
2018: a economia tentando  

se afastar do caos político

Percebemos uma melhora tímida na economia 
no inicio do ano, os estudiosos na área, dizem 

que o brasileiro é um empreendedor nato, e que 
a economia irá crescer e andar sozinha em 2018, 
independente da política. Porém, como se des-
vencilhar das amarras burocráticas e custos altos, 
para controlar todas as exigências &scais?  Não é 
fácil ter este otimismo com a perda de tempo em 
razão dos altos controles e riscos de multas ab-
surdos. A busca contra sonegadores, está atrapa-
lhando o objetivo das empresas em fazer negó-
cios. Vejam as novidades contábeis, quase todas 
as noticias tem este viés “ cercar os sonegadores 
a todo custo” .
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Importante sabermos como a Receita Federal e o Banco Central 
cruzam informações com empresas, pessoas físicas e outros ór-

gãos governamentais e analisar a Declaração de Imposto de Ren-
da Pessoa Física.

1. Dinheiro em espécie: A partir de 2018 teremos uma nova 
obrigação: a entrega da DME (Declaração de Operações Liquida-
das com Moeda em Espécie), para todas as pessoas físicas e jurídi-
cas que receba valores em espécie, cuja soma seja igual ou supe-
rior a R$ 30.000,00.

2. Salário, Aluguel e outros rendimentos: A Declaração do 
Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte (DIRF) é a declaração 
feito pela fonte pagadora, com o objetivo de informar a Secre-
tária da receita federal referente a rendimentos pagos à pessoas 
físicas e jurídicas.

3. E- Financeira: É uma obrigação acessória que constitui  
informações que serão enviadas pelo Sistema Público de Es-
crituração Digital (SPED). Bancos e Empresas ligadas ao Banco 
Central (BANCEN), Comissão de Valores Mobiliários (CVM), Su-
perintendência de Seguros Privados (Susep) e pela Superinten-
dência Nacional de Previdência Complementar (Previc) estão 
obrigadas a enviar.

Os Bancos informam: saldos de contas, depósitos, pagamentos, 
recebimentos e rendimentos referente a investimentos ou pou-
pança. Operações com moedas estrangeiras em casas de câmbio 
também são informados.

Os montantes informados são de R$2.000,00 para pessoa física e 
R$6.000,00 para pessoas jurídicas.

4. Cartão de Crédito: As operadoras de cartões entregam a 
Declaração de Operações com Cartões de Crédito DECRED e será 

constada informações sobre as operações efetuadas com cartão 
de crédito para RECEITA FEDERAL compreendendo a identi&cação 
dos usuários de seus serviços e os montantes globais mensalmen-
te movimentados.

Caso o valor declarado no imposto de renda seja inferior a DE-
CRED a diferença será tributada com multa e juros. 

5. Aluguel: Declaração de Informações sobre atividades imobili-
árias (DIMOB), é entregue pelas imobiliárias com informações dos 
últimos 5 anos referente comercialização de imóveis, aquisição, 
alienação e aluguel de imóveis. 

6. Compra/venda de carro: A pessoa física precisa entregar 
o termo de transferência e se for pessoa jurídica nota &scal do 
bem, esse termo de transferência (a informação) é enviado pelo 
DETRAN para a Receita Federal. 

7. Compra e venda de imóveis: Declaração de Operações Imo-
biliárias (DOI) a Receita Federal pode comprovar incompatibilida-
de de patrimônio.

8. Despesas médicas: Declaração de serviços médicos (DMED) 
é uma declaração apresentada a Receita Federal pelos pro&ssio-
nais e empresas como hospitais e planos de saúde. 

9. Bitcoin: A nova moeda virtual Bitcoin, e outras criptomoe-
das estão tendo uma valorização de quase 2.000%, e deverá ser 
informada no imposto de renda, ocorrendo a tributação do ganho 
de capital em 15% recorrente de alienação mensal a partir de R$ 
35.000,00 (trinta e cinco mil reais.

10. PLANO DE SAUDE e OPERADORA DE CARTAO DE CREDITO: 

Lei 157/2016 Irão recolher ISS no local que o usuário está estabe-
lecido, informando todas as empresas que prestaram serviço para 
os municípios cobrarem ISS.
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O SIMPLES É UMA MENTIRA

Nunca foram fáceis os cálculos e as regras para as em-
presas que optam pelo sistema SIMPLES de tributa-

ção, agora está muito mais difícil e COMPLEXO e teremos 
aumento de alíquota, isto é, iremos pagar mais impostos.

