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ICMS/RS - Alteradas as alíquotas do imposto para os exercícios de 2016 a 2018, nos termos que 
especifica  

Por meio da Lei nº 14.743/2015, foram 
promovidas importantes alterações 
na Lei nº 8.820/1989 relacionadas às 
alíquotas do ICMS aplicáveis nas ope-
rações com as mercadorias e servi-
ços, nos termos que especifica, reali-
zadas nos exercícios de 2016 a 2018. 

As alíquotas  são as aplicáveis às ope-
rações com bebidas alcoólicas, cer-
veja sem álcool, cigarros, cigarrilhas, 

charutos, cachimbos, cigarreiras, 
fumo, perfumaria, cosméticos e tele-
visão por assinatura, nos termos que 
especifica. Além disso, a alíquota 
geral, que é de 17%, passará para 
18%. 

Fonte: DOE RS 25/09/2015. 
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Tributos e Contribuições federais - Prorrogada a vigência da Medida Provisória nº 685/2015, que 

instituiu o Prorelit e a Dior  

O Ato do Congresso Nacional nº 34/2015 
prorrogou, pelo prazo de 60 dias, a vigên-
cia da Medida Provisória nº 685/2015, 
que, entre outras providências: 

a) instituiu o Programa de Redução de 
Litígios Tributários (Prorelit), o qual permite 
ao sujeito passivo com débitos de nature-
za tributária, vencidos até 30.06.2015 e 
em discussão administrativa ou judicial 
perante a Secretaria da Receita Federal 
do Brasil (RFB) ou a Procuradoria-Geral da 
Fazenda Nacional (PGFN), mediante re-
querimento, desistir do respectivo conten-
cioso e utilizar créditos próprios de prejuí-
zos fiscais e de base de cálculo negativa 
da Contribuição Social sobre o Lucro 
(CSL), apurados até 31.12.2013, e decla-
rados até 30.06.2015, para a quitação 
dos débitos em contencioso administrati-
vo ou judicial; 

b) determinou a obrigatoriedade ao su-
jeito passivo de apresentar uma declara-
ção para cada conjunto de operações, 

assim considerado aquele realizado no 
ano-calendário anterior que envolva atos 
ou negócios jurídicos que acarretem su-
pressão, redução ou diferimento de tribu-
to, à RFB, até 30 de setembro de cada 
ano, quando: 

b.1) os atos ou negócios jurídicos pratica-
dos não possuírem razões extratributárias 
relevantes; 

b.2) a forma adotada não for usual, utili-
zar-se de negócio jurídico indireto ou 
contiver cláusula que desnature, ainda 
que parcialmente, os efeitos de um con-
trato típico; ou 

b.3) tratar de atos ou negócios jurídicos 
específicos previstos em ato da RFB. 

Vale ressaltar que, com a instituição da 
declaração na forma da letra “b”, foi 
criada a Declaração de Informações de 
Operações Relevantes (Dior) como parte 
integrante da Escrituração Contábil Fiscal 
(ECF) e de acordo com o Ato Declarató-

rio Executivo COFINS nº 60/2015, que 
aprovou o Manual de Orientação do 
Leiaute da ECF. A Dior foi incluída no Re-
gistro Y700, seguindo-se do Registro Y710 
(Tributos Vinculados a Dior) e do Registro 
Y720 (Informações de Períodos Anterio-
res). Porém, esses registros não serão obri-
gatórios para o ano-calendário de 2014, 
até porque ainda não foram disciplina-
dos pela RFB. 

No mais, lembra-se que a referida decla-
ração do sujeito passivo que relatar atos 
ou negócios jurídicos ainda não ocorridos 
será tratada como consulta à legislação 
tributária, nos termos dos arts. 46 a 58 do 
Decreto nº 70.235/1972. Assim, caso a RFB 
não reconheça, para fins tributários, as 
operações declaradas, o sujeito passivo 
será intimado a recolher ou a parcelar, 
no prazo de 30 dias, os tributos devidos 
acrescidos apenas de juros de mora. 

 

Fonte: DOU 10/09/2015. 

