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Retorno das férias – 1
Certamente, todas as pessoas se
programam para entrar em férias.
Os estudantes recebem a notícia
que irão entrar em férias com muita
alegria e felicidade, porque durante o
período escolar parece que o sacrifício
diário de ir e vir à escola visa o bom
resultado nos estudos.
Durante o período letivo de 1 ano, o
caráter do estudante vai se formando,
uma oportunidade de aprender e melhorar a sua personalidade.

Veja quais documentos...................pág. 05
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Hatiro Shimomoto
hatiro@hatiro.com.br

Todos os cursos sempre servem
para melhorar a cultura, não é uma
repetição o ano todo, chegando até ao
cansaço. Entretanto, o poder da mente
pode corrigir este estado psicológico.
Se pensar que durante o estudo
é possível aumentar e melhorar seus
conhecimentos, poderia agradecer ou
sentir gratidão pelo tempo dedicado
ao estudo. Assim, o cansaço mental
desaparece, pelo êxito alcançado de
que agora tem conhecimentos para
enfrentar os problemas do dia a dia.
E os empreendedores? Não são
iguais aos estudantes, entretanto, alguns empresários desejam tirar férias
uma vez ao ano ou a cada período.

Não é o caso do empreendedor com
sua própria atividade, mas os executivos contratados, servidores públicos,
funcionários de autarquias desejam
tirar férias.
Na minha opinião, tudo depende do
interesse do trabalhador, se está só se
dedicando para um projeto, para a sua
atividade ou para terceiros.
Há os que cansam trabalhando e os
que não se cansam, extrapolando as
leis trabalhistas e, ainda sem descanso, sem férias, dedicam a vida inteira
aproveitando de 16h00 a 18h00 diariamente. Essas pessoas são cientistas,
pensadores, inventores, que orientam
e fazem a humanidade melhorar a
qualidade de vida. Pessoas assim não
pensam no tempo dedicado à evolução da sociedade e não pensam em
remuneração monetária, mas recebem
admiração e gratidão da sociedade.
Geralmente, as pessoas que são
premiadas por suas realizações, como
no Guiness Book, Prêmio Nobel da
Paz, “Oscar”, não são materialistas e
ganham tempo de vida trabalhando e
dedicando-se para que a humanidade
tenha mais qualidade de vida.		
		
Continua.....
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Notícias Jurídicas

Limbo
previdenciário:
empresa é a
responsável
pelo retorno do
trabalhador às
atividades laborais

Uma ex-auxiliar de serviços gerais
de um hospital acionou a Justiça Trabalhista para resolver uma divergência
entre o INSS e o empregador sobre a
aptidão da empregada para exercer
suas funções no trabalho. A auxiliar
ficou afastada do serviço pelo INSS,
percebendo auxílio-doença entre fevereiro e março de 2014. Ela retornou
ao trabalho após o INSS tê-la considerado apta ao trabalho. Contudo, ao se
apresentar no serviço, realizou exame
médico para aferir sua capacidade
laborativa, mas a médica da empresa
considerou-a inapta para o trabalho.
Diante dessas diferenças de entendimento entre o hospital e o INSS, a
trabalhadora ficou impedida de reassumir suas funções, permanecendo
sem receber salário ou benefício previdenciário, até obter judicialmente o
auxílio-doença, em dezembro de 2016.
Por tais motivos, a defesa da auxiliar afirma que os salários e reflexos
devidos à auxiliar entre março de 2014
e novembro de 2016 não foram contemplados na sentença previdenciária
e pede a quitação destes pelo hospital,
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devido à situação de limbo previdenciário. A trabalhadora, de acordo com
seus advogados, não poderia ficar
desassistida, pois a responsabilidade
pelo pagamento de seus salários a
partir da alta médica do órgão previdenciário é do empregador.
O Juízo da 2ª Vara Trabalhista
condenou o hospital ao pagamento
dos salários e demais vantagens remuneratórias entre março de 2014 e
novembro de 2016. O juiz do trabalho
Ari Lorenzetti entendeu que a empregadora manteve-se inerte diante da
situação enfrentada pela reclamante,
ao abandoná-la à própria sorte e não
ter recorrido administrativamente junto
ao INSS para obter o auxílio previdenciário. O magistrado salientou que a
ausência de pagamento dos salários
constituiria ato ilícito, pois o empregado depende deles para cumprir com
suas obrigações. Na sentença constou
também que a auxiliar possui doenças
graves, não havendo dúvida acerca de
sua dificuldade financeira ter lhe causado humilhação e constrangimento.
Contra essa sentença, o hospital
recorreu ao tribunal para questionar
a condenação, pois haveria nos autos
provas de que a auxiliar não foi impedida de retornar ao trabalho, mas
que ela mesmo informava à empresa
sobre sua impossibilidade de retornar
ao trabalho. Ao final, pediu a reforma
da sentença para excluir a condenação
no período de afastamento da autora
da ação.
O relator, juiz convocado Luciano
Crispim, votou no sentido de manter a
condenação. O magistrado destacou a
existência de prova documental hábil
a demonstrar que a própria autora
sempre informou que não tinha condições de retomar suas atividades, em
decorrência de seu grave estado de
saúde. “Contudo, o reconhecimento
de que não tinha condições de exercer

