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ECF - Disponibilizado o Manual de Orientação do Leiaute da Escrituração Contábil Fiscal e pu-
blica versão 1.0.3 do programa. 

A Secretaria da Receita Federal do Brasil 
(RFB) disponibilizou para download, em 
s e u  s i t e  n a  I n t e r ne t  ( h t t p : / /
www1.receita.fazenda.gov.br/sistemas/
ecf/download.htm), o novo Manual de 
Orientação do Leiaute da Escrituração 
Contábil Fiscal (ECF), versão maio/2015, 
aprovado pelo Ato Declaratório Executi-
vo Cofis nº 43/2015.  

 

Informou também em seu site na Inter-
net (www.receita.fazenda.gov.br) que 

foi publicada a versão 1.0.3 do progra-
ma da Escrituração Contábil Fiscal (ECF) 
com a correção de erros da versão 
1.0.2.  

Vale lembrar que a ECF deve ser trans-
mitida anualmente, de forma centraliza-
da pela matriz, ao Sistema Público de 
Escrituração Digital (Sped) até o último 
dia útil do mês de setembro do ano 
seguinte ao ano-calendário a que se 
refira. 

 



Por meio da solução de consulta em 
referência, a Coordenação-Geral de 
Tributação da Receita Federal do Brasil 
esclareceu que o salário-maternidade e 
as férias acrescidas do terço constitucio-
nal integram a base de cálculo das con-
tribuições sociais previdenciárias inciden-
tes sobre a folha de salários. 

Também ficou definido que integra a 
base de cálculo das contribuições soci-
ais previdenciárias, incidentes sobre a 
folha de salários, a importância paga 
pelo empregador referente ao período 
que corresponder à l icença-
paternidade. 

Por fim, a norma em referência estabele-
ceu que é ineficaz a consulta que versar 
sobre fato objeto de litígio, do qual o 
consulente faça parte, pendente de 
decisão definitiva na esfera judicial. 

 

Fonte: DOU 05/06/2015. 
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A Secretaria da Receita Federal do Brasil 
(RFB) divulgou as seguintes normas com 
esclarecimentos sobre a aplicação da 
legislação tributária federal: 

a)Solução de Consulta Cosit nº 127/2015: 
estabelece que os juros de mora, decor-
rentes de pagamento em atraso, auferi-
dos em cumprimento de decisão judicial, 
possuem o caráter de lucros cessantes, 
importando em acréscimo patrimonial, 
razão pela qual sofrem a incidência do 
Imposto de Renda e devem compor, nos 
termos do inciso II do caput do art. 25 da 
Lei nº 9.430/1996, a base de cálculo do 
imposto devido pela pessoa jurídica tribu-
tada com base no lucro presumido; 
 

b) Solução de Consulta Cosit nº 135/2015: 
dispõe que é vedada a opção pelo Sim-
ples Nacional, bem como a permanên-
cia nesse regime tributário, de empresas 
que realizem a locação de bens imóveis 
próprios ou sujeitos ao seu usufruto; 

 
c) Solução de Consulta Cosit nº 137/2015: 
esclarece que o prêmio distribuído em 
dinheiro a beneficiário pessoa física por 
meio de sorteio sujeita-se à incidência 
exclusiva do Imposto de Renda Retido na 
Fonte (IRRF), sob a alíquota de 30%; 

 
d) Solução de Consulta Cosit nº 139/2015: 
estabelece que, para fins tributários, as 
Sociedades em Conta de Participação 
(SCP) equiparam-se a pessoas jurídicas. 
Sendo assim, as microempresas (ME) ou 
empresas de pequeno porte (EPP) inte-
grantes de Sociedade de Propósito Espe-

cífico (SPE) que sejam sócias ostensivas 
de SCP não poderão beneficiar-se do 
tratamento jurídico diferenciado previsto 
na Lei Complementar nº 123/2006, o que 
implica a exclusão do Simples Nacional; 