Por meio da Norma Brasileira de Contabi-
lidade - ITG 2002 (R1), o Conselho Fede-
ral de Contabilidade (CFC) alterou os 
itens 8 e 19 e a alínea “c” do item 27, e 
incluiu os itens 9A e 9B na ITG 2002 - Enti-
dade sem Finalidade de Lucros, os quais 
passam a dispor, respectivamente, que: 
 
a) as receitas e as despesas devem ser 
reconhecidas respeitando-se o princípio 
da competência; 

b) o trabalho voluntário, inclusive de 

membros integrantes dos órgãos da ad-
ministração, no exercício de suas fun-
ções, deve ser reconhecido pelo valor 
justo da prestação do serviço como se 
tivesse ocorrido o desembolso financeiro; 
c) as demonstrações contábeis devem 
ser complementadas por notas explicati-
vas que contenham relação dos tributos 
ob j e to  de  r e núnc i a  f i s ca l ; 
d) somente as subvenções concedidas 
em caráter particular se enquadram na 
NBC TG 07; e 

e) as imunidades tributárias não se en-

quadram no conceito de subvenções 
previsto na NBC TG 07, portanto não 
devem ser reconhecidas como receita 
no resultado. 

Em face dessas alterações, as disposi-
ções não alteradas desta interpretação 
são mantidas, e a sigla da ITG 2002 passa 
a ser ITG 2002 (R1).  

 

Fonte: DOU 02/09/2015. 

Contabilidade - CFC altera norma sobre entidade sem finalidade de lucros  



Página 3 

Volume 10, edição 10 

Através da Instrução Normativa RFB 
1.587/2015 foram estabelecidos os proce-
dimentos sobre a Declaração do Imposto 
sobre a Renda Retido na Fonte – 
DIRF relativa ao ano-calendário de 2015 e 
a situações especiais ocorridas em 2016 
(DIRF 2016) e o Programa Gerador da 
DIRF 2016 (PGD DIRF 2016).  

OBRIGATORIEDADE  

Estarão obrigadas a apresentar a DIRF 
2016 as seguintes pessoas jurídicas e físi-
cas que pagaram ou creditaram rendi-
mentos sobre os quais tenha incidido 
retenção do Imposto sobre a Renda Reti-
do na Fonte (IRRF), ainda que em um 
único mês do ano-calendário, por si ou 
como representantes de terceiros:  

I – estabelecimentos matrizes de pessoas 
jurídicas de direito privado domiciliadas 
no Brasil, inclusive as imunes ou isentas;  

II – pessoas jurídicas de direito público, 
inclusive os fundos públicos de que trata 
o art. 71 da Lei nº 4.320, de 17 de março 
de 1964;  

III – filiais, sucursais ou representações de 
pessoas jurídicas com sede no exterior;  

IV – empresas individuais;  

V – caixas, associações e organizações 
sindicais de empregados e empregado-
res;  

VI – titulares de serviços notariais e de 
registro;  

VII – condomínios edilícios;  

VIII – pessoas físicas;  

IX – instituições administradoras ou inter-
mediadoras de fundos ou clubes de in-
vestimentos;  

X – órgãos gestores de mão de obra do 
trabalho portuário;  

XI – candidatos a cargos eletivos, inclusi-
ve vices e suplentes; e  

XII – comitês financeiros dos partidos polí-
ticos.  

PAGAMENTOS SEM RETENÇÃO DO IRF  

Deverão também apresentar a DIRF 2016 
as pessoas físicas e jurídicas domiciliadas 
no País que efetuarem pagamento, cré-
dito, entrega, emprego ou remessa a 
pessoa física ou jurídica residente ou do-
miciliada no exterior, ainda que não te-
nha havido a retenção do imposto, den-
tre outros, de valores referentes a:  

I – aplicações em fundos de investimento 
de conversão de débitos externos;  

II – royalties, serviços técnicos e de assis-
tência técnica;  

III – juros e comissões em geral;  

IV – juros sobre o capital próprio;  

V – aluguel e arrendamento;  

VI – aplicações financeiras em fundos ou 
em entidades de investimento coletivo;  

VII – carteiras de valores mobiliários e 
mercados de renda fixa ou renda variá-
vel;  

VIII – fretes internacionais;  

IX – previdência privada;  

X – remuneração de direitos;  

XI – obras audiovisuais, cinematográficas 
e videofônicas ; 

XII – lucros e dividendos distribuídos;  

XIII – cobertura de gastos pessoais, no 
exterior, de pessoas físicas residentes no 
País, em viagens de turismo, negócios, 
serviço, treinamento ou missões oficiais.  