as suas atividades não faz concluir
que deixou de prestar serviços por
sua própria iniciativa, não afastando,
portanto, a responsabilidade do reclamado”, ponderou o relator.
Luciano Crispim salientou que o
hospital deveria ter recorrido da decisão do INSS para tentar desconstituir
a presunção de capacidade atestada
pelo perito autárquico, apresentando
a posição de seu médico do trabalho,
ou ainda, a empresa poderia ter readaptado a obreira em outra função até
que a situação previdenciária fosse
definitivamente resolvida.
O magistrado destacou a jurisprudência majoritária no sentido de ser
do empregador a obrigação de pagar
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a remuneração do empregado que se
encontra no “limbo previdenciário”.
Para Luciano Crispim, o hospital deveria o ter dado continuidade ao contrato de trabalho, com a prestação de
serviços, mesmo em função diversa da
anteriormente exercida e pagamento
de salários, pois com a alta previdenciária cessou a suspensão do contrato
de trabalho. Com esses argumentos, o
relator manteve a sentença do Juízo da
2ª Vara do Trabalho.
O limbo previdenciário é o período
em que o empregador e/ou empregado
e o INSS discordam da capacidade
do empregado ao trabalho. A divergência pode surgir entre a avaliação
médica realizada ou pelo empregador
ou mesmo, pelo médico particular do
empregado, em que seja reconhecida
sua incapacidade ou inaptidão ao trabalho. Em contrapartida, a perícia do
INSS concede alta ao empregado, por
considerá-lo apto ao retorno de suas
atividades.
Fonte: Tribunal Regional do
Trabalho da 18ª Região

Pessoal
Gerente

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

Novo valor do
Salário Mínimo
Federal

Publicada D.O.U. em 02.01.2019
Fica estabelecido que, a contar de
01.01.2019, o salário-mínimo mensal
será de R$ 998,00 (novecentos e noventa e oito reais).
Fevereiro/2019

O seu valor diário corresponderá a
R$ 33,27 e o seu valor horário a R$ 4,54.
O Decreto em fundamento entra em
vigor a partir de 01.01.2019.
(Decreto nº 9.661/2019 - DOU 1 de
01.01.2019 - Ed. Especial)
Fonte: Editorial IOB

Nova tabela de
INSS e valor do
salário família

O Ministério de Estado da Economia
publicou a tabela de salários-de-contribuição dos segurados empregado, empregado doméstico e trabalhador avulso
para fatos geradores que ocorrerem a
partir da competência janeiro/2019, reajustou em 3,43% os benefícios pagos
pelo Instituto Nacional do Seguro Social
(INSS), definiu os valores das cotas do
salário-família e revogou, expressamente, a Portaria MF nº 15/2018, que
dispunha sobre os mencionados valores
para 2017.
Entre outras disposições estabelecidas pela Portaria ME nº 9/2019,
destacamos:
a) o valor da cota do salário-família
por filho ou equiparado de qualquer condição, até 14 anos de idade ou inválido
de qualquer idade, desde 1º.01.2019,
que é de:
a.1) R$ 46,54 para o segurado com
remuneração mensal não superior a
R$ 907,77;
a.2) R$ 32,80 para o segurado com
remuneração mensal superior a R$
907,77 e igual ou inferior a R$ 1.364,43;
b) a tabela de contribuição previdenciária dos segurados empregado,
empregado doméstico e trabalhador

avulso, para pagamento de remuneração a contar de 01.01.2019, conforme
segue:
Salário-de-contribuição
(R$) Alíquota para fins de
recolhimento ao INSS
até

