30.000,00 (trinta mil
reais), ou o equivalente em outra moeda,
decorrentes das operações realizadas
com outra pessoa física ou jurídica é
obrigado a entrega da Declaração de
Operações Liquidadas com Moeda em
Espécie (DME) junto a Receita Federal.

Notícias Econômicas
Paulo Fujihara

Número de
empresas
inadimplentes
no país cresce
Levantamento feito pelo Serviço de
Proteção ao Crédito (SPC Brasil) mostra
o crescimento no número de empresas
com contas em atraso em setembro,
registrando alta de 9,39% na comparação com o mesmo período no ano
passado. Já na comparação mensal de
agosto para setembro deste ano, houve
crescimento modesto de 0,56%.
Os dados do Indicador de Inadimplência da Pessoa Jurídica revelam que a

região com o maior volume de empresas
devedoras foi o Sudeste, cujo crescimento
foi de 17,16% na comparação anual. Na
sequência, entram as regiões Sul, com
4,60%; Centro-Oeste, com 4,38%; Nordeste, com 2,78%; e Norte, com 1,83%.
O indicador revela que o número de
dívidas em atraso, no nome de pessoas
jurídicas, também acelerou em setembro, com alta de 7,25% na comparação
com o mesmo mês do ano passado.
De acordo com o estudo, o setor de
serviços foi o ramo credor que registrou
o maior crescimento da inadimplência
de pessoas jurídicas, apresentando variação de 9,4%, seguido pela indústria
(5,7%) e comércio (2,2%).
Considerando as empresas devedoras, a maior parte atua no comércio
(46%), seguida do ramo de serviços
(40%) e indústrias (9%). Do ponto de
vista dos credores – aqueles que deixam de receber - somente as empresas
de setor de serviços respondem por
70% do total das dívidas. Na sequência,
estão o comércio (17%) e as indústrias
(12%). A média é de duas dívidas para
cada empresa inadimplente.
Segundo o SPC Brasil, as dificuldades econômicas persistem mesmo
com o fim da recessão. A entidade
afirma que o desemprego elevado e
a consequente queda no faturamento
das empresas são os principais fatores
que puxam o crescimento no número de
empresas inadimplentes.
Recuperação de crédito para pessoa jurídica — De acordo com o índice,
houve alta de 3% no número de empresas que conseguiu recuperar o crédito
acumulado de um ano. A alta foi puxada
pela Região Sudeste, onde o volume
de quitação de dívidas das empresas
cresceu 13,8% nos último 12 meses.
Nas demais regiões, houve registro de
queda: Nordeste registrou -7,9%, Norte
e Sul, -5,7%, e Centro-Oeste, -0,3%.
Fonte: SPC Brasil
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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$

UFESP = R$ 25,70

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

AGENDA FISCAL
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

D
S
			
6
7
13
14
20
21
27
28

JANEIRO DE 2019
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		

01 - Confraternização Universal
12 - Dia do Empresário de Contabilidade (Lei 4.429/84 - autoria Hatiro Shimomoto)
25 - Aniversário de São Paulo

Salário - dez/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 - dez/18
07 SEGUNDA: Salário - dez/18 - Demais Atividades e Domésticos
Simples Doméstico (DAE) - dez/18
FGTS/GFIP - dez/18
Entrega do CAGED
Envio e-Social empresas faturamento acima 78 milhões reais
10 QUARTA: ISS - São Paulo - dez/18
Envio da cópia da GPS/INSS para sindicato da categoria
Início 3ª Fase-2º Grupo e-Social-Eventos Periódicos-Folha de Pagamento
15 TERÇA:
DCTF-web
EFD-Reinf
15 TERÇA:
INSS - dez/18 - Contribuintes Individuais / Facultativo
18 SEXTA:
PIS/COFINS/CSLL - Todos retidos de 01/12/2018 a 31/12/2018
IRRF - Todos retidos de 01/12/2018 a 31/12/2018
INSS - dez/18 - Empresa
DARF - Desoneração da Folha de Pagamento
21 SEGUNDA: Simples Nacional - dez/18
24 QUINTA: PIS sobre a Folha - dez/18
PIS sobre o Faturamento - dez/18
COFINS sobre o Faturamento - dez/18
IPI - dez/18
31 QUINTA: IRPJ/CSLL - Lucro Real Estimado - dez/18
IRPJ/CSLL - Lucro Presumido/Real Trimestral
1ª quota ou quota única - 4º trim/18
IRPF - Carnê Leão/Ganhos de Capital - dez/18
Salários - jan/19 - Papel e Papelão
SEFIP 13º SALÁRIO 2018
**Obs.: Dia 31/12/2018. Não haverá expediente bancário. Último dia útil para pagamento dos tributos será

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
07 SEXTA:
FGTS - nov/18
Entrega do CAGED - nov/18
Simples Doméstico (DAE) - nov/18
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
28 SEXTA:
IRPJ/CSLL - Lucro Real Estimado - nov/18
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

04 SEXTA:

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
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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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