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Editorial:
As microempresas (ME) e empresas de pequeno porte (EPP) devem ter atenção para não serem
excluídas de ofício do regime tributário simplificado e diferenciado favorecido pelo Simples
Nacional, por motivo de inadimplência.
Foi emitido o Ato Declaratório Executivo – ADE, que notifica os optantes pelo Simples Nacional
com débitos previdenciários e não previdenciários, com a Receita Federal (RFB) e a ProcuradoriaGeral da Fazenda Nacional (PGFN).
A contar da data de conhecimento do ADE de exclusão, a pessoa jurídica terá um prazo de 30
(trinta) dias para a regularização da totalidade dos débitos.
Foram notificados 668.440 devedores, que respondem por dívidas que totalizam R$ 23,8 bilhões.
O ADE de exclusão estará disponibilizado para os contadores, técnicos de contabilidade e
contribuintes exclusivamente no Domicílio Tributário Eletrônico (DTE-SN), sistema em que todos
os optantes pelo Simples Nacional são automaticamente participantes. O teor do ADE de exclusão
pode ser acessado pelo Portal do Simples Nacional ou pelo Atendimento Virtual (e-CAC), no sítio
da Receita Federal, mediante certificado digital ou código de acesso. O prazo para consultar o ADE
é de 45 dias a partir de sua disponibilização no DTE-SN, e a ciência por esta plataforma será
considerada pessoal para todos os efeitos legais.
A pessoa jurídica que regularizar a totalidade dos débitos dentro desse prazo terá a sua exclusão
do Simples Nacional automaticamente tornada sem efeito, ou seja, a pessoa jurídica continuará no
Simples Nacional, não havendo necessidade de comparecer às unidades da RFB para adotar
qualquer procedimento adicional.
A pessoa jurídica que não regularizar a totalidade de seus débitos no prazo de 30 (trinta) dias
contados da ciência será excluída do Simples Nacional, com efeitos a partir do dia 01/01/2017
eSocial – verbas rescisórias e novo cronograma
eSocial já calcula as verbas rescisórias do empregado doméstico
A partir do dia 16 de setembro, o eSocial passou a calcular as principais verbas rescisórias dos
empregados domésticos. Basta o empregador informar a data e motivo da rescisão e se é devido aviso
prévio indenizado. Com essas informações, o sistema efetua os cálculos das verbas saldo de salário,
aviso prévio indenizado, 13º salário, férias proporcionais, terço constitucional de férias e salário família,
todos baseados no valor do salário contratual do empregado.
Em situações específicas, o empregador deve alterar os valores calculados e/ou informar valores para
outras rubricas, tais como horas extras, adicional noturno, desconto de faltas, multa por atraso no
pagamento da rescisão etc. Nas situações em que o empregado doméstico não tem direito a férias
indenizadas e recebe apenas salário fixo, ele não precisa fazer cálculos rescisórios.
A nova funcionalidade facilita os procedimentos de geração do Termo de Recisão de Contrato de
Trabalho - TRCT
Fonte: RFB
Receita publica novo cronograma do eSocial
A Receita Federal publicou resolução que estabelece um novo prazo para entrada de empresas no
sistema do eSocial. De acordo com a norma, o programa torna-se obrigatório a partir de janeiro de 2018
para empresas com faturamento acima de 78 milhões, e junho do mesmo ano para todas as outras.
A resolução anterior estabelecia setembro de 2016 como data limite.
O documento mantém o compromisso de tratamento diferenciado às empresas menores e
estende o prazo para envio dos eventos associados a Saúde e Segurança do Trabalhador (SST), que
serão devidos somente seis meses após o início do novo prazo de obrigatoriedade.
O eSocial foi instituído pelo Decreto 8.373, de 11 de dezembro de 2014, e já está parcialmente em
operação por meio do módulo do Empregador Doméstico, que ampliou e garantiu direitos dos
trabalhadores da categoria.