1.751,81

8%

de

1.751,82 a
2.919,72

9%

de

2.919,73 a
5.839,45

11%

DIRF 2019
Ano Calendário
2018
A DIRF 2019, relativa ao ano-calendário de 2018, deverá ser apresentada
até as 23h59min59s (vinte e três horas,
cinquenta e nove minutos e cinquenta
e nove segundos), horário de Brasília,
de 28.02.2019.
§ 1º No caso de extinção decorrente
de liquidação, incorporação, fusão ou
cisão total ocorrida no ano-calendário de
2019, a pessoa jurídica extinta deverá
apresentar a DIRF 2019 relativa ao ano
calendário de 2018 até o último dia útil
do mês subsequente ao da ocorrência
do evento, exceto se o evento ocorrer
no mês de janeiro de 2019, caso em que
a DIRF 2019 poderá ser apresentada
até o último dia útil do mês de março
de 2019.
§ 2º Na hipótese de saída definitiva
do Brasil ou de encerramento de espólio
ocorrido no ano-calendário de 2019, a
DIRF 2019 de fonte pagadora pessoa
física relativa a esse ano-calendário
deverá ser apresentada:
I - no caso de saída definitiva:
a) até a data da saída em caráter
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permanente; ou b) no prazo de até 30
(trinta) dias, contado da data em que
a pessoa física declarante completar
12 (doze) meses consecutivos de ausência, no caso de saída em caráter
temporário; e
II - no caso de encerramento de
espólio, no mesmo prazo previsto no
§ 1º para apresentação da DIRF 2019
relativa ao ano calendário de 2019.

Informes de
Rendimento Ano
Calendário 2018

• Prazo para entrega será no dia
28.02.2019.

Extinção do
Ministério do
Trabalho

Publicada em 02.01.2019
Como parte da nova composição
dos órgãos públicos da administração
pública federal, os órgãos do extinto Ministério do Trabalho foram remanejados
para o Ministério da Justiça e Segurança Pública, o qual será responsável por
medidas relacionadas a:
a) Coordenação-Geral de Imigração
e Conselho Nacional de Imigração;
b) registro sindical;
c) política de imigração laboral.
(Decreto nº 9.662/2019 - DOU 1 de
02.01.2019 - Ed. Extra)
Fonte: Editorial IOB
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Assessoria
Gerente

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

RX dos
Contribuintes
Programa
“Nos Conformes“
O Programa “Nos Conformes”
estabeleceu um conjunto de normas
visando ampliar a orientação tributária,
facilitar e incentivar a autorregularização e a conformidade fiscal, reduzir os
custos de conformidade para os contribuintes e aperfeiçoar a comunicação
entre os contribuintes e a Administração
Tributária, prevendo assim, a adoção
de diversas medidas para estimular o
cumprimento voluntário das obrigações
tributárias por parte dos contribuintes.
Este programa vai ocasionar dificuldades para as empresas?
Este programa não ocasionará mais
dificuldades para as empresas, ao contrário, o principal objetivo do programa
é criar condições para a construção de
um ambiente de confiança recíproca
entre os contribuintes e a Administração Tributária, além de estimular
a concorrência leal, com a introdução
de práticas de fiscalização mais orientadoras, incentivando o contribuinte
para que regularize espontaneamente
suas obrigações tributárias, principais e
acessórias, garantindo maior eficiência
do sistema tributário como um todo.
E qual método será adotado para
ranquear os contribuintes?
Os contribuintes do ICMS serão
classificados pela Secretaria da Fazenda nas categorias “A+”, “A”, “B”,

