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projeto de lei que inclui MEIs em programas de crédito

Gestão Financeira
Dicas para não deixar o dinheiro vazar na sua empresa
Um fenômeno que infelizmente acontece com muitos empreendedores é
fazer um esforço hercúleo para conseguir clientes, conseguir um faturamento relevante, pagar suas contas em dia
e no final do mês ver que todo aquele
dinheiro simplesmente evaporou.
Considerando que ninguém quer que
isso aconteça com você, seguem algumas dicas para manter as contas da
sua empresa em dia e que o desejado
lucro apareça no final do mês.

1- Sem medição não há controle
Por mais que seja chato, controlar absolutamente todas as entradas e saídas, é o primeiro passo para qualquer
tipo de análise. Nessa área, existem
diversas possibilidades, tanto tecnológicas quanto a contratação de pessoas que tenham como tarefa o controle
das movimentações.

2- Saiba diferenciar os ativos dos passivos
Em termos conceituais, a principal diferença é que enquanto o ativo é capaz de gerar retorno
direto, o passivo simplesmente exige mais e mais gastos.
Bom senso é fundamental nessa hora.

3- O timing correto pode fazer toda a diferença
Para finalizar, um ponto mais do que fundamental na gestão financeira da sua empresa é o fluxo
de caixa. Ou seja, quando cada movimentação entra e sai no seu caixa.
Além de fazer o máximo para receber o mais rápido possível e pagar mais para frente, existem
algumas linhas de financiamento específicas para o capital de giro.

Conclusão: Saber o que está fazendo é o primeiro passo
* Fonte: Saia do Lugar
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Diferencial Positivo
ACORDAR
Você sabe o que significa a palavra “acordar”?
Vamos fazer uma brincadeira e separar em sílabas da palavra
acordar:

A-cor-dar.
Viu? Significa dar a cor, colocar o coração em tudo que faz.
Existem pessoas que acordam às 6h da tarde. É isso mesmo!
Pela manhã caem da cama, são jogadas da cama, mas passam o dia todo dormindo.
E existem alguns, acredite, que passam a vida toda e não conseguem acordar.
Eu tive um amigo que acordou aos 54 anos de idade.
Ele me disse:
– Descobri que estou na profissão errada!
E ele já estava se aposentando…
Imagine o trauma que esse amigo criou para si, para os colegas de trabalho, para a sua família!
Foi infeliz durante toda sua vida profissional porque simplesmente não “acordou”.
Eu, na época, era muito jovem, mas compreendi bem o que ele estava me ensinando naquele
momento.
Por mais cinzento que possa estar sendo o dia de hoje, ele tem exatamente a cor que dou a ele.

Sabe por quê?
Porque a vida tem a cor que “a gente pinta”.
O engraçado é que os dias são todos
exclusivos. Cada dia é um novo dia, ninguém o viveu. Ele está ali, esperando que
eu e você façamos com que ele seja o melhor da nossa vida.
Os meus dias são os mais lindos da face
da Terra porque eu os faço ser os mais
lindos da face da Terra.
Acredite em você!
O universo é o limite!
Dê a você a oportunidade de “a-cor-dar”
todos os dias e compartilhar com os outros o que Deus nos dá de melhor:

O privilégio de ser e fazer os outros
felizes.
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* Fonte: Autor desconhecido

Informações Tributárias

Novos campos serão validados pela NF-e à partir de julho
A partir de 1º de julho de 2016 o programa da NF-e vai validar o campo do Código de origem
da mercadoria com o campo da alíquota aplicada à operação.
Serão rejeitados os arquivos da NF-e que apresentarem inconsistências entre a alíquota aplicada
à operação e o Código de origem da mercadoria.
Não deixe de conferir as alíquotas de ICMS aplicáveis às operações interestaduais e seus respectivos Códigos de origem das mercadorias.