O Módulo do Empregador Doméstico é responsável pela emissão mensal de mais de 1,2 milhão de guias
de pagamento (Documentos de Arrecadação do eSocial – DAE).
Fonte: Portal Brasil
Receita atualiza lista do Brasil de paraísos fiscais
Instrução Normativa RFB no 1.658, de 13 de setembro de 2016, atualiza a Lista do Brasil de Países com
Tributação Favorecida e de Regimes Fiscais Privilegiados objeto da Instrução Normativa RFB no 1.037,
de 4 de junho de 2010 (são mais de sessenta países relacionados).
A lei tributária do Brasil considera um país ou dependência com tributação favorecida aquele que não
tribute a renda ou que a tribute a uma alíquota máxima inferior a 20%, assim como aquele cuja legislação
não permita o acesso a informações relativas à composição societária de pessoas jurídicas, à sua
titularidade ou à identificação do beneficiário efetivo de rendimentos atribuídos a não residentes. Esses
também são os critérios legais que definem regime fiscal privilegiado.
A IN RFB no 1.658, de 2016, foi publicada no Diário Oficial da União (DOU), mas sua cláusula de vigência
contém equívoco ao dispor que o ato entra em vigor na data de sua publicação no DOU, produzindo
efeitos a partir de 1º de agosto de 2016. Foi publicada correção no Diário Oficial da União, dia 19 de
setembro, na qual se estabelece que os efeitos são a partir de 1º de outubro de 2016.
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Obrigações
Competência
IRRF (incidente sobre rendimento de juros s/ capital próprio,
aplicações financeiras, prêmios de sorteios e concursos e multas de
contratos)
3° dec. de Set/16
IOF
3° dec. de Set/16
Salário (pagamento até o 5° dia útil do mês subseqüente)
Set/16
Simples Doméstico
Set/16
CAGED (via postal ou meio magnético)
Set/16
FGTS (não sendo dia útil, antecipar o recolhimento)
Set/16
IPI – Cigarros do Código 2402.90.00 da TIPI
Set/16
NFTS – Nota Fiscal do Tomador de serviços – ISS-SP
Set/16
ISS (município de São Paulo)
Set/16
IOF
1° dec. de Out/16
IRRF (incidente sobre rendimento de juros s/ capital próprio,
aplicações financeiras, prêmios de sorteios e concursos e multas de
contratos)
1° dec. de Out/16
CIDE – Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico
Set/16
EFD-Contribuições (EFD de Pis, Cofins e Inss s/ receita bruta)
Ago/16
INSS (carnê autônomo, empregados, doméstico e facultativo)
Set/16
Cofins/CSLL/PIS – Retenção na fonte
Set/16
IRRF (Imposto de renda retido na fonte)
Set/16
INSS – contribuição das empresas e equiparadas
Set/16
DCTF – Mensal
Ago/16
PAES/PAEX – Parcelamento Especial – INSS
Set/16
RET (regime especial de tributação das incorporações)
Set/16
SIMPLES NACIONAL (Impostos/ Contribuições – ME/EPP)
Set/16
IOF
2° dec. de Out/16
IRRF (incidente sobre rendimento de juros s/ capital próprio,
aplicações financeiras, prêmios de sorteios e concursos e multas de
contratos)
2° dec. de Out/16
IPI - Demais produtos
Set/16
COFINS
Set/16
PIS
Set/16
IPI – Bebidas – Capítulo 22 da TIPI – 0668
Set/16
IRPJ (imposto de renda pessoa jurídica)
Set/16
CSLL (contribuição social s/ o lucro da empresa)
Set/16
IRPJ – Apuração Trimestral – 1ª Cota
3° Trim/16
CSLL – Apuração Trimestral – 1ª Cota
3° Trim/16
REFIS
Set/16
IRPF – Carnê-leão
Set/16
PAES – Parcelamento Especial – Receita Federal
Set/16
PAEX – Parcelamento Expecional
Set/16
PAEX 2 – Simples Nacional
Set/16
DES – Declaração Eletrônica de Serviços (Município de São Paulo)
Set/16

Documento
DARF (2 vias)
DARF (2 vias)
Recibo (2 vias)
DAE – SIMPLES
CAGED (2 vias)
GFIP (2 vias)
DARF (2vias)
Declaração/Internet
DARM
DARF (2 vias)
DARF (2 vias)
DARF (2 vias)
Declaração/Internet
GPS (2 vias)
DARF (2 vias)
DARF (2 vias)
GPS (2 vias)
Declaração/Internet
GPS (2 vias)
DARF (2 vias)
DAS – SIMPLES
DARF (2 vias)
DARF (2 vias)
DARF (2 vias)
DARF (2 vias)
DARF (2vias)
DARF (2vias)
DARF (2 vias)
DARF (2 vias)
DARF (2 vias)
DARF (2 vias)
DARF (2 vias)
DARF (2 vias)
DARF (2 vias)
DARF (2 vias)
DARF (2 vias)
Declaração/Internet

31
31
31

Parcelamento Lei n° 11.941/2009
DTTA – Declaração de Transferência de Titularidade de Ações
DERCAT (Declaração de Regularização Cambial e Tributária
Entregas e Recolhimentos

Out/16
1º Sem/16
2014

PRAZOS DE RECOLHIMENTOS
CÓDIGO DE PRAZO DE RECOLHIMENTO
1031 - 3° DIA ÚTIL DO MÊS SUBSEQÜENTE
1090 – DIA 09 DO MÊS SUBSEQÜENTE
1100 – DIA 10 DO MÊS SUBSEQÜENTE
1150 – DIA 15 DO MÊS SUBSEQÜENTE
1200 – DIA 20 DO MÊS SUBSEQÜENTE
1220 – DIA 22 DO MÊS SUBSEQÜENTE

PRAZO DE
RECOLHIMENTO
05.10
10.10
10.10
17.10
20.10
22.10

1250 – DIA 25 DO MÊS SUBSEQÜENTE
2100 – DIA 10 DO 2° MÊS SUBSEQÜENTE

25.10
10.10

Simples Nacional –Diferencial e ST
ICMS/SP – Substituição Tributária
DeSTDA – Declaração ST e Difal
EFD – Escrituração Fiscal Digital

31.10
31.10
20.10
20.10

PRAZOS DE ENTREGA REDF
8° Dígito CNPJ = 0 – xxx.xxx.xx0/xxxx-xx
8° Dígito CNPJ = 1 – xxx.xxx.xx1/xxxx-xx
8° Dígito CNPJ = 2 – xxx.xxx.xx2/xxxx-xx
8° Dígito CNPJ = 3 – xxx.xxx.xx3/xxxx-xx
8° Dígito CNPJ = 4 – xxx.xxx.xx4/xxxx-xx
8° Dígito CNPJ = 5 – xxx.xxx.xx5/xxxx-xx
8° Dígito CNPJ = 6 – xxx.xxx.xx6/xxxx-xx
8° Dígito CNPJ = 7 – xxx.xxx.xx7/xxxx-xx
8° Dígito CNPJ = 8 – xxx.xxx.xx8/xxxx-xx
8° Dígito CNPJ = 9 – xxx.xxx.xx9/xxxx-xx

DIA
10.10
11.10
12.10
13.10
14.10
15.10
16.10
17.10
18.10
19.10

PRAZOS DE ENTREGA DA GIA
ÚLTIMO NÚMERO DA INSCRIÇÃO ESTADUAL

DIA

0e1

16.10

2,3 e 4

17.10

5,6 e 7

18.10

8e9

19.10

DARF (2 vias)
Declaração/Internet
Declaração/Internet