“C”, “D”, “E” e “NC” (Não Classificado)”,
sendo que essa classificação poderá
ser implementada gradualmente pela
Secretaria da Fazenda em função do
regime de apuração do contribuinte, do
porte empresarial, da atividade econômica e de outros fatores previstos em
regulamento. O fisco adotou indicadores para classificar as empresas:
P Pagamento do imposto em
atraso:
A comprovação do pagamento dentro dos prazos legais, passa a ser um
indicador extremamente relevante para
as empresas terem um score positivo
no programa “ Nos Conformes”.
PAderência na escrituração fiscal
da EFD x documentos fiscais:
A escrituração fiscal passa a ser
um importante indicador do fisco para
qualificar uma empresa como bom contribuinte, pois considerará os valores
indicados nos documentos fiscais emitidos e recebidos e o que efetivamente foi
lançado em sua escrituração fiscal ou
declarado nas obrigações acessórias,
ou seja, irá validar a escrituração fiscal.
PPerfil dos Fornecedores:
As empresas brasileiras, desde a
implementação da Nota Fiscal Eletrônica e SPED já se preocupam com a
idoneidade dos seus fornecedores, mas
até então, as pesquisas restringiam-se
a empresa estar habilitada ou não junto
à SEFAZ ou Receita Federal. Com o
projeto “Nos Conformes”, qualificar o
fornecedor será uma das missões mais
complexas aos contribuintes.
Contribuintes bem ranqueados poderão ter acesso a informações de Análises Fiscais Prévias, autorização para
apropriação de créditos acumulados,
restituição de tributos e renovação de
Regimes Especiais de maneira simplificada e pagamento de ICMS importação
mediante compensação em conta gráfica, dentre outros ganhos significativos.
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Para evitar surpresas em decorrência do novo programa “Nos Conformes”
fale com a King e saiba como podemos
ajudar a sua empresa ficar em total
conformidade.

Logística e Serviços
Gerente

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

Declaração de
IRPF 2019

• Informações do Livro Caixa e com
os DARF pagos de Carnê-Leão;
• Informes de Nota Fiscal Paulista,
Nota Fiscal Paulistana.
Rendas variáveis: Nota fiscal da
compra e venda de ações, DARF recolhidos da apuração mensal de imposto.
• Escrituras de compras e vendas de
bens imóveis com informações de nº da
matricula e também do IPTU de todos
os imóveis, e bens moveis (veículos,
barcos , aeronaves o nº de remavam;
• Despesas de reformas em imóveis
com NF.
• Extratos bancários com nome e nº
de conta para o IR.

Pagamentos e deduções efetuadas:

O que é preciso separar de documentos para 2019?
Endereço: Caso houve mudança de
endereço trazer o novo, nº do Título de
Eleitor, CPF do cônjuge;
Dependentes se houver, trazer:
Data de nascimento, nome, grau de
parentesco com o nº do CPF.
Informes de Rendimentos Recebidos:
• Rendimentos de instituições financeiras (bancos), inclusive das corretoras de valores;
• Salários, Pró-Labore, Distribuição
de Lucros, aposentadoria, pensões, etc.;
• Aluguéis recebidos de pessoas
físicas e jurídicas;
• Recebimentos de heranças e doações, formal de partilha;
Fevereiro/2019

Gerente

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

Bens e direitos:

Dívidas e ônus: Comprovantes de
aquisição e pagamentos de dívidas
em 2018.

Se prepare para a declaração de
Imposto de Renda, organize os documentos necessários.

Contábil

• Informe anual de pagamentos
efetuados a planos de saúde;
• Despesas médicas e odontológicas com CNPJ E CPF dos contratados;
• Comprovantes de pagamentos de
despesas com educação próprias ou
de dependentes com o devido CNPJ,
• Extrato de pagamento de previdência social ou privada;
• Recibos de todas as doações efetuadas no exercício de 2018 e 2019;
• INSS pagos a empregado doméstico sendo apenas um por CPF com o
nº do NIT;
• Recibos de pagamentos efetuados
a autônomos e prestadores de serviços.
Faça a sua declaração de imposto
de renda 2019 com um profissional da
área, pois somente ele poderá fornecer a você a melhor forma de declarar
conseguindo que se chegue ao menor
imposto a pagar ou a maior restituição
a receber, o responsável por essa área
é o contador ou contabilista.

IOF – Operação de
Mútuo Incidência e
Aplicação

O mútuo é o empréstimo de coisas
fungíveis, onde o mutuário é obrigado
a restituir ao mutuante o que dele
recebeu em coisa do mesmo gênero,
qualidade e quantidade (art. 586 da Lei
n° 10.406/2002 (Código Civil).
Figuram no contrato de mútuo: O
MUTUANTE, quem concede o empréstimo no contrato de mútuo e O MUTUÁRIO, quem recebe o empréstimo.
O mútuo realizado entre Pessoas
Físicas ou de Pessoa Física para
Pessoa Jurídica não está sujeito a
incidência do IOF.

