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Nesta Edição:
•	 Receita	FedeRal	vai	multaR	empResas	que	atRasaRem	declaRação	de	débitos	de	tRibutos
•	 Receita	vai	apeRtaR	ceRco	em	2016	e	FiscalizaR	notas	Fiscais	das	empResas
•	 cRise:	poR	que	seu	contadoR	é	impoRtante	paRa	as	estRatégias	de	2016



2015: a estreita liga-
ção entre crise e opor-
tunidades

Em 2014, as empresas brasilei-
ras enfrentaram uma série de de-
safios econômicos. Para 2015, 
há a previsão de que se somem 
ao cenário novas diretrizes para 
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Planejamento Contábil

Crise: Por que seu Contador é importante para as 
estratégias de 2016

De fato, o ano de 2015 não foi dos melhores para 
os brasileiros. Empresários ou não. E 2016 se anuncia 
como igualmente desafiador. Do ponto de vista tribu-
tário, quando os tempos são ‘bicudos’, governo como 
o brasileiro, que ‘gasta e gere mal recursos públicos’, 
tende a apertar o seu contribuinte para fechar suas con-
tas. Neste sentido, fica as seguintes recomendações aos 
empresários:

1 – Faça reunião com o seu contador para entender os efeitos sobre o seu negócio referente aos 
tributos, obrigações acessórias e o melhor aproveitamento das demonstrações contábeis, para 
realizar planejamento tributário adequado ao seu tipo de negócio (a chamada elisão fiscal, que 
é diferente de ‘sonegação fiscal’).

2 – Analise o seu regime tributário para 2016. A opção tem de ser agora em janeiro, com base 
em suas perspectivas de receitas, seus custos e despesas, lembrando que existem basicamente 
três tipos de tributação no Brasil: Lucro Real, Lucro Presumido e  Simples Nacional, sendo que o 
Lucro Presumido e o Simples Nacional possuem restrições e regras para sua adoção e trabalham 
com alíquotas fixas sobre o faturamento, e o Lucro Real possibilita, quando em caso de prejuízo 
‘provado contabilmente’, o não recolhimento de Imposto de Renda e Contribuição Social.

3 – Avaliação de débitos com as administrações tributárias federal, estaduais e municipais bus-
cando os parcelamentos dos mesmos para a regularidade do negócio.

4 – Estruturação interna de seus sistemas financeiros envolvendo contas a pagar e a receber 
e, em especial, todo sistema que envolva o controle de mercadorias. Isso porque a entrada do 
SPED (Sistema Público de Escrituração Digital) será estendido em 2016 com a criação do Bloco 
K, lembrando que este iniciou com a NF-e (Nota Fiscal Eletrônica), depois ‘Sped Fiscal’ e ‘Sped 
Contribuições’.

 Embora os comentários acima sejam básicos, ainda há grande dificuldade e, por consequência, 
grandes prejuízos e perdas de tempo por não se tratar dos pontos acima com a devida atenção 
e cautela que o assunto merece.

* Fonte:  Diário do Grande ABC

Mensagem de alerta

O círculo vicioso da inércia e a síndrome do sapo na panela
Saiba identificar se você está preso dentro do círculo vicioso da inércia para 
não acabar cozido como o sapo da estorinha.