Construção civil optantes do Simples são obrigadas a apresentar a DCTF
Nova regra é válida para a DCTF a partir da competência de maio de 2016
A partir da competência de maio/2016, as empresas de construção civil optantes pelo Simples
Nacional e que efetuam o recolhimento da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta
(CPRB) deverão apresentar a Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF) também com os valores dos tributos federais não abarcados pelo recolhimento unificado do Simples
Nacional, devidos na qualidade de contribuinte ou responsável.
Além da CPRB, devem ser declarados na DCTF os valores referentes ao IOF, ao Imposto de Renda relativo a rendimentos de aplicações, a ganhos de capital na alienação de bens permanentes
e a pagamentos efetuados a pessoas físicas, bem como os referentes à Contribuição para o PIS/
Pasep, à Cofins e ao IPI incidentes na importação de bens e serviços. Esses tributos são aqueles
constantes nos incisos I, V, VI, XI e XII do § 1º do art. 13 da Lei Complementar nº 123, de 2006,
e desde a instituição do Simples Nacional devem ser recolhidos fora desse

Mundo Contábil

Parcelamento de débitos do último Refis começa em 12 de julho
As empresas que não optaram antes ainda podem consolidar débitos previdenciários, segundo
a Receita Federal
Começa em 12 de julho e termina em 29 de julho o prazo para a consolidação dos parcelamentos previdenciários de débitos administrados pela Receita Federal e pela Procuradoria-Geral
da Fazenda Nacional (PGFN).
Os procedimentos para a consolidação dos parcelamentos deverão ser realizados pelas pessoas
físicas e jurídicas exclusivamente nos sites daReceita Federal ou da PGFN do dia 12 de julho até
as 23h59min59s (horário de Brasília) ao dia 29 de julho de 2016, com a utilização de código
de acesso ou certificado digital do contribuinte.
A Receita informa, também, que os contribuintes que fizeram opção somente pelas modalidades
não previdenciárias e que queiram também consolidar débitos previdenciários, poderão, neste
mesmo período, indicar os débitos a serem parcelados.
Esses procedimentos, informa a Receita, também se aplicam aos contribuintes que aderiram às
modalidades de pagamento à vista com utilização de créditos de prejuízo fiscal e de base de
cálculo negativa da CSLL.

Lei obriga bancos a emitir recibo de quitação de débitos em 10 dias úteis
O presidente em exercício, Michel Temer, sancionou com um veto lei que obriga os bancos a
emitir recibo de quitação de dívidas no prazo de dez dias úteis. A lei está publicada no Diário
Oficial da União (DOU) do dia 07 de junho e entrará em vigor em 07 de setembro de 2016.
“As instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional, nos termos da Lei nº 4.595, de 31
de dezembro de 1964, são obrigadas a emitir recibo de quitação integral de débitos de qualquer natureza, quando requerido pelo interessado, no prazo de dez dias úteis, contado da comprovação de liquidação integral do débito, por meios próprios ou por demonstração efetuada
pelo interessado”, diz a lei.
A regra não se aplica às hipóteses em que a lei determine procedimentos e prazos específicos,
devendo a instituição financeira esclarecer essas situações excepcionais no documento ou protocolo que fornecer em resposta ao requerimento do interessado.
No caso de contratos de financiamento imobiliário, a instituição financeira fornecerá o termo de
quitação no prazo de 30 dias a contar da data de liquidação da dívida.

Informativo do Empresário - Ano XV - Nº 70

Receita Financeira

PIS e COFINS: Atenção para as Alíquotas das Receitas Financeiras
A partir de 01.07.2015, as alíquotas do PIS e COFINS sobre receitas financeiras, inclusive decorrentes de operações realizadas para fins de hedge, auferidas pelas pessoas jurídicas sujeitas
ao regime de apuração não-cumulativa das referidas contribuições, serão de 0,65% e 4%,
respectivamente.
Aplica-se tal tributação inclusive às pessoas jurídicas que tenham apenas parte de suas receitas
submetidas ao regime de apuração não-cumulativa do PIS e COFINS.
Ficam mantidas em 1,65% (um inteiro e sessenta e cinco centésimos por cento) e 7,6% (sete
inteiros e seis décimos por cento), respectivamente, as alíquotas do PIS e COFINS aplicáveis aos
juros sobre o capital próprio.