 
e) Solução de Consulta Cosit nº 140/2015: 
prevê que os pagamentos efetuados a 
médicos e a hospitais, assim como as 
despesas com exames laboratoriais, reali-
zados no âmbito de procedimento de 
reprodução assistida por fertilização in 
vitro, devidamente comprovados, são 
dedutíveis somente na Declaração de 
Ajuste Anual do Imposto de Renda da 
Pessoa Física (DIRPF) da esposa, que é a 
paciente do tratamento médico. Caso a 
esposa conste como dependente, esses 
pagamentos também poderão ser dedu-
zidos na DIRPF apresentada pelo cônjuge 
varão. Porém, as despesas com medica-
mentos não são dedutíveis, a menos que 
integrem a conta emitida por estabeleci-
mento hospitalar; 

 
f) Solução de Consulta Cosit nº 141/2015: 
prescreve que a promessa de doação 
de bem imóvel a filhos, vinculada à disso-
lução de sociedade conjugal, é declara-
ção unilateral de vontade que obriga 
apenas os ex-cônjuges promitentes. Nes-
sa hipótese: 

 
f.1) a manifestação da vontade dos fi-
lhos, contrária a que seja feita a transfe-
rência do bem imóvel, mantém o bem 
como propriedade dos promitentes doa-
dores; 

 
f.2) a propriedade do imóvel cuja transfe-
rência não foi feita por vontade de seus 
filhos e a de outro imóvel vedam que o 
consulente seja beneficiado pela isen-
ção da tributação do ganho de capital 
na alienação do único imóvel, prevista 
na Lei nº 9.250/1995, art. 23; 

 
g) Solução de Consulta Cosit nº 145/2015: 
dispõe que, na contratação de empresa 
optante pelo Simples Nacional para pres-
tação de atividades vedadas à opção 
por tal regime, a contratante deverá 
reter e recolher o IRRF dos pagamentos 
efetuados a essas pessoas jurídicas, nos 
termos do RIR/1999, sendo que tal reten-
ção dar-se-á somente em relação aos 
fatos ocorridos depois de se processarem 
os efeitos da exclusão da contratada 
desse regime simplificado de tributação. 
Lembra-se, todavia, que, desde 
1º.01.2015, em decorrência da Lei Com-
plementar nº 147/2014, é permitida a 
opção ao Simples Nacional para a ME ou 
EPP que exerça as atividades de presta-
ção de serviços decorrentes do exercício 
de atividade intelectual, de natureza 
técnica, científica, desportiva, artística ou 
cultural, que constitua profissão regula-
mentada ou não, bem como a que pres-
te serviços de instrutor, de corretor, de 
despachante ou de qualquer tipo de 
intermediação de negócios. 

 

Fonte: DOU 12/06/2015. 



Conversão da Medida Provisória n° 
668/2015.  

LEI N° 13.137, DE 19 DE JUNHO DE 2015. 

Altera as Leis n°s 10.865, de 30 de abril de 
2004, para elevar alíquotas da Contribui-
ção para o PIS/Pasep-Importação e da 
Cofins-Importação, 11.941, de 27 de maio 
de 2009, 11.079, de 30 de dezembro de 
2004, 10.925, de 23 de julho de 2004, 
11.051, de 29 de dezembro de 2004, 
7.827, de 27 de setembro de 1989, 8.212, 
de 24 de julho de 1991, 8.935, de 18 de 
novembro de 1994, 10.150, de 21 de de-
zembro de 2000, 12.810, de 15 de maio 
de 2013, 5.861, de 12 de dezembro de 
1972, 13.043, de 13 de novembro de 2014, 
10.522, de 19 de julho de 2002, 12.469, de 
26 de agosto de 2011, 12.995, de 18 de 
junho de 2014, 13.097, de 19 de janeiro 
de 2015, 10.996, de 15 de dezembro de 
2004, 11.196, de 21 de novembro de 2005, 
10.833, de 29 de dezembro de 2003, e 
12.024, de 27 de agosto de 2009, e o De-
creto-Lei n° 1.598, de 26 de dezembro de 
1977; revoga dispositivos das Leis n°s 
4.380, de 21 de agosto de 1964, 9.430, de 
27 de dezembro de 1996, e 8.177, de 1° 
de março de 1991; e dá outras providên-
cias. 

Citamos algumas das principais altera-
ções: 

A Lei 13.137/2015 voltou a retenção de 
4,65% de PIS/COFINS/CSLL como era no 
ano de 2004. Como ficou então a Lei 
10.833/2003: 

EM RELAÇÃO A RETENÇÃO 

Os pagamentos efetuados até 
21/06/2015: é dispensada a retenção de 
4,65% se o valor pago ao fornecedor 
cumulativamente for inferior a R$ 
5.000,00. 