Ainda deverão entregar a DIRF as pesso-
as jurídicas que tenham pago ou credita-

do rendimentos tributáveis em que hou-
ve retenção do imposto sobre a renda ou 
de contribuições, ainda que em um único 
mês do ano-calendário  

FORMA E PRAZO DE ENTREGA  

O PGD DIRF 2016, de uso obrigatório pelas 
fontes pagadoras, pessoas físicas e jurídi-
cas, para preenchimento da DIRF 2016 ou 
importação de dados, utilizável em equi-
pamentos da linha PC ou compatíveis, 
será aprovado por ato do Secretário da 
Receita Federal do Brasil e disponibilizado 
pela Secretaria da Receita Federal do 
Brasil (RFB) em seu sítio na Internet.  

A DIRF 2016 deverá ser apresentada por 
meio do programa Receitanet, disponível 
no sítio da RFB na Internet.  

A DIRF 2016, relativa ao ano-calendário 
de 2015, deverá ser apresentada até às 
23h59min59s (vinte e três horas, cinquenta 
e nove minutos e cinquenta e nove se-
gundos), horário de Brasília, de 29 de fe-
vereiro de 2016.  

No caso de extinção decorrente de liqui-
dação, incorporação, fusão ou cisão 
total ocorrida no ano-calendário de 2016, 
a pessoa jurídica extinta deverá apresen-
tar a DIRF 2016 relativa ao ano-calendário 
de 2016 até o último dia útil do mês sub-
sequente ao da ocorrência do evento, 
exceto se o evento ocorrer no mês de 
janeiro de 2016, caso em que a DIRF 2016 
poderá ser apresentada até o último dia 
útil do mês de março de 2016.  

 

Fonte: DOU 18/09/2015. 

DIRF - Definidas as regras para a apresentação da declaração relativa ao ano-calendário de 
2015 (DIRF 2016)  
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ICMS - Divulgados os procedimentos para as operações e prestações interestaduais destinadas 

a consumidor final  

o Convênio ICMS 93/2015, que dispõe 
sobre os procedimentos a serem observa-
dos nas operações e prestações que 
destinem bens e serviços a consumidor 
final não contribuinte do ICMS, localizado 
em outra Unidade Federada, tendo em 
vista o disposto na Emenda Constitucio-
nal n° 87/2015, que determinou a reparti-
ção do imposto entre as Unidades da 
Federação envolvidas em tais operações 
e prestações, ao contrário das regras 
atuais, segundo as quais o imposto é 
recolhido integralmente em favor do 
Estado de origem. 

Para fins do cálculo do diferencial, deve-
rá ser observada a alíquota interna pre-
vista para a operação ou prestação no 
Estado de destino, considerando-se para 

tanto, quando devido, o valor correspon-
dente ao Fundo de Combate à Pobreza. 

O recolhimento do valor correspondente 
ao diferencial deverá ser efetuado ante-
cipadamente, por ocasião da saída do 
bem ou do início da prestação de servi-
ço, em relação a cada operação ou 
prestação. A critério da Unidade Federa-
da de destino, pode ser exigida ou con-
cedida inscrição como substituto tributá-
rio ao contribuinte localizado na Unidade 
Federada de origem, hipótese em que o 
imposto deverá ser recolhido até o déci-
mo quinto dia do mês subsequente à 
operação ou prestação. 

As disposições quanto ao recolhimento 
do diferencial em favor da Unidade da 
Federação de destino aplicam-se tam-

bém aos contribuintes optantes pelo Sim-
ples Nacional. 

A escrituração de tais operações e pres-
tações e o cumprimento das respectivas 
obrigações acessórias devem ser discipli-
nadas em ajuste SINIEF. 

As novas regras são aplicáveis a partir de 
01.01.2016, observado o cronograma de 
transição cabível nos exercícios de 2016, 
2017 e 2018, conforme indicado no qua-
dro abaixo. Somente a partir de 2019 é 
que o diferencial será recolhido integral-
mente em favor da Unidade da Federa-
ção de destino.  