O Sistema SIMPLES é interessante comparado com o 
Lucro Presumido, para quem tem uma folha de paga-
mento alta. 

Com o novo cálculo para 2018, alguns ramos de ati-
vidade terá o FATOR R, na qual irá pagar mais imposto 
caso a folha de pagamento seja menor que 28% em re-
lação a RECEITA do mês, teremos que analisar o custo 
mensalmente, pois podem variar dependendo do fatu-
ramento X folha de pagamento.

Cabe lembrar que caso o faturamento / ano ultra-
passar o limite de R$ 3.600.000,00 terá de se recolher 
separado o ICMS e ISS, que implicará em aumento da 
carga tributária.

Nova formula SIMPLES: (RBT12 x Aliq - PD) / RBT12
a) RBT12: receita bruta acumulada nos doze meses an-

teriores ao período de apuração;
b) Aliq: alíquota nominal constante dos Anexos* I a V 

desta Resolução (tabela conforme ramo de atividade)
c) PD: parcela a deduzir constante dos Anexos* I a V des-

ta Resolução; (tabela conforme ramo de atividade)
Uma das mais impactantes foi a mudança na forma 

de cálculo do imposto devido do ICMS, que será de-
monstrado nos dados adicionais, nas operações em 
que ele é creditado pelo destinatário da mercadoria.

BRIGA ENTRE ESTADOS E MUNICIPIOS

Os tributos no Brasil sempre foram uma bagunça, 
há anos discute se o software é um serviço ou 

uma mercadoria, assim como as empresas no ramo de 
industrialização por encomenda.

As empresas &cam em um fogo cruzado, na qual 
os estados querem o ICMS e as Prefeituras o ISS. No 
quesito do software, o Supremo de&niu que, se ele é 
comprado pronto, sem adequações, trata-se de mer-
cadoria e as empresas devem pagar ICMS. Mas se ele 
for feito por encomenda, então é serviço. Mas as pre-
feituras que já recolhem ISS desses produtos, inde-
pendentemente da classi&cação, não vão querer &car 
sem esses recursos.

Veja outra distorção tributária. Se uma empresa qui-
ser construir um prédio de concreto armado, o em-
presário vai recolher PIS/COFINS cumulativo de 3,65%, 
mais ISS de no máximo 5%. Mas se ele optar por usar 
uma estrutura metálica, vai pagar ICMS (12% em São 
Paulo), mais PIS/COFINS de 9,25%. Ou seja, vai recolher 
21,25% de imposto.

MUDANÇAS PARA EMPRESAS  
QUE PRATICAM VENDAS COM 
SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA

Para as empresas que tem substituição tributa-
ria, já é sabido do CEST (Código Especi&cador 

da Substituição Tributária) e temos que alertar 
para as mudanças, algumas já instituída em 2017 
e as detalhadas abaixo a partir de abril de 2018.

A partir de agora o governo quer que nós &sca-
lizemos nossos fornecedores, caso não tenha des-
tacado e recolhido o ICMS ST destacado na Nota 
Fiscal, caberá a nós, adquirente de São Paulo a res-
ponsabilidade de pagar a guia complementar, na 
qual a Baptistella deve analisar, item por item de 
cada nota &scal de entrada. 

Por favor veri&car a lista com os produtos do 
Conv. ICMS nº 52/2017 e envie para o seu setor de 
TI (programador de sistema) para se adequar os 7 
(sete) dígitos do CEST.

Somente os produtos que constam nos Ane-
xos II a XXVII possuem aplicação da Substituição 
Tributária. E para que ocorra a aplicação da ST, a 
descrição do item, bem como a NCM, devem ser 
semelhantes aos itens do Conv. ICMS nº 52/2017.

E- SOCIAL VAI ALTERAR A CULTURA  
DAS EMPRESAS A PARTIR DE 2018

O trabalho irá dobrar, pois tudo será em tempo 
real, mas irá melhorar a relação com os funcio-

nários, pois eles terão o acompanhamento referen-
tes ao FGTS e à aposentadoria.

O E-Social é uma plataforma eletrônica que vai 
reunir dados trabalhistas, tributários, &scais e previ-
denciários dos trabalhadores.

