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Mundo TribuTário

Mudanças do supersiMples entrarão eM vigor eM 2018

As tão esperadas mudanças no Simples 
Nacional, agora chamado de Supersim-
ples, foram finalmente enviadas para san-
ção presidencial. A Câmara dos Deputados 
aprovou, no dia 4 de outubro, o Projeto 
de Lei Complementar (PLP) nº 25/2007 - 
Crescer sem Medo, que aumenta os limites 
de faturamento para o enquadramento no 
regime simplificado, dentre outras disposi-
ções. Com isso, o teto do programa de pa-
gamento simplificado de tributos passará a 
ser de R$ 4,8 milhões.

No caso das microempresas, a proposta 
eleva de R$ 360 mil para R$ 900 mil o teto da receita bruta anual dos empreendimentos desta 
modalidade que quiserem aderir ao programa. O texto também amplia de 60 para 120 meses 
o prazo para micro e pequenos empresários quitarem suas dívidas.

A receita bruta anual para que os Microempreendedores Individuais (MEIs) continuem enqua-
drados no regime também foi alterado. O limite passará a ser de R$ 81 mil, e não mais de R$ 
60 mil ao ano

Além disso, o projeto regulamenta a figura do investidor-anjo, pessoa que financia com recur-
sos próprios empreendimentos em estágio inicial, e inclui mais setores, como a vitivinicultura e 
microcervejaria.  

Renegociação de dívidas é um dos destaques

As novas regras do Supersimples permitirão que pequenas e microempresas que acumulam dí-
vidas tributárias ou financeiras possam renegociá-las com prazo de até 10 anos. Dessa forma, 
não serão retiradas do regime especial de tributação.

Pelo novo texto, o refinanciamento mantém as empresas no regime. Essa regra passa a valer a 
partir de janeiro de 2017, diferentemente daquela que ampliou os limites de enquadramento no 
regime e que passa a valer só a partir de janeiro de 2018.

*Fonte: Jornal do Comércio 



diferencial PosiTivo

a parábola da caixinha

Um granjeiro pediu certa vez a um sábio, que o ajudasse a melhorar sua granja, que tinha baixo 
rendimento. O sábio escreveu algo em um pedaço de papel e colocou em uma caixa, fechou e 
entregou ao granjeiro, dizendo: “Leva esta caixa por todos os lados de sua granja, três vezes ao 
dia, durante um ano”.

Assim fez o granjeiro. Pela manhã, ao ir ao campo segurando a caixa, encontrou um empregado 
dormindo, quando deveria estar trabalhando. Acordou-o e chamou sua atenção. Ao meio dia, 
quando foi ao estábulo, encontrou o gado sujo e os cavalos sem alimentar.

E à noite, indo à cozinha com a caixa, deu-se conta de que o cozinheiro estava desperdiçando 
os gêneros. A partir daí, todos os dias ao percorrer sua granja, de um lado para outro, com seu 
amuleto, encontrava coisas que deveriam ser corrigidas.

Ao final do ano, voltou a encontrar o sábio e lhe disse: “Deixa esta caixa comigo por mais um ano; 
minha granja melhorou o rendimento desde que estou com o amuleto.” O sábio riu e, abrindo a 
caixa, disse:- “Podes ter este amuleto pelo resto da sua vida.” No papel havia escrito a seguinte 
frase:

“Se queres que as coisas melhorem, deves acompanhá-las constantemente”.
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PlanejaMenTo financeiro

Receita FedeRal instituiu a e-FinanceiRa – Resumo da instRução noRmativa 
1571/2015 

A partir de dezembro/2015 todos os seus movimentos financeiros passaram 
a ser enviados pelos bancos à Receita Federal, automaticamente. O seu Plano 
de Saúde e demais instituições financeiras com as quais se relaciona também 
enviaram.

o Que siGnifica???

Significa que os bancos, seguradoras, planos de saúde, distribuidora de títulos e valores mobi-
liários e demais instituições financeiras, devem enviar para a Receita Federal, toda a movimen-
tação financeira dos contribuintes, mês a mês,  e  saldos no final de cada ano,  de todas as 
operações que o contribuinte realizou no ano.

Importante que não mais interessa somente o saldo em 31 de dezembro de cada ano, pois a 
informação trará toda a movimentação (mês a mês) de todo valor financeiro que o contribuinte 
movimentar em suas contas bancárias.

O propósito é conhecer a movimentação financeira detalhada de cada contribuinte brasileiro 
(seja pessoa jurídica e física) e assim confrontar os valores informados com os declarados pelo 
cidadão ou pelas empresas (“cruzamento fiscal”).