 

Fonte:  DOU 21/09/2015. 

Previdenciária – Desoneração da folha de pagamento sofre significativas alterações  

A Lei nº 12.546/2011, que regulamenta a 
desoneração da folha de pagamento, 
sofreu significativas alterações, as quais 
passarão a ser observadas a partir de 
1º.12.2015. Entre elas, destacamos: 

a) o ingresso da empresa no sistema de 
desoneração da folha de pagamento 
será opcional e não mais impositivo; 

b) serão aplicadas 5 diferentes alíquotas 
sobre a receita bruta, conforme segue: 

b.1) as empresas que anteriormente con-
tribuíam com a alíquota de 2% passarão, 
em geral,  a contribuir com a alíquota de 
4,5%, excetuadas as relacionadas a se-
guir, que passarão a observar a alíquota 
de 3%: 

- de call center; 

- de transporte rodoviário coletivo de 
passageiros, com itinerário fixo, municipal, 
intermunicipal em região metropolitana, 
intermunicipal, interestadual e internacio-
nal, enquadradas nas classes 4921-3 e 
4922-1 da CNAE 2.0; 

- de transporte ferroviário de passageiros, 
enquadradas nas subclasses 4912-4/01 e 
4912-4/02 da CNAE 2.0; 

- de transporte metroferroviário de passa-
geiros, enquadradas na subclasse 4912-
4/03 da CNAE 2.0;  

c) as empresas que anteriormente contri-

buíam com a alíquota de 1% passarão, 
em geral, a contribuir com a alíquota de 
2,5%, excetuadas: 

c.1) as empresas a seguir relacionadas, 
que contribuirão com a alíquota de 1,5%: 

- de transporte aéreo de carga e de servi-
ços auxiliares ao transporte aéreo de 
carga;  

- de transporte aéreo de passageiros re-
gular e de serviços auxiliares ao transpor-
te aéreo de passageiros regular;  

- de transporte marítimo de carga na 
navegação de cabotagem;  

- de transporte marítimo de passageiros 
na navegação de cabotagem;  

- de transporte marítimo de carga na 
navegação de longo curso;  

- de transporte marítimo de passageiros 
na navegação de longo curso;  

- de transporte por navegação interior de 
carga;  

- de transporte por navegação interior de 
passageiros em linhas regulares;  

- que realizam operações de carga, des-
carga e armazenagem de contêineres 
em portos organizados, enquadradas nas 
classes 5212-5 e 5231-1 da CNAE 2.0;  

 - de transporte rodoviário de cargas, 

enquadradas na classe 4930-2 da CNAE 
2.0;  

- de transporte ferroviário de cargas, en-
quadradas na classe 4911-6 da CNAE 2.0;  

- jornalísticas e de radiodifusão sonora e 
de sons e imagens de que trata a Lei nº 
10.610/2002, enquadradas nas classes 
1811-3, 5811-5, 5812-3, 5813-1, 5822-1, 5823
-9, 6010-1, 6021-7 e 6319-4 da CNAE 2.0. 

- que fabricam os produtos classificados 
na TIPI nos códigos 6309.00, 64.01 a 64.06 
e 87.02, exceto 8702.90.10; 

c.2) as empresas a seguir relacionadas, 
que contribuirão com a alíquota de 1%: 

- que fabricam os produtos classificados 
na TIPI sob os códigos: 

- 02.03; 0206.30.00; 0206.4; 02.07; 02.09; 
02.10.1; 0210.99.00; 03.03; 03.04; 0504.00; 
05.05; 1601.00.00; 16.02; 1901.20.00 Ex 01; 
1905.90.90 Ex 01; e  03.02, exceto 
0302.90.00.  

 

Fonte:  DOU 31/08/2015 Lei nº 
13.161/2015. 