Volta e meia algum grande empresário, quando questionado a respeito do segredo do seu su-
cesso, solta a seguinte resposta: “Sorte – e quanto mais eu trabalho, muito mais sorte eu tenho”.
Aí o sujeito que está lá sentado no trono do seu apartamento com a boca escancarada cheia 
de dentes esperando a morte chegar (parafraseando Raul Seixas), de olho gordo no Facebook 
alheio e compartilhando dezenas de vídeos e fotos de gosto duvidoso WhatsApp afora, bota o 
chapéu de pobre coitado na cabeça e veste-se com a certeza de que seu chefe (se tiver) e o 
mundo conspiram para que ele jamais se transforme num honorável cidadão de sucesso tal e 
qual esses grandes empresários.
O grande problema é que esta pobre vítima do 
mundo cruel não percebeu que está vivendo 
como o sapo que é colocado na panela. Não co-
nhecem esta história? Pois bem, não tentem isto 
em casa, mas reza a lenda que se colocarmos 
um sapo dentro da panela com água a uma tem-
peratura próxima à da lagoa e ligarmos o fogo, 
ele não saltará para fora porque não perceberá 
a tempo o aquecimento gradual da água e, des-
ta forma, acabará por morrer cozido ali mesmo. 
Triste, hein?
Olhando por outro ângulo, podemos dizer que 
esta pobre vítima do mundo cruel está presa num 
verdadeiro círculo vicioso da inércia, pois como 
ela está lá quietinha dentro da sua panela sem 
fazer rigorosamente nada, não há sinal de ne-
nhuma iniciativa que lhe permita começar a gerar    
algum tipo de  oportunidade. Sem iniciativa, não 
há oportunidades e, sem oportunidades, não há 
evolução (pessoal, trabalho etc), apenas estagna-
ção.
Aí ela começará a entrar num terreno muito perigoso, pois a estagnação desencadeia o aumen-
to da insatisfação e desperta o sentimento de inveja contra os “afortunados” que estão evoluin-
do. E como sentimentos ruins fazem (muito) mal à saúde, ela acaba criando novos vícios (ou 
reforçando antigos), que passarão a influir diretamente no desempenho (pessoal/profissional) e 
aumentarão ainda mais essa sensação de que o mundo é contra ela. Sentindo-se impotente, só 
lhe resta ficar cada vez mais presa na sua panelinha, sem criar iniciativas e gerar oportunidades, 
aumentando a estagnação e dando ainda mais corda para que este círculo vicioso não pare 
de rodar indefinidamente até um dia em que a água esquentará de vez – e aí, tomara que esta 
singela e pobre vítima do mundo cruel não tenha ficado cozida no meio do caminho.
Portanto, a única alternativa para quebrar este, que é o principal e o mais nocivo dos círculos 

viciosos e começar a ter “sorte” de verdade, só há um caminho a seguir: pular dessa panela. Já! 
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Mundo Contábil

NOVAS OBRIGATORIEDADES DE NFC-E PASSAM A VALER EM JANEIRO EM SEIS 
ESTADOS E DF

A partir de 1º de janeiro de 2016, novas categorias de contribuintes do comércio passam a se 
enquadrar na obrigatoriedade de emissão da Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica (NFC-e).
Confira as obrigatoriedades de 1º de janeiro:

Paraná
– Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios 
(hipermercados).

São Paulo
– Em substituição à Nota Fiscal de venda a consumidor para os contribuintes que faturaram R$ 
100 mil ou mais em 2015;
– Postos de combustível, em substituição à Nota Fiscal de venda a consumidor.

Rio de Janeiro 
Contribuintes optantes:
a) pelo Simples Nacional com receita bruta anual auferida no ano-base 2014 superior a R$ 
1.800.000,00 (um milhão e oitocentos mil reais), observado o disposto no § 2.º deste artigo;
b) por demais regimes de apuração distintos do regime de confronto entre débitos e créditos, 
inclusive os previstos no Livro V do RICMS/00, independentemente da receita bruta anual aufe-
rida;

Distrito Federal
– Deverão adotar a NFC-e as novas empresas e as enquadradas no regime normal de recolhi-
mento de impostos.

Rio Grande do Sul
– Contribuintes com faturamento superior a R$ 3.600.000,00 e estabelecimentos que iniciarem 
suas atividades a partir de 1º de janeiro de 2016.
Paraíba
– Os estabelecimentos varejistas com faturamento superior a R$ 9 milhões no exercício de 2013
Rondônia
– Para todos os demais contribuintes, exceto os optantes pelo Simples Nacional. 