Obviamente que o contribuinte deverá estar atento, e declarar com precisão sua renda e mo-
vimentação de recursos, sob pena de ser intimado a prestar esclarecimentos à Receita Federal.



Informativo do Empresário - Ano XV - Nº 72

PlanejaMenTo financeiro

 

É uma nova fase no cerco aos contribuintes, um “BBB” eletrônico e universal, do qual ninguém 
escapa.

As pessoas físicas devem adequar-se, de forma imediata, aos novos cruzamentos eletrônicos. A 
movimentação bancária, por exemplo, precisa estar justificada por rendimentos compatíveis ou 
devidamente esclarecida por documentos idôneos (como empréstimos bancários). Na discrepância 
de dados, prevalecerá a presunção de sonegação fiscal, com a consequente atribuição da respon-
sabilidade e penalidades.

Como se vê, cerca-se o contribuinte. Esperamos que a qualidade dos serviços públicos melhore na 
mesma proporção que este torniquete.

Será uma devassa mês a mês de toda sua movimentação bancária, Planos de Saúde, Cartórios de 
Imóveis, Instituições Financeiras, Bolsa de Valores, Cartões de Crédito, Aplicações financeira por 
CPF, Consignados - enfim, nada mais terá sigilo para a Receita.

Como se já não bastasse as outras tantas obrigações e cruzamento de informações, entre elas o 
COAF (legislação que trata de crime de sonegação fiscal e lavagem de dinheiro).

As multas por não cumprimento destas obrigações são abusivas e impiedosas, ou seja, não há es-
paço para erros, por mais simples que sejam. 

Fica cada vez mais importante e evidente a necessidade de um bom planejamento financeiro,  fiscal 
e contábil das empresas e das pessoas físicas,  NÃO HÁ MAIS ESPAÇO PARA AMADORISMO.

* Aguinaldo de Castro



Mundo conTábil

RessaRcimento de cRéditos do Pis/coFins e iPi exige negativa de débitos FedeRais

A Portaria MF 392/2016 incluiu o § 4º ao art. 2º da Portaria MF nº 348/2014, que dispõe so-
bre o procedimento especial para ressarcimento de créditos de contribuição para o PIS-Pasep/ 
COFINS de que trata o art. 31 da Lei nº 12.865/2013.

Segundo a norma alterada, a Receita Federal do Brasil (RFB) deverá, no prazo de até 60 dias 
contados da data do pedido de ressarcimento dos créditos mencionados, efetuar o pagamento 
de 70% do valor pleiteado por pessoa jurídica, desde que atenda, cumulativamente, condições 
estabelecidas.

A partir de 06.10.2016, se considera cumprida a exigência da regularidade fiscal com a Cer-
tidão Negativa de Débitos relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União 
(CND) ou Certidão Positiva com Efeitos de Negativa de Débitos relativos a Créditos Tributários 
Federais e à Dívida Ativa da União (CPEND), emitida em até 60 dias antes da data do paga-
mento.

* Fonte: Blog Guia Tributário

Receita FedeRal esclaRece RegRas sobRe 
Retenção de tRibutos nos Pagamentos        
eFetuados PoR óRgãos Públicos FedeRais

Foi publicada na terça-feira, 11 de outubro, 
no Diário Oficial da União, a Instrução Nor-
mativa RFB nº 1663/2016.

O ato normativo contempla a alteração da Lei nº 13.137, de 19 de junho de 2015, que modi-
ficou o prazo de recolhimento do imposto de renda e das contribuições retidas pelas entidades 
da administração indireta da administração pública federal.

A norma também altera o parágrafo único, art. 4ª da IN RFB nº 1.234, de 2012, de modo a 
deixar mais claro que a dispensa da retenção do imposto de renda e das contribuições alcança 
somente as receitas das entidades imunes e isentas referentes aos serviços prestados objeto das 
finalidades essenciais para as quais foram criadas.

Dispõe-se que a entidade imune e isenta é obrigada a declarar a condição de imunidade e 
isenção ao órgão contratante nos moldes dos requisitos constantes na IN. Regulamenta-se, ain-
da, a obrigatoriedade das entidades contratantes de informarem na DIRF, relacionada aos fatos 
ocorridos a partir de 2017, os pagamentos efetuados às entidades imunes e isentas.

* Fonte:FENACON
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Mundo eMPresarial

inteligência aRtiFicial: da Ficção cientíFica a alteRnativa essencial no atendimento ao 
cliente

A inteligência artificial tem se mostrado uma alternativa para as organiza-
ções se tornarem ainda mais produtivas e competitivas.