Ano  UF Origem  UF destino  
2016 60% 40% 
2017 40% 60% 
2018 20% 80% 

A partir de 2019 - 100% 



A Medida Provisória nº 694/2015, em fun-
damento, promoveu diversas alterações 
na legislação tributária federal, dentre as 
quais destacamos: 

a) o art. 9º da Lei nº 9.249/1995 para dis-
por que, a partir de 1º.01.2016: 

a.1) a pessoa jurídica poderá deduzir, 
para efeitos da apuração do lucro real, os 
juros pagos ou creditados individualizada-
mente a titular, sócios ou acionistas, a 
título de remuneração do capital próprio, 
calculados sobre as contas do patrimônio 
líquido e limitados, pro rata die, à Taxa de 
Juros de Longo Prazo (TJLP) ou a 5% a.a., 
o que for menor (anteriormente, o limite 
era somente com base na TJLP); 
a.2) os juros ficarão sujeitos à incidência 
do Imposto de Renda na Fonte à alíquota 
de 18%, na data do pagamento ou crédi-
to ao beneficiário (anteriormente, a alí-
quota era de 15%); 

b) art. 8º, § 15, da Lei nº 10.865/2004 esta-
belece que, na importação de etano, 
propano e butano, destinados à produ-
ção de eteno e propeno, de nafta petro-
química e de condensado destinado a 
centrais petroquímicas, bem como na 
importação de eteno, propeno, buteno, 
butadieno, orto-xileno, benzeno, tolueno, 
isopreno e paraxileno, quando efetuada 
por indústrias químicas, as alíquotas da 
contribuição para o PIS-Pasep/
Importação e da COFINS-Importação 
serão de, respectivamente, 1,11% e 5,02%, 
para os fatos geradores ocorridos no ano 
de 2016 (anteriormente, para os fatos 
geradores ocorridos no ano de 2016, essas 
alíquotas seriam, respectivamente, de 
0,54% e 2,46%); 

c) para determinar que, em relação à Lei 
nº 11.196/2005: 

c.1) ficam suspensos, no ano-calendário 
de 2016, o gozo do benefício fiscal previs-
to no art. 19 da referida lei, bem como a 
apuração dos dispêndios a eles relativos 
realizados também no ano-calendário de 

2016. Vale lembrar que, por esse benefício 
fiscal, a pessoa jurídica pode excluir do 
lucro líquido, na determinação do lucro 
real e da base de cálculo da Contribui-
ção Social sobre o Lucro Líquido (CSL), o 
valor correspondente a até 60% da soma 
dos dispêndios realizados no período de 
apuração com pesquisa tecnológica e 
desenvolvimento de inovação tecnológi-
ca, classificáveis como despesa pela le-
gislação do IRPJ, além dos incentivos fis-
cais previstos no art. 17 da mesma lei (art. 
19, § 7º, da Lei nº 11.196/2005); 

c.2) ficam suspensos, no ano-calendário 
de 2016, o gozo do benefício fiscal previs-
to no art. 19-A, bem como a apuração 
dos dispêndios a eles relativos realizados 
no ano-calendário de 2016. Por esse be-
nefício fiscal, a pessoa jurídica pode ex-
cluir do lucro líquido, para efeito de apu-
ração do lucro real e da base de cálculo 
da CSL, os dispêndios efetivados em pro-
jeto de pesquisa científica e tecnológica 
e de inovação tecnológica a ser executa-
do por Instituição Científica e Tecnológica 
(ICT), a que se refere o inciso V do caput 
do art. 2º da Lei nº 10.973/2004, ou por 
entidades científicas e tecnológicas priva-
das, sem fins lucrativos, conforme regula-
mento ( art. 19-A, § 13, da Lei nº 
11.196/2005). 

A norma em referência revogou também: 

a) com efeitos a partir de 1º.01.2016: 

a.1) os incisos III e IV do § 15 do art. 8º da 
Lei nº 10.865/2004, que dispõem sobre a 
importação de etano, propano e butano, 
destinados à produção de eteno e prope-
no, de nafta petroquímica e de conden-
sado destinado a centrais petroquímicas, 
bem como na importação de eteno, pro-
peno, buteno, butadieno, orto-xileno, 
benzeno, tolueno, isopreno e paraxileno, 
quando efetuada por indústrias químicas, 
as alíquotas da contribuição para o PIS-
Pasep-Importação e da COFINS-
Importação, as quais seriam aplicadas, 

respectivamente: 