Bem Vindos aos
Novos Clientes
• SFB SPORT AND
FITNESS BRAZIL COM. DE
EQUIPAMENTOS EIRELI
• DICAST INDÚSTRIA E
COMÉRCIO DE PEÇAS EIRELI
• GHCP PARTICIPAÇÕES
LTDA

• D’LEITE COMÉRCIO DE
ALIMENTOS E ARTIGOS PARA
FESTAS LTDA - EPP
•TBG MODA EIRELI
• M M IKEJIMA
5

O IOF incide sobre as operações
de crédito, incluindo os contratos de
mútuo que tenham por objeto recursos
em dinheiro, realizadas entre Pessoas
Jurídicas ou entre Pessoas Jurídicas e
Pessoas Físicas.

o valor que você tem para resgatar.
2. Selecione o perfil (contribuinte
ICMS, consumidor, contabilista, fazendário e usuário Procon). Informe
novamente o número do CPF ou CNPJ
e a senha cadastrada.

de uma única forma: a transferência
para uma conta corrente ou poupança
próprias. No lote de crédito liberado
em outubro, o usuário tem a opção de
utilizar seus créditos para abater do
IPVA do ano seguinte.

São responsáveis pela cobrança do
IOF e pelo seu recolhimento ao Tesouro Nacional as pessoas jurídicas que
concederem o crédito, nas operações
correspondentes a mútuo de recursos
financeiros

3. Na página seguinte, escolha a
opção Utilizar Créditos. Os usuários
podem optar por transferir o dinheiro
para conta corrente ou poupança de
sua titularidade ou ainda reservar os
créditos para abater do IPVA (opção
disponível apenas no mês de outubro).

6. Em ambos os casos, o dinheiro
estará disponível no banco escolhido
a partir da quarta-feira da semana
subsequente àquela em que foi feito o
pedido de resgate. Portanto, o usuário
poderá fazer seu pedido de resgate
com tranquilidade.

4. Tanto a conta corrente quanto
conta poupança devem necessariamente estar cadastradas no nome do
contribuinte que consta do cadastro da
Nota Fiscal Paulista.

7. Os consumidores com créditos
acumulados da Nota Fiscal Paulista,
mas que tenham algum tipo de pendência de IPVA e ICMS com o Estado,
estão impedidos de resgatá-los até que
a quantia seja quitada.

O fato gerador do IOF ocorre na
data da entrega, total ou parcial, do
valor que constitua o objeto da obrigação ou a sua colocação à disposição
do interessado, ou no momento da
liberação de cada uma das parcelas.
A Receita Federal do Brasil (RFB)
poderá identificar as operações realizadas de mútuo, sem contrato estabelecido, e gerar aviso de cobrança do
IOF, além de solicitar a comprovação
das operações realizadas, por meio
de registro em cartório dos contratos
de mútuo.

5. O consumidor pessoa física
pode transferir valores superiores a R$
25,00 para sua própria conta corrente
ou poupança. As pessoas jurídicas só
poderão resgatar seus créditos se o
valor for igual ou superior a R$ 25 e

8. Os valores ficam à disposição
dos consumidores por cinco anos e
podem ser utilizados a qualquer momento dentro desse período.
Para saber mais, acesse aqui.

Decreto nº 6.306/2007

Fiscal
Gerente

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

Saiba como
resgatar seus
créditos da Nota
Fiscal Paulista
Do Portal do Governo do Estado
1. Entre no site da Nota Fiscal Paulista, informe seu CPF ou CNPJ e clique em Consultar. O sistema informará
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https://portal.fazenda.sp.gov.br/servicos/nfp/Paginas/Sobre.aspx
https://www.nfp.fazenda.sp.gov.br/login.aspx?ReturnUrl=%2fPrincipal.aspx
Dúvidas consultem a Equipe Fiscal (equipefiscal@grupoking.com.br).
Fevereiro/2019

Financeiro
Gerente

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

Honorários do
mês 02.2019

(Aos clientes King)
Dia 28.02.2019 vencerão os honorários referentes a 02.2019, cujos valores
poderão ser pagos até 01.03.2019 (sem
acréscimos). Evite multa de 10% e o
risco da empresa ficar suspensa da
nossa assistência. Dúvidas ligar para
2856.7232 ou 2856.7250.

