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Duas novas obrigações 
LUCRO PRESUMIDO

Projeto SPED, ECF e ECD

As empresas tributadas pelo Lucro Presumido agora 
em 2015 passarão a entregar mais detalhes de sua 

vida fiscal a Receita Federal. 
ECF – Escrituração Contábil Fiscal (substituiu a DIPJ) 

setembro/2015. Esta obrigação se aplica também para 
as empresas Imunes, Isentas e do Lucro Real.

ECD – Escrituração Contábil Digital, faz parte do pro-
jeto SPED (Sistema Público de Escrituração Digital) 
junho/2015.

Todas estas declarações são obrigatórias e levará 
informações precisas de toda a parte financeira de 
sua empresa, com isso pedimos para que tenham o 
maior cuidado com as entradas e saídas de dinheiro 
nas transações bancárias. É através da contabilidade 
que iremos parametrizar com as contas da Receita 

Federal, na qual ela terá as informações diárias de 
suas transações.

Para as empresas do Simples Nacional está previsto 
para iniciar a obrigação do SPED Fiscal em 2016 e a ECD 
em 2018.

Precisamos que todos os empresários providenciem 
o certificado digital e-CPF tipo A3 do sócio responsável, 
caso não possua, podemos auxiliá-los.

As empresas inativas, também estão obrigadas a fa-
zerem o Balanço Patrimonial e entregar estas novas 
obrigações.

Pedimos para que vocês tenham o máximo de cui-
dado com os pagamentos aos sócios, estas retiradas 
devem ser contabilizadas corretamente, e as empresas 
têm que ter ciência da diferença e limites quanto ao 
valor a ser retirado e o que é o Pró-labore e o que é o 
Lucro Distribuído. 

CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE

Agora novos documentos e cuidados estão na re-
solução CFC Nº 1.457, um deles, dispõe sobre a 

obrigatoriedade do contrato de prestação de serviços 
contábeis, pois torna-se um instrumento necessário e 
indispensável à fiscalização do exercício profissional 
contábil, para definição dos serviços contratados e das 
obrigações assumidas.

Nos Arts. 1020 e 1.179 do Código Civil estabelece 
também um novo documento na qual coloca que é 
de responsabilidade do administrador os atos pra-
ticados nas empresas, e deve fornecer todo ano ao 
profissional da Contabilidade a Carta de Responsabi-
lidade da Administração.

Caso haja recuso do administrador da empresa quan-
do a carta de responsabilidade, devemos comunicar ao 
CRC sobre a referida empresa.

LEI DA DESONERAÇÃO-AUMENTO DE IMPOSTOS
Cuidado com vendas em longo prazo

Com a voracidade em arrecadação e as incertezas da 
economia, os aumentos de impostos infelizmente 

serão inevitáveis. Com isso orientamos a ter cuidado 
com acordos a longo prazo.

A lei da desoneração esta sendo discutida e é muito 
provável que  tenhamos aumento médio de 25,51% so-
bre a folha de pagamento.  Veja matéria abaixo:

“A proposta a ser votada é o Projeto de Lei 863/15, 
que reduz o benefício fiscal de desoneração da folha 
de pagamentos concedido a 56 segmentos econômi-
cos. A proposta tramita em urgência constitucional e 
substitui a Medida Provisória 669/15, que foi devolvida 
pelo presidente do Senado, Renan Calheiros, no dia 3 
de março.

O mecanismo, criado em 2011 e ampliado nos anos 
seguintes, prevê a troca da contribuição patronal para a 
previdência, de 20% sobre a folha de pagamentos, por 
alíquotas incidentes na receita bruta. O texto aumenta 
as duas alíquotas atuais de 1% e 2% para, respectiva-
mente, 2,5% e 4,5.”

Abaixo link com mais informação. FONTE: http://no-
ticias.r7.com/brasil/camara-vota-aumento-de-impos-
tos-sobre-importados-e-desoneracao-da-folha-de-pa-
gamento-hoje-19052015
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L E G I S L A Ç A O
alterações  e  novidades

EMPRESAS ENQUADRADAS NO SIMPLES

CUIDADO, a Receita Federal esta excluindo as empre-
sas do SIMPLES, pois não respeitão as regras exigidas.

Para a permanência no Simples Nacional, o contri-
buinte deve cumprir com algumas exigências Fiscais; 
CERTIFIQUEM SE ESTAO TODAS SENDO CUMPRIDAS.