Os pagamentos efetuados a partir de 
22/06/2015: é dispensada a retenção de 
4,65% se o valor pago ao fornecedor por 
NF for inferior a R$ 215,05. Pois R$ 215,05 x 
4,65% = R$ 10,00 e, desta forma, permite-
se a elaboração de DARF no valor de R$ 
10,00. 

EM RELAÇÃO AO VENCIMENTO 

Vencimento da retenção, para 
pagamentos efetuados até 21/06/2015: 
Os valores retidos na quinzena, são pagos 
até o último dia útil da quinzena 
subsequente àquela em tiver ocorrido o 
pagamento. Exemplo: Pagamento 
efetuado ao fornecedor em 21/06. A 
quinzena encerra em 30/06. O último dia 
útil da quinzena subsequente para 
pagamento do DARF é 15/07. 

Vencimento da retenção, para 
pagamentos efetuados a partir de 

22/06/2015: Os valores retidos no mês, são 
pagos até o último dia útil do segundo 
decêndio do mês subsequente àquele 
em tiver ocorrido o pagamento. Exemplo: 
Pagamento efetuado ao fornecedor em 
22/06. O mês encerra em 30/06. O último 
dia útil do segundo decêndio 
subsequente para pagamento do DARF 
é 20/07. 

Observações: 

A retenção é devida no pagamento. 
Assim se uma NF foi emitida antes de 
21/06, mas o pagamento será após, é 
devida a retenção, mesmo que não 
esteja destacada na NF. Por isso, será 
preciso avaliar nas contas a pagar da 
empresa, pagamentos futuros para fazer 
a análise retroativa. 

Anteriormente ocorrendo mais de um 
pagamento no mês para a mesma 
pessoa jurídica, somava-se os 
pagamentos para avaliar se excedeu a 
R$ 5.000,00 e efetuava-se a retenção ( 4º, 
art. 31, incluindo pela Lei 10.925/2004). 
Esse artigo foi revogado pelo inciso VIII do 
art. 27 da citada lei. Então, agora, a 
análise voltou a ser por cada NF, como 
era no ano de 2004. 

 

Fonte: DOU 22/06/2015. 

O Tribunal Superior do Trabalho (TST), por 
meio da Resolução TST nº 198/2015, publi-
cada no Diário Eletrônico da Justiça do 
Trabalho (DEJT) de 12, 15, 16 e 17.06.2015: 

a) alterou a redação da Súmula nº 362, 
nos seguintes termos: 

“FGTS. Prescrição. 

I - Para os casos em que a ciência da 
lesão ocorreu a partir de 13.11.2014, é 
quinquenal a prescrição do direito de 
reclamar contra o não-recolhimento de 
contribuição para o FGTS, observado o 
prazo de dois anos após o término do 
contrato; 

II - Para os casos em que o prazo prescri-
cional já estava em curso em 13.11.2014, 
aplica-se o prazo prescricional que se 
consumar primeiro: trinta anos, contados 
do termo inicial, ou cinco anos, a partir 
de 13.11.2014 (STF-ARE-709212/DF).” 

b) alterou a redação do item VI da Súmu-
la nº 6, nos seguintes termos: 

“Equiparação salarial. Art. 461 da CLT. 

[.....] 

VI - Presentes os pressupostos do art. 461 
da CLT, é irrelevante a circunstância de 
que o desnível salarial tenha origem em 
decisão judicial que beneficiou o para-
digma, exceto: 

a) se decorrente de vantagem pessoal 
ou de tese jurídica superada pela jurispru-
dência de Corte Superior; 

b) na hipótese de equiparação salarial 
em cadeia, suscitada em defesa, se o 
empregador produzir prova do alegado 
fato modificativo, impeditivo ou extintivo 
do direito à equiparação salarial em rela-
ção ao paradigma remoto, considerada 
irrelevante, para esse efeito, a existência 
de diferença de tempo de serviço na 
função superior a dois anos entre o recla-
mante e os empregados paradigmas 
componentes da cadeia equiparatória, à 
exceção do paradigma imediato. 