O telefone fixo demorou 76 anos para entrar na metade dos lares ameri-
canos enquanto o smartphone levou apenas dez. Esse dado mostra a ve-
locidade com que estamos incorporando tecnologia nos dias atuais tanto 
na sociedade como também em nossos negócios. 

Um reporte global da PWC mostrou que as empresas estão aderindo cada 
vez mais às soluções digitais como social – que consiste no uso de mídias 
sociais para fins comerciais; mobile, com aplicativos móveis e voltados ao 
consumidor; analytics – com a geração de informações com base em dados; e cloud, tecnologia 
disponível em nuvem que traz mais flexibilidade ao modelo do negócio.

Entre esses conceitos chama a atenção a análise de dados e seu uso baseado no conceito de in-
teligência artificial (IA). Há tempos, a IA já extrapolou a barreira dos roteiros de ficção científica e 
se tornou parte das atividades de muitas empresas. Como prova disso, um outro estudo realizado 
pela consultoria Everis em parceria com a revista The Economist mostrou que 43% dos entrevis-
tados já fazem algum uso de inteligência artificial em suas empresas. O estudo ainda revela que 
a IA é vista pelos executivos como uma ferramenta para tornar os profissionais mais produtivos.

De fato, a inteligência artificial tem se mostrado uma alternativa para as organizações se tor-
narem ainda mais produtivas e competitivas. Um dos usos mais comuns é com ferramentas de 
machine learning, que analisam as ações dos clientes e agentes ao longo do tempo, aprendendo 
quais conteúdos resolvem questões associadas a tópicos e palavras-chave específicas. Na práti-
ca, pense na sua rotina e identificará algum momento do dia ou da semana no qual você prova-
velmente recebeu uma resposta produzida por meio de análise de dados, algo que você gostará 
de ler, pois a informação gerada já prevê o nível de satisfação após considerar seu histórico. A 
diferença é que do outro lado não existe um profissional e, sim, um sistema programado para 
realizar essa tarefa, interpretando atributos comportamentais e usando estes dados de forma 
proativa para personalizar o atendimento/relacionamento com o cliente.

Analisar os dados de forma estratégica para atender os clientes e gerar mais satisfação parece 
mandatório no mercado competidor em que vivemos. Utilizar ferramentas baseadas em IA pode 
trazer também redução de custos quando pensamos no investimento necessário para operar 
um centro de atendimento. Além disso, coloque-se no lugar do seu cliente e avalie qual a sua 
primeira escolha ao tentar contatar uma empresa: internet, telefone, pessoalmente? Para muitos 
a primeira opção será a mais prática. Para as novas gerações (leia-se novos consumidores) a 
internet é e sempre será prioritária.

Por fim, gerir empresas em tempos de crise, nos quais estão em jogo cada linha do orçamento, 
torna essencial o uso dessas ferramentas. A adoção pode trazer vantagens tanto sob o ponto de 
vista de economia de recursos quanto de fidelização do cliente que se sentirá bem atendido e 
evitará a concorrência.

* Clayton da Silva



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

A pArtir de JAneiro/2016 r$ 880,00

agenda
noveMbro	de	2016 dezeMbro	de	2016

dia	 contribuição/pagaMento dia	 contribuição/pagaMento

07 iSSQn-bH 05 iSSQn-bH

07 FGtS 07 FGtS

07 pAGAMento de SAlárioS 06 pAGAMento de SAlárioS

09 iCMS - CoMérCio MG 09 iCMS - CoMérCio MG

14 CArnê inSS-Contrib. individuAl 15 CArnê inSS-Contrib. individuAl

18 irrF 20 irrF

18 inSS 20 inSS

21 SiMpleS nACionAl 20 SiMpleS nACionAl

25 piS / CoFinS 23 piS / CoFinS

30 irpJ / CSll (SituAçõeS eSpeCiAiS) 30 irpJ / CSll (SituAçõeS eSpeCiAiS)

30 reFiS iii 30 reFiS iii

contribuição	previdenciária
segurados	eMpregado,	eMpregado	doMéstico	e	
trabalhador	avulso,	reMuneração	-	2016

salário	de	contribuição	(r$) AlíQuotA

Até 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%

eMpregado	doMéstico	coMteMplando	a	parcela	patronal
salário	de	contribuição	(r$) eMpregado eMpregador total

Até 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%

ir	-	fonte	e	carnê	leão	-	exercício	2016
base	de	cálculo	Mensal	(r$) alíquota parcela	a	deduzir

Até 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

ACiMA de r$ 4.664,69 27,50% r$ 869,36

Valor a deduzir por dependente R$ 189,59

salário	faMília	
reMuneração valor	

unitário

Até r$ 806,80 r$ 41,37

de r$ 806,81 A r$1.212,64 r$ 29,16