* Redação – Agência IN

Foco no Fisco

DIFAL: novas regras passam a valer em 1º. de janeiro de 2016

A partir de primeiro de janeiro de 2016 as operações    
interestaduais com consumidor final não contribuinte 
passarão por grandes mudanças em relação à tributação 
do ICMS, passando a ter as mesmas alíquotas aplicáveis 
que as operações com contribuintes (alíquotas interesta-
duais).
Também haverá o recolhimento do Diferencial de            
Alíquota (DIFAL), calculado da diferença entre o ICMS 
do estado de Destino e o ICMS da operação e recolhido 
pelo remetente da mercadoria ou serviço.

* Fonte: Jornal Contábil

Receita Federal vai multar empresas que 
atrasarem declaração de débitos de tributos

Após cinco anos, a Receita Federal estabelece novas regras para o preenchimento da Declara-
ção de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF), a serem aplicadas a partir dos fatos ge-
radores ocorridos em dezembro de 2015. Entre as mudanças, está a aplicação de multa para o 
atraso na entrega da declaração e cobrança de taxa por omissão ou incorreção de informação 
declarada.
As novas regras constam na Instrução Normativa RFB nº 1.599, publicada no Diário Oficial da 
União no dia 14 de dezembro de 2015, que repete as regras estabelecidas pela Instrução Nor-
mativa RFB anterior, de nº 1.110/2010, e traz inovações.
Haverá multa para entrega em atraso e para apresentação da DCTF retificadora. O Fisco irá 
intimar o contribuinte a apresentar a declaração original ou a prestar esclarecimentos no prazo 
estipulado pela Receita.
O objetivo desta nova instrução, segundo o Fisco, é consolidar as regras de apresentação da 
DCTF e facilitar a compreensão da norma. O preenchimento da declaração é eletrônico. O 
contribuinte deve baixar um programa específico disponível na página da Receita Federal do 
Brasil na internet.
A apresentação da DCTF é mensal. Após a assinatura digital da declaração, mediante a utili-
zação de certificado digital válido, deve ser enviada ao Fisco até o 15º dia útil do segundo mês 
subsequente ao de ocorrência dos fatos geradores. Assim, por exemplo, a declaração do mês 
de dezembro 2015 deverá ser entregue até o dia 19 de fevereiro de 2016.

* Fonte:UOL 

Mudanças Tributárias

Receita Federal promove mudanças tributárias para 2016 

O ano de 2016 deve começar com importantes mudanças no âmbito tributário. Duas delas, di-
vulgadas recentemente, dizem respeito à alteração no prazo de entrega da Escrituração Contábil 
Digital (ECD) e a Escrituração Contábil Fiscal (ECF) e os sublimites adotados pelos estados para 
recolhimento de ICMS em 2016. As alterações foram estabelecidas pelas Instruções Normativas 
no 1.594 e 1.595, de 3 de dezembro de 2015, que alteraram, respectivamente, a Instrução 
Normativa no 1.420, de 19 de dezembro de 2013, que dispõe sobre a ECD, e a Instrução Nor-
mativa no 1.422, de 19 de dezembro de 2013, que dispõe sobre a ECF. Projetos integrantes do 
Sistema Público de Escrituração Digital (Sped), as obrigações terão de ser submetidas ao Fisco 
em maio e junho, respectivamente.

O diretor de Serviços da Decision IT, Frederico Kruger, explica que a alteração nos prazos é, na 
realidade, uma tentativa de retomada ao calendário pensado inicialmente pela RFB. “Neste ano, 
houve uma flexibilização pelo fato de ser o primeiro e porque os gestores não estavam comple-
tamente preparados”, rememora.