[.....]” 

c) cancelou a Súmula nº 434, a qual dis-
punha o seguinte: 

“Recurso. Interposição antes da publica-
ção do acórdão impugnado. Extempora-
neidade. 

I - É extemporâneo recurso interposto 
antes de publicado o acórdão impugna-
do. (ex-OJ nº 357 da SBDI-1 - inserida em 
14.03.2008) 

II - A interrupção do prazo recursal em 
razão da interposição de embargos de 
declaração pela parte adversa não 
acarreta qualquer prejuízo àquele que 
apresentou seu recurso tempestivamen-
te.”  

Fonte: Resolução TST nº 198/2015 - 
DEJT de 12, 15, 16 e 17.06.2015.  
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ICMS/RS - Prorrogada vigência da isenção do imposto nas saídas com arroz beneficiado       
Decreto n° 52.393 /2015 

Modifica o Regulamento do Imposto 
sobre Operações Relativas à Circulação 
de Mercadorias e sobre Prestações de 
Serviços dc Transporte Interestadual e 
Intermunicipal c de Comunicação 
(RICMS). 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO 
GRANDE DO SUL, no uso da atribuição 
que lhe confere o art, 82, V, da 
Constituição do Estado, 

DECRETA: 

Art.1° Com fundamento no disposto no 
Convênio ICMS 27/15, ratificado nos 
termos da Lei Complementar Federal n°
024, de 07/01/75, conforme Ato 

Declaratório CONFAZ n°10, publicado no 
Diário Oficial da União de 14/05/15, fica 
introduzida a seguinte alteração no 
Regulamento do ICMS, aprovado pelo 
Decreto n°37.699, de 26/08/97: 

ALTERAÇÃO N° 4.485 - No art.9° do Livro I, 
o "caput" do inciso CLXXX passa a vigorar 
com a seguinte redação de suas notas: 

"CLXXX- saídas, no o período de 1° de 
junho a 31 de julho de 2015, de arroz 
beneficiado:" 

Art. 2° Este Decreto entra em vigor na 
data de sua publicação, retroagindo 
seus efeitos a 1° de junho de 2015.  

 

Ou seja, O referido prazo, que havia expi-
rado em 31.05.2015, foi estendido para 
31.07.2015. 

Vale destacar que a referida prorroga-
ção produz efeitos desde 1º.06.2015.  

 

Fonte : DOE  11/06/2015. 

DECRETO 52.382/2015 - Alteração do ICMS para Fabricantes de Calçados ou Artefatos 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO 
GRANDE DO SUL, no uso da atribuição 
que lhe confere o artigo 82, inciso V, da 
Constituição do Estado, 

DECRETA: 

Art. 1° Com fundamento no art. 58 da Lei 
n° 8.820, de 27 de janeiro de 1989, fica 
introduzida a seguinte alteração no Regu-
lamento do ICMS, aprovado pelo Decreto 
n°37.699, de 26/08/97: 

ALTERAÇÃO N° 447 - O inciso CXLI do art. 
32  do Livro I passa a vigorar com a se-
guinte redação, mantida a redação de 
suas notas: 

"CXLI - aos estabelecimentos fabricantes 
de calçados ou artefatos de couro, cuja 
atividade principal esteja enquadrada 
nos códigos 1521-1/00, 1529-7/00, 1531-
9/01, 1531-9/02, 1532-7/00, 1533-5/00 ou 
1539-4/00, da Classificação Nacional de 
Atividades Econômicas - CNAE,  nas saí-
das interestaduais decorrentes de vendas, 
de produção própria, em montante igual 
ao que resultar da aplicação, sobre o 
valor do ICMS devido na operação , dos 
seguintes percentuais: 

a) 17% (dezessete por cento), no período 
de 1° de dezembro de 2014 a 31 de maio 
de 2015; 

b) 8,5% (oito inteiros e cinco décimos por 
cento), no período de 1° de junho de 
2015 a 31 de maio de 2016;" 

Art. 2° Este Decreto entra em vigor na 
data de sua publicação, produzindo efei-
tos a partir de 1° de junho de 2015. 

 

Fonte : DOE  03/06/2015. 
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No lugar da DIPJ, foi instituída a ECF – 
Escrituração Contábil Fiscal. 