Base: Decreto 8.426/2015.
Observe-se que ficam mantidas em zero as alíquotas do PIS e COFINS incidentes sobre receitas
financeiras decorrentes de variações monetárias, em função da taxa de câmbio, de:
I – operações de exportação de bens e serviços para o exterior; e
II – obrigações contraídas pela pessoa jurídica, inclusive empréstimos e financiamentos.
Conheça uma obra exclusivamente voltada à tributação do PIS e COFINS e dos créditos admissíveis para o regime não-cumulativo:

A empresa pode parcelar pagamento da rescisão dos demitidos?
A CLT prevê que as verbas rescisórias sejam pagas até o primeiro dia útil seguinte ao término do
contrato, se o funcionário cumprir o período do aviso prévio trabalhando.
A CLT prevê que as verbas rescisórias sejam pagas até o primeiro dia útil seguinte ao término
do contrato, se o funcionário cumprir o período do aviso prévio trabalhando. Se o aviso prévio
for indenizado, o prazo é de até 10 dias a contar da data da dispensa.
A legislação não prevê nenhuma autorização para que esse prazo seja flexibilizado ou fracionado. Além disso, a jurisprudência da Justiça do Trabalho tende a não aceitar essa flexibilização,
mesmo por norma coletiva negociada pelo sindicato. Assim, não é possível o parcelamento
dessas verbas.
Se a empresa realizar o parcelamento, ela será obrigada a pagar a multa correspondente ao
valor de um salário do funcionário, devida nos casos de pagamento das verbas rescisórias fora
do prazo legal.
Existem alguns casos, contudo, de grande repercussão social, em que se admitiu o parcelamento
das verbas rescisórias mediante participação do sindicato profissional e do Ministério Público do
Trabalho. Trata-se, porém, de situação excepcional, prevalecendo a regra de que não é admitido o parcelamento.

Mundo Empresarial

Mudanças no seguro-desemprego facilitam PJ
O governo passou a aceitar a Certidão de Baixa de Inscrição no CNPJ como prova documental
para análise de recurso em negativa do seguro-desemprego. Isso ocorre em casos em que o
requerente conste como sócio de empresa no Cadastro Nacional de Informações Sociais – Pessoa Jurídica (CNIS-PJ), mas nega esta condição. A certidão é emitida gratuitamente no site da
Receita Federal.
Segundo o Ministério, há outras situações em que o trabalhador teve o pedido de seguro-desemprego negado porque seu nome consta como sócio de empresa não baixada no CNIS-PJ,
mas alega que saiu da sociedade, que não recebe renda, possui participação ínfima nas contas,
ou nunca fez parte da empresa. Neste caso, ele precisa apresentar certidão emitida pela Junta
Comercial ou pelo Cartório de Registro Civil na qual conste sua exclusão do quadro societário.
Os novos critérios passaram a valer nesta semana. Há ainda situações em que o trabalhador
era administrador, mas não sócio de empresa, ou alega que, apesar de não ter ocorrido baixa
na Receita, a empresa teve falência decretada. De acordo com o Ministério do Trabalho, se
atendidos os requisitos legais, o recurso será deferido, independentemente da data de sua apresentação ou da falência da empresa.
* Fonte: Folha