Kruger admite que, para a maior parte das empresas, é difícil começar a pensar no preen-
chimento das obrigações antes do fechamento do balanço anual. No entanto, o especialista 
adverte que é preciso se preparar. “Nós ainda vemos no mercado ECDs e ECFs entregues que 
passam no validador mas têm problemas”, alerta, complementando que uma das maiores difi-
culdades para a entrega da ECF em 2016 é com relação ao saldos relativos ao ano-calendário 
2014/2015.

Dentre as mudanças na ECD, está a alteração do prazo de entrega para o último dia útil do mês 
de maio no ano-calendário subsequente ao da escrituração. Além disso, para o ano-calendário 
2016, houve a alteração das regras de obrigatoriedade de entrega para as imunes ou isentas e 
para as pessoas jurídicas optantes pela sistemática do lucro presumido, o texto da obrigatorie-
dade de entrega das Sociedades em Conta Participação (SCP) foi revisto e foram estabelecidas 
exceções de obrigatoriedade de entrega da ECD para empresas tributadas pelo Simples Nacio-
nal, órgãos públicos, autarquias, fundações públicas e pessoas jurídicas inativas.

Já em relação à ECF, houve a alteração do prazo de entrega da ECF para o último dia útil do 
mês de junho no ano calendário subsequente ao da escrituração. Para o ano-calendário 2016, 
tornou-se obrigatório o preenchimento do Demonstrativo de Livro Caixa (Registro P020) para as 
pessoas jurídicas optantes pela sistemática do lucro presumido que se utilizem da prerrogativa 
prevista no parágrafo único do artigo 45 da Lei nº 8.981, de 20 de janeiro 1995, e cuja receita 
bruta no ano seja superior a R$ 1,2 milhão, ou proporcionalmente ao período a que se refere. 
Além disso, a partir do ano-calendário 2015, todas as imunes ou isentas estão obrigadas a 
entregar a ECF.

O Controle Fiscal Contábil de Transição (Fcont) não sofreu alteração, e tem que seguir as re-
gras previstas na legislação de 31de dezembro de 2007. Têm que transmitir o Fcont somente 
as pessoas jurídicas tributadas pelo lucro real que optaram pela não extinção do RTT em 2014, 
conforme Instrução Normativa RFB nº 1.492, de 17 de setembro de 2014.

* Fonte: FENACON 

Fiscalização

Receita vai apertar cerco em 2016 e fiscalizar notas fiscais das empresas

O fisco vai apertar ainda mais o cerco para as empresas em 2016, com a introdução de novos 
mecanismos de fiscalização.
“Além das fiscalizações normais, pretendemos incrementar vários outros parâmetros no próxi-
mo ano. Em um deles, vamos cruzar dados das notas fiscais eletrônicas com os demais valores 
informados pelas empresas [como declaração de impostos e de notas emitidas por outras com-
panhias] “, revela Flávio Vilela Campos, auditor fiscal e coordenador-geral de fiscalização da 
Receita Federal do Brasil (RFB).
Essa operação é voltada, especificamente, para as empresas tributadas no regime de Lucro 
Presumido.
Campos ressalta ainda que as ações de fiscalização estão sendo e serão fundamentais para 
incrementar o caixa da União, em um momento de forte aperto fiscal e de retração da atividade 
econômica.

* Fonte: FENACON 



Tabelas Práticas

APOIO

Tabelas Práticas

CÁLCULO DO IMPOSTO
A) Base de Cálculo: Rendimento bruto diminuído das deduções admitidas;
B) Valor do imposto: Na base de cálculo, aplica-se alíquota correspondente e do resultado subtrai-se a parcela a deduzir.