F Limite de faturamento acumulado de 
R$ 3.600.000,00/anual, o qual deverá ser acompanha-
do por vocês juntamente com o escritório através dos 
Extratos de DAS que enviamos mensalmente junto das 
guias de Simples;

F Não praticar atividade impeditiva (nos consultar 
antes de praticar operações que não estejam elencadas 
no seu contrato social);

F Não possuir débitos de impostos e taxas de qual-
quer natureza;

F Não atrasar pagamento das guias de Simples Na-
cional

F Não possuir Pessoa Jurídica no quadro societário;
F Valor das despesas pagas não podem superar 

em 20% do valor de ingressos de recursos do mes-
mo período; 

F Valor das aquisições de mercadoria para comercia-
lização ou industrialização (ressalvadas hipóteses justi-
ficadas de aumento de estoque) for superior a 80% dos 
ingressos de recursos do mesmo período, excluindo o 
ano de inicio da atividade; 

F Sócio não poderá participar de outra empresa 
com mais de 10%. Se participar, nos informar o per-
centual de participação no quadro societário (inde-
pendente do %) e dados da empresa. Para efeito de 
faturamento acumulado, soma-se os valores das duas 
ou mais empresas.

LUCRO REAL – AUMENTO DE IMPOSTO

Informamos que conforme o Decreto n. 8426 a partir 
de 01/07/2015 as empresas optantes pelo Lucro Real 

deverão recolher PIS e COFINS, 0,65% e 4%, respectiva-
mente, sobre as receitas financeiras. Com isso, salien-
tamos que os extratos de aplicação financeira deverão 
ser enviados mensalmente junto dos documentos fis-
cais, pois caso não recebamos o extrato, tais impostos 
serão apurados posteriormente com os devidos encar-
gos, além de haver a obrigação de retificar as declara-
ções, o poderá gerar custos adicionais.

MEDIDA PROVISORIA 668
AUMENTO DE IMPOSTO SOBRE IMPORTAÇÃO

O governo alterou o imposto sobre importação com 
o objetivo de compensar uma decisão de 2013 do 

Supremo Tribunal Federal que na prática reduziu a ta-
xação sobre importados, aumentando sua competitivi-
dade em relação aos produtos nacionais.

O Supremo Tribunal Federal entendeu que, no caso 
dos importados, o ICMS não deve incluir na base de cal-
culo do PIS e da Cofins.

Para evitar a vantagem para os importados, o gover-
no elevou as alíquotas. Os aumentos passaram a vigorar 
em maio. Vejam como ficou a alíquota do PIS-Pasep para 
entrada de bens importados no Brasil passa de 1,65% 
para 2,1%. No caso da Cofins, vai de 7,6% para 9,65%. A 
estimativa de arrecadação é aumentar em 700 milhões.

REABERTURA DO REFIS
Nesta mesma medida provisória  esta para ser apro-

vado em junho, um possível parcelamento de impostos 
federias, um novo REFIS, mas somente para empresas 
com pedido de recuperação judicial. Vamos aguardar 
novas resoluções.

LEI DA TERCEIRIZ AÇÃO 

Vários protestos ocorrem no Brasil contra a mu-
dança de lei da terceirização, na qual as empresas 

particulares poderão  terceirizar todas as atividades, 
tanto as atividades-meio (que são aquelas que não 
são inerentes ao objetivo principal da companhia), 
quanto as atividades-fim, que dizem respeito à sua 
linha de atuação.

Mesmo a lei dando suporte para garantir todos os di-
reitos dos trabalhadores, para a advogada trabalhista 
e professora da PUC-SP Fabíola Marques afirma que a 
nova lei da terceirização só é boa para o patrão, “que vai 
terceirizar sempre que isso lhe trouxer uma redução de 
custos”. De acordo com ela, a medida trará economia 
na folha de pagamento e nos encargos trabalhistas das 
empresas. Mas uma consequência direta dessa econo-
mia é “a redução do valor pago ao empregado tercei-
rizado, que terá sua situação precarizada”. Ou seja, se 
o empresário gasta menos ao terceirizar, o valor pago 
à companhia contratada – que conta com sua própria 
hierarquia e também busca o lucro – será menor, e o 
salário que essa empresa paga a seus funcionários será 
mais baixo do que o recebido antes.

Ira também ocorrer um enfraquecimento dos sindi-
catos,  pois os terceirizados podem passar a ser repre-
sentados por diferentes categorias, e perdem benefí-
cios conquistados pelo setor maior ou mais fortes. 

Os conceitos aqui apresentados são de 
caráter informativo. É necessário que 
seja feita consulta a um especialista 
para qualquer tomada de decisão.
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