Até o período base encerrado em 
31.12.2013, as pessoas jurídicas deve-
riam apresentar, anualmente, a de-
claração de rendimentos (DIPJ) com-
preendendo o resultado das opera-
ções do período de 01 de janeiro a 
31 de dezembro do ano anterior à 
da declaração.  

Portanto, a última entrega prevista 

da DIPJ é relativa ao ano-base de 
2013, cujo prazo de apresentação 
sem mul ta  ence r rou - se  em 
30.06.2014.  

Aguarda-se possível norma da Recei-
ta Federal, sobre as informações que 
as entidades imunes/isentas que não 
estão obrigadas à ECF tenham que 
entregar ao órgão, em lugar da DIPJ.  



SCHIMITT AUDITORES S/S 

* Este material tem caráter meramente informativo e não deve ser utilizado isoladamente para a tomada de decisões. Aconselhamento legal específi-
co poderá ser prestado por um dos nossos Sócios e Gerente. 

A SCHIMITT AUDITORES S/S é uma empresa de auditoria, assessoria contábil e tributária, 
autorizada a operar pela Comissão de Valores Mobiliários – CVM, como auditoria 
independente. Somos especializados em soluções empresarias adequadas à economia 
competitiva e à minimização de custos do impacto fiscal, visando à otimização da 
capacidade de investimentos. Nossos sócios são profissionais experientes e competentes e 
realizam os seus trabalhos na busca de soluções e excelência empresarial. 
Atua há 27 no mercado nacional, tendo iniciado suas atividades como empresa de 
auditoria em 30 de abril de 1986, criada visando atender às necessidades das empresas 
que não eram obrigadas a terem auditoria, mas que já naquela época viam a 
necessidade de se prepararem para a acirrada concorrência que os novos tempos 
anunciavam. 
Assim nasceu a SCHIMITT, objetivando dar essa segurança que somente uma empresa de 
auditoria independente, focada na auditoria preventiva, não só no que diz respeito às 
normas contábeis e à legislação, mas também nos controles internos que dessem 
confiabilidade à administração das empresas. 
Atendendo aos mais diversos ramos de atividades: indústria, comércio, prestação de 
serviços em geral, entidades filantrópicas, cooperativas, planos de saúde, administradoras 
de consórcios, clubes de futebol, etc., temos nosso portfólio de clientes como nosso maior 

patrimônio. 

Av. Bento Gonçalves, 1757 - 3° 

andar 

Tel. 51– 3019 7733 
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Data de 
Apresentação 

Declarações, Dem onstrativos e Docum entos De Interesse Principal das Pessoas Jurídicas 
Período de 
Apuração 

07 G FIP - G uia de Recolhimento do Fundo de G arantia e Informações à Previdência Social 
1º/Jun/2015 a 
30/Jun/2015 

10 
Envio, pelo M unicípio, da relação de todos os alvarás para construção civil e documentos de 

habite-se concedidos. 

1º/Jun/2015 a 

30/Jun/2015 

14 

EFD -Contribuições - Escrituração Fiscal Digital das Contribuições incidentes sobre a Receita. - 
Contribuição para o PIS/Pasep e à Cofins - Pessoas Jurídicas sujeitas à tributação do Imposto 

sobre a Renda. - Contribuição Previdenciária sobre a Receita - Pessoas Jurídicas que 

desenvolvam  as atividades relacionadas nos arts. 7º e 8º da Lei nº 12.546, de 2011. (Consulte a 

Instrução Norm ativa nº 1.252, de 1º de março de 2012) 

M aio/2015 

20 PGDAS-D - Programa Gerador do Documento de Arrecadação do Simples Nacional Junho/2015 

21 DCTF M ensal - Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais – M ensal M aio/2015 

31 DIPI - TIPI 33 - produtos de higiene pessoal, cosméticos e perfum aria 
M aio e 

Junho/2015 

31 DPREV - Declaração sobre a Opção de Tributação de Planos Previdenciário 
Ano-

calendário de 

2014 

 

Data de 
Apresentação 

Declarações, Demonstrativos e Documentos De Interesse Principal das 
Pessoas Físicas 

Período de 
Apuração 

07 
GFIP - Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia e Informações à Previdência 

Social 
1º a 30/junho/2015 

31 DOI - Declaração sobre Operações Imobiliárias Junho/2015 

 