Cobrança Extras
(Aos clientes King)

Dia 20.03.2019 vencerão as
cobranças de Elab. Entr. Declaração
do Imposto de Renda Retido na Fonte
-DIRF. A DIRF é uma obrigação
tributária acessória devida por todas as
pessoas jurídicas e tem como objetivo
informar: os rendimentos pagos a
pessoas físicas domiciliadas no País,
inclusive os isentos e não tributáveis
nas condições em que a legislação
especifica; o valor do imposto sobre
a renda e/ou contribuições retidos
na fonte, dos rendimentos pagos ou
creditados para seus beneficiários; o
pagamento, crédito, entrega, emprego
ou remessa a residentes ou domiciliados
no exterior, ainda que não tenha havido
a retenção do imposto, inclusive nos
casos de isenção ou alíquota zero; e
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os pagamentos a plano de assistência
à saúde – coletivo empresarial. Fica
também obrigada à entrega da DIRF,
a pessoa jurídica que tenha efetuado
retenção, ainda que em único mês
do ano-calendário a que se referir a
DIRF, da Contribuição Social sobre o
Lucro Líquido (CSLL), da Contribuição
para o Financiamento da Seguridade
Social (Cofins) e da Contribuição
para o PIS/Pasep sobre pagamentos
efetuados a outras pessoas jurídicas.
Esta obrigatoriedade se estende às
pessoas físicas e jurídicas domiciliadas
no País que efetuarem pagamento,
crédito, entrega, emprego ou remessa a
residentes ou domiciliados no exterior,
ainda que não tenha havido a retenção
do imposto, inclusive nos casos de
isenção ou alíquota zero.

Notícias Econômicas
Paulo Fujihara

Boas expectativas
para 2019

Cerca de 1,5 milhão de pequenos
negócios devem ser abertos no Brasil
em 2019, segundo análises feitas pelo
Sebrae com dados da Receita Federal
(considerando microempreendedores
individuais, micros e pequenas empresas). Os pequenos negócios têm
sido fundamentais, especialmente em
2018, para a manutenção do nível de
emprego e a estabilização da economia
brasileira. Mesmo com todas as dificuldades, as micros e pequenas empresas
(MPEs) são as principais responsáveis

pela geração de vagas de trabalho formais e devem fechar este ano com um
saldo de 600 mil trabalhadores contratados. Atualmente, 98,5% das empresas brasileiras estão nesse segmento, e
representam uma importante janela de
oportunidade. A causa passa por dois
fatores: maior número de desempregados – devido à recessão – buscando
uma forma de renda e um ambiente
de negócios melhor, com processos
mais facilitados e mais informações
disponíveis. No entanto, é preciso ter
o pé no chão. O primeiro passo para
empreender é escolher uma atividade
que a pessoa goste e tenha as habilidades necessárias para atuar naquele
mercado. Depois, é hora de tirar a ideia
do papel e fazer um bom planejamento.
É preciso pensar em tudo: no capital de
giro, na identificação e escolha dos fornecedores, além do acompanhamento
contínuo dos processos e resultados,
possuindo uma retaguarda de profissionais para realizar a contabilidade
deste empreendimento. Em 2017, dos
1,4 milhão de brasileiros que conquistaram o primeiro emprego, 755 mil
(55%) usaram as micros e pequenas
empresas como porta de entrada. As
mulheres lideraram o preenchimento
de vagas, principalmente no comércio
e serviços, que respondem à 75% dos
postos de trabalho criados para quem
está entrando no mercado de trabalho.
No que diz respeito à atividade do empreendedorismo, o público com idade
entre de 18 e 24 anos já soma 20,3%
das pessoas envolvidas na abertura de
uma empresa. Outro dado interessante
é que, as mulheres estão em situação
de igualdade em relação aos homens
quando se trata da criação de novos
empreendimentos. São 23,9 milhões
de mulheres que decidiram abrir seu
próprio negócio, contra 25,4 milhões de
empresários do sexo masculino, entre
as micros e pequenas empresas.
*Fonte: Notícias do Sebrae
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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
FEVEREIRO DE 2019
D
S
T
Q
Q
S
						