Aprovado projeto de lei que inclui MEIs em programas de crédito
A Comissão de Finanças e Tributação da Câmara dos Deputados aprovou o Projeto de Lei nº
2.709/2011, que altera a Lei nº 11.110/2005, que institui o Programa Nacional de Microcrédito Produtivo Orientado (PNMPO), a Lei nº 7.827/1989, que institui os Fundos Constitucionais
de Financiamento do Norte, Nordeste e Centro-Oeste, e a Lei nº 7.998/1990, que institui o
Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT), para incluir o microempreendedor individual como
beneficiário dos programas de financiamento de que tratam.
O Projeto de Lei inclui o microempreendedor individual como beneficiário das políticas de crédito
do PNMPO – Programa Nacional de Microcrédito Produtivo Orientado dos Fundos Constitucionais de Financiamento do Norte, Nordeste e Centro-Oeste e do Amparo ao Trabalhador – FAT.
De acordo com o relator da Comissão de Finanças e Tributação, deputado Nelson Marquezan
Junior, a proposta legislativa tem como escopo estimular o crescimento e a formalização das
atividades do segmento produtivo das microempresas, “em complementação aos benefícios
tributários, previdenciários e de simplificação de procedimentos já concedido aos micro empreendedores individuais.”
* Fonte: Jornal Contábil
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Tabelas Práticas
Contribuição Previdenciária
Segurados

empregado, empregado doméstico e

trabalhador avulso, remuneração

Salário

de Contribuição

- 2016

(R$)

R$ 1.556,94

8,00%

de

R$ 1.556,95 a R$ 2.594,92

9,00%

de

R$ 2.594,93 a R$ 5.189,82

11,00%

até

Salário

Valor

doméstico comtemplando a parcela patronal

Empregado

Empregador

Total

R$ 1.556,94

8,00%

12,00%

20,00%

de

R$ 1.556,95 a R$ 2.594,92

9,00%

12,00%

21,00%

de

R$ 2.594,93 a R$ 5.189,82

11,00%

12,00%

23,00%

até

de Contribuição

(R$)

Agenda
Julho

Salário Mínimo
Período

Empregado

de

2016

Agosto

de

2016

Dia

Contribuição/Pagamento

Dia

Contribuição/Pagamento

ISSQN-BH

05

ISSQN-BH

de

Abril/2002 até Março/2003

R$ 200,00

05

de

Abril/2003 até Abril/2004

R$ 240,00

07

FGTS

05

FGTS

de

Maio/2004 até Abril/2005

R$ 260,00

06

Pagamento de Salários

05

Pagamento de Salários

de

Maio/2005 até Março/2006

R$ 280,00

08

ICMS - Comércio MG

08

ICMS - Comércio MG

de

Abril/2006 até Março/2007

R$ 300,00

15

Carnê INSS-Contrib. Individual

15

Carnê INSS-Contrib. Individual

de

Abril/2007 até Fevereiro/2008

R$ 350,00

20

IRRF

19

IRRF

de

Março/2008 até Fevereiro/2009

R$ 415,00

20

INSS

19

INSS

de

Março/2009 até dezembro/2009

R$ 465,00

20

Simples Nacional

19

Simples Nacional

de Janeiro/2010 até

Dezembro/2010

R$ 510,00

25

PIS / COFINS

25

PIS / COFINS

de Janeiro/2010 até

Fevereiro/2011

R$ 540,00

29

IRPJ / CSLL (situações especiais)

31

IRPJ / CSLL (situações especiais)

Março/2011 até Dezembro/2011

R$ 545,00

29

REFIS III

31

REFIS III

de

de Janeiro/2012 até

Dezembro/2012

R$ 622,00

de Janeiro/2013 até

Dezembro/2013

R$ 678,00

IR - Fonte e Carnê Leão - Exercício 2016

de Janeiro/2014 até

Dezembro/2014

R$ 724,00

Base

de Janeiro/2015 até

Dezembro/2015

R$ 788,00

até

a partir de Janeiro/2016

R$ 880,00

Salário Família
Remuneração

Valor
Unitário

Até R$ 806,80

R$ 41,37

de

R$ 806,81 a R$1.212,64

R$ 29,16

de Cálculo Mensal

Alíquota

Parcela

R$1.903,98

Isento

-

de

R$ 1.903,99 a 2.826,65

7,50%

R$ 142,80

de

R$ 2.826,66 a 3.751,05

15,00%

R$ 354,80

de

R$ 3.751,06 a 4.664,68

22,50%

R$ 636,13

27,50%

R$ 869,36

Acima de R$ 4.664,69

(R$)

a

Deduzir

Valor a deduzir por dependente R$ 189,59

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.

APOIO