a.1.1) 0,54% e 2,46%, para os fatos gera-
dores ocorridos no ano de 2016; 
a.1.2) 0,90% e 4,10%, para os fatos gera-
dores ocorridos no ano de 2017; 
a.2) os incisos III e IV do caput do art. 56 e 
o art. 57-B da Lei nº 11.196/2005, que esta-
belecem que a contribuição para o PIS-
Pasep e a COFINS devidas pelo produtor 
ou importador de nafta petroquímica, 
incidentes sobre a receita bruta decorren-
te da venda desse produto às centrais 
petroquímicas, seriam calculadas, respec-
tivamente, com base nas alíquotas de: 

a.2.1) 0,90% e 4,10%, para os fatos gera-
dores ocorridos no ano de 2017; 

a.2.2) 1% e 4,6%, para os fatos geradores 
ocorridos a partir do ano de 2018; 
b) com efeitos a partir de 1º.01.2017, os 
seguintes dispositivos da Lei nº 
11.196/2005: 

b.1) o art. 57, que prevê, em relação à 
apuração da contribuição para o PIS-
Pasep e da COFINS no regime de não 
cumulatividade, a central petroquímica 
poderá descontar créditos calculados às 
alíquotas de 1,65% e 7,6%, respectivamen-
te, decorrentes de aquisição ou importa-
ção de nafta petroquímica; 

b.2) o caput e o § 2º do art. 57-A, que 
autoriza a aplicação da letra “b.1” tam-
bém às aquisições dos produtos cujas 
vendas são efetuadas pelo produtor ou 
importador de nafta petroquímica na 
forma referida nos incisos do parágrafo 
único do art. 56 da mesma lei.  

Fonte: DOU 30/09/2015. 
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Principais alterações: 

⇒ aumenta de 15% para 18% a alíquota do Imposto de 
Renda Retido na Fonte (IRRF) aplicado aos juros sobre o 
capital próprio (JSCP) pagos ou creditados aos sócios ou 
acionistas de empresa; 

⇒ reduz o valor total que pode ser deduzido a título de 
JSCP pagos aos sócios. Segundo o texto, o montante 
ficará entre a variação diária da Taxa de Juros de Longo 
Prazo (TJLP, fixada em 7% ao ano até dezembro) e da 
taxa fixa de 5% (ao ano), usando o coeficiente que for 
menor, multiplicado pelo patrimônio líquido; 

⇒ suspende, para o ano de 2016, o incentivo fiscal que 
permite às empresas de inovação tecnológica excluir do 
lucro líquido, na determinação do lucro real e da base 
de cálculo da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido 

(CSLL), o valor correspondente a até 60% do montante 
gasto com pesquisa tecnológica e desenvolvimento de 
inovação tecnológica; 

⇒ será suspensa, no próximo ano, a possibilidade de aba-
ter do lucro líquido até 2,5 vezes os gastos com projetos 
de pesquisa científica e tecnológica e de inovação exe-
cutados através de entidades de pesquisa públicas 
(como as universidades estaduais e federais) ou privadas 
sem fins lucrativos; 

⇒ O último dos benefícios suspensos pela MP para o próxi-
mo ano diz respeito à possibilidade de dedução, para 
fins de apuração do lucro real e da base de cálculo da 
CSLL, de até 160% do valor gasto com pesquisa tecnoló-
gica e desenvolvimento de inovação tecnológica. 



Nome da empresa 

* 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 

www.schimitt.com.br 
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Outubro 2015 

 

Data de 
Apresentação 

Declarações, Demonstrativos e Documentos De Interesse 
Principal das Pessoas Jurídicas 

Período de 
Apuração 

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

1º/Set/2015 a 
30/Set/2015 

09 
Envio, pelo Município, da relação de todos os alvarás para 
construção civil e  documentos de habite-se concedidos. 

1º a 
30/setembro/2015 

15 

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 
Normativa nº 1.252, de 1º de março de 2012) 

Agosto/2015 

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

Setembro/2015 

22 
DCTF Mensal - Declaração de Débitos e Créditos Tributários 
Federais – Mensal 

Agosto/2015 

 

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/setembro/2015 

30 DOI - Declaração sobre Operações Imobiliárias Setembro/2015 

 