1
3
4
5
6
7
8
10
11
12
13
14
15
17
18
19
20
21
22
24
25
26
27
28

S
2		
9
16
23

MARÇO DE 2019
D
S
T
Q
Q
						
3
4
5
6
7
10
11
12
13
14
17
18
19
20
21
24/
25
26
27
28
31

S
1
8
15
22
29

S
2		
9
16
23
30

04 e 05 - Feriado Bancário
05 - Carnaval
06 - Feriado Bancário até às 12 hs

05 TERÇA:

Salário - jan/19 - Metalúrgicos, Químicos, Plásticos, Gráficos, 		
Advocacia, Clínica de Estética, Instituto de Beleza, Indústria de
Produtos de Limpeza, Jornalistas
NFTS - Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Tomados - jan/19
06 QUARTA: Salário - jan/19 - Demais Atividades e Domésticos
07 QUINTA: Simples Doméstico (DAE) - jan/19
FGTS/GFIP - jan/19
Entrega do CAGED
Envio folha pagamento para e-Social (exceto empresas Simples Nacional)
08 SEXTA:
Envio da cópia da GPS/INSS para sindicato da categoria
11 SEGUNDA: ISS - São Paulo - jan/19
15 SEXTA:
INSS - jan/19 - Contribuintes Individuais/Seg. Facultativo
DCTF- web
EFD - REINF
20 QUARTA: PIS/COFINS/CSLL - Todos retidos de 01/01/2019 a 31/01/2019
IRRF - Todos retidos de 01/01/2019 a 31/01/2019
Simples Nacional - jan/19
INSS - jan/19 - Empresa
DARF - Desoneração da Folha de Pagamento
25 SEGUNDA: PIS sobre a Folha - jan/19
PIS sobre o Faturamento - jan/19
COFINS sobre o Faturamento - jan/19
IPI - jan/19
28 QUINTA: DIRF 2019 - Ano Calendário 2018
Entrega dos Informes de Rendimento Ano 2018
IRPJ/CSLL - Lucro Real Estimado - jan/19
IRPJ/CSLL - Lucro Presumido/Real Trimestral - 2ª quota - 4º trim/18
IRPF - Carnê Leão/Ganhos de Capital - jan/19
Salários - fev/19 - Papel e Papelão
ICMS: O vencimento será de acordo com a atividade da empresa.
Todas as segundas-feiras do mês. Consulta DEC:
https://dec.prefeitura.sp.gov.br/portal/#/
https://www.dec.fazenda.sp.gov.br/DEC/UCLogin/login.aspx
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05 TERÇA:

Salário - fev/19 - Metalúrgicos, Químicos, Plásticos, Gráficos, 		
Advocacia, Clínica de Estética, Instituto de Beleza, Indústria de
Produtos de Limpeza, Jornalistas
NFTS - Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Tomados - fev/19
06 QUARTA: Salário - fev/19 - Demais Atividades e Domésticos
07 QUINTA: Simples Doméstico (DAE) - fev/19
FGTS/GFIP - fev/19
Entrega do CAGED
Envio folha pagamento para e-Social (exceto empresas Simples Nacional)
08 SEXTA:
Envio da cópia da GPS/INSS para sindicato da categoria
11 SEGUNDA: ISS - São Paulo - fev/19
15 SEXTA:
INSS - fev/19 - Contribuintes Individuais/Seg. Facultativo
DCTF-web
EFD-Reinf
20 QUARTA: PIS/COFINS/CSLL - Todos retidos de 01/02/2019 a 28/02/2019
IRRF - Todos retidos de 01/02/2019 a 28/02/2019
Simples Nacional - fev/19
INSS - fev/19 - Empresa
DARF - Desoneração da Folha de Pagamento
25 SEGUNDA: PIS sobre a Folha - fev/19
PIS sobre o Faturamento - fev/19
COFINS sobre o Faturamento - fev/19
IPI - fev/19
29 SEXTA:
IRPJ/CSLL - Lucro Real Estimado - fev/19
IRPJ/CSLL - Lucro Presumido/Real Trimestral - 3ª quota - 4º trim/18
IRPF - Carnê Leão/Ganhos de Capital - fev/19
Salários - mar/19 - Papel e Papelão

ICMS: O vencimento será de acordo com a atividade da empresa.
Todas as segundas-feiras do mês. Consulta DEC:
https://dec.prefeitura.sp.gov.br/portal/#/
https://www.dec.fazenda.sp.gov.br/DEC/UCLogin/login.aspx

Fevereiro/2019