DEDUÇÕES ADMITIDAS
A) Por dependente, o valor de R$	189,59 por mês;
B) Parcelas isentas de rendimentos provenientes da aposentadoria e pensão, até o valor de R$1.637,11 por mês, a partir do mês 
que o contribuinte completou 65 anos de idade;
C) As importâncias pagas em dinheiro a título de alimento ou pensões, em cumprimento do acordo ou decisão judicial, inclusive 
a prestação de alimentos provisionais;
D) As contribuições à entidade de Previdência Social da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios;
E) As contribuições à entidade de Previdência privada domiciliadas no País, cujo ônus tenha sido do contribuinte, destinadas a 
custear benefícios complementares assemelhados aos da Previdência Social, o caso de trabalhador com vínculo empregatício, 
de administradores, aposentados e pensionistas.

Salário MíniMo

peRíodo valoR

de	abRil/2002	até	maRço/2003 R$	200,00

de	abRil/2003	até	abRil/2004 R$	240,00

de	maio/2004	até	abRil/2005 R$	260,00

de	maio/2005	até	maRço/2006 R$	280,00

de	abRil/2006	até	maRço/2007 R$	300,00

de	abRil/2007	até	FeveReiRo/2008 R$	350,00

de	maRço/2008	até	FeveReiRo/2009 R$	415,00

de	maRço/2009	até	dezembRo/2009 R$	465,00

de	JaneiRo/2010	até	dezembRo/2010 R$	510,00

de	JaneiRo/2010	até	FeveReiRo/2011 R$	540,00

de	maRço/2011	até	dezembRo/2011	 R$	545,00

de	JaneiRo/2012	até	dezembRo/2012 R$	622,00

de	JaneiRo/2013	até	dezembRo/2013 R$	678,00

de	JaneiRo/2014	até	dezembRo/2014 R$	724,00

de	JaneiRo/2015	até	dezembRo/2015 	R$	788,00	

Salário FaMília 

RemuneRação valoR	unitáRio

até	R$	725,02 R$	37,18

de	R$	725,03	a	R$	1089,72 R$	26,20

agenda

	JaneiRo	de	2016 FeveReiRo	de	2016

dia	 contRibuição/pagamento dia	 contRibuição/pagamento

05 issqn-bH 05 issqn-bH

07 Fgts 05 Fgts

07 pagamento	de	saláRios 05 pagamento	de	saláRios

11 icms	-	coméRcio	mg 10 icms	-	coméRcio	mg

15 caRnê	inss-contRib.	individual 15 caRnê	inss-contRib.	individual

20 iRRF 19 iRRF

20 inss 19 inss

20 simples	nacional 22 simples	nacional

25 pis	/	coFins 25 pis	/	coFins

29 iRpJ	/	csll	(situações	especiais) 29 iRpJ	/	csll	(situações	especiais)

29 ReFis	iii 29 ReFis	iii

Tabela de ConTribuição 
PrevidenCiária

seguRados	empRegado,	empRegado	doméstico	
e	tRabalHadoR	avulso,	RemuneRação	em	
JaneiRo	/	FeveReiRo	de	2016

saláRio	de	contRibuição	(R$) alíquota

até	R$	1.399,12 8,00%

de	R$	1.399,13	a	R$	2.331,88 9,00%

eMPregado doMéSTiCo CoMTeMPlando a ParCela PaTronal

saláRio	de	contRibuição	(R$) empRegado empRegadoR total

até	R$	1.399,12 8,00% 12,00% 20,00%

de	R$	1.399,13	a	R$	2.331,88 9,00% 12,00% 21,00%

de	R$	2.331,89	a	R$	4.663,75 11,00% 12,00% 23,00%

ir - FonTe e Carnê leão eM Janeiro / Fevereiro de 2016

base	de	cálculo	mensal	(R$) alíquota paRcela	a	deduziR

até	R$1.868,22 isento 	-			

de	R$	1.868,23	a	R$	2.799,86 7,50% R$	140,12	

de	R$	2.799,87	a	R$	3.733,19 15,00% R$	350,11	

de	R$	3.733,20	a	R$	4.664,68 22,50% R$	630,10	

acima	de	R$	4.664,69 27,50% R$	863,33	

valoR	a	deduziR	poR	dependente	R$	189,59