Isso porque o atraso na prestação de contas sobre 
contratações e férias, por exemplo, poderá ser puni-
do com multas. 

Termos que investir na capacitação dos pro&ssio-
nais de recursos humanos. “Eles terão que entender 
o funcionamento do sistema, para prestar informa-
ções corretas e rapidamente”.

As empresas com faturamento superior a R$ 78 mi-
lhões, devem adotar o eSocial já neste mês, as outras 
empresas entrarão no programa em julho de 2018.
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UMA NOVA OBRIGAÇAO PARA TODOS EM 2018

Através da Instrução Normativa RFB 1.761/2017 foi ins-
tituída mais uma obrigação acessória para os contri-

buintes, desta vez a denominada “DME – Declaração de 
Operações Liquidadas com Moeda em Espécie”.

São obrigadas à entrega da DME as pessoas físicas 
ou jurídicas residentes ou domiciliadas no Brasil que, 
no mês de referência, tenha recebido valores em es-
pécie (dinheiro) cuja soma seja igual ou superior a R$ 
30.000,00 (trinta mil reais).

A DME deverá ser enviada à Receita Federal, até o 
último dia útil do mês subsequente ao mês de rece-
bimento dos valores em espécie.

A DME deverá ser assinada digitalmente pela pessoa 
física ou pelo representante legal da pessoa jurídica, ou 
pelo procurador constituído.

Se desejar que a Baptistella faça este trabalho, POR 
FAVOR, NOS INFORME DE IMEDIATO ESTAS OPERAÇOES 
PARA QUE POSSAMOS CUMPRIR COM A OBRIGAÇÃO.

CONTROLE RIGIDO DO ESTOQUE   X   BLOCO K

Vários setores de indústrias que não entraram em 
2017, devem entregar informações detalhadas de 

seus estoques em 2018, este detalhamento de chama 
BLOCO K e será informado no SPED Fiscal, e a Receita 
Federal quer saber cada item de compra, que seja de 
um parafuso, para que produto de venda ou industria-
lização foi utilizado. A fase de entrada desta obrigação 
segue até o próximo ano, neste momento é para em-
presas com faturamento acima de R$ 78 milhões ano. 
Veri&que o prazo de sua empresa para adequação.

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

Contábil, Fiscal e Planejamento Tributário

Rua Cleide Fonseca Mustafá, 11

Éden

Tel.: (15) 3235 1150

Editora Responsável 

Nanci Baptistella

www.baptistellacontabilidade.com.br

CERTIFICADO DIGITAL

Cuidado com os vencimentos dos certi&cados di-
gitais, todo empresário deve mantê-lo em dia, 

existem 3 tipos de certi&cado: para assinar NF eletrô-
nica, tem o Tipo A3 = validade de 03 anos e o - Tipo 
A1 = validade de 01 ano.  Tem o e-CNPJ que além de 
assinar NF eletrônica, possui outras funções, como 
acessar o sistema da Receita Federal e Secretaria da 
Fazenda do Estado. E por ultimo tem o e-CPF, com 
funções de acessos bancários e na Receita Federal 
para Pessoa Física, entre outros. 
É OBRIGAÇÃO DO ADMINISTRADOR DA EMPRESA
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RECEITA FEDERAL ESTÁ COBRANDO 
INSS DOS AUTÔNOMOS

Pela primeira vez a Receita Federal noti&cou 74 
mil pro&ssionais liberais, que declararam no im-

posto de renda que receberam de pessoas físicas 
nos anos de 2013, 2014 e 2015, a pagarem INSS so-
bre esses valores.

O foco da operação são pro&ssionais liberais, con-
tribuintes autônomos como médicos, dentistas, 
psicólogos, pintores, eletricistas e outros. Esses pro-
&ssionais têm que pagar 20% sobre o rendimento 
como contribuição previdenciária (INSS).

EMPRESAS ESTÃO GANHANDO NA 
JUSTIÇA E PAGANDO MENOS IMPOSTO

Exclusão do ICMS (Imposto sobre a circulação de 
mercadorias e prestação de serviços) da base de 

cálculo dos impostos Federais, a tese é antiga, a dis-
cussão se deu com a publicação da lei nº 10.637 de 
dezembro de 2002, mas somente em 2017 ganhou 
força e as empresas estão pagando menos PIS (Pro-
grama de Integração Social) e COFINS (Contribuição 
para o &m social).

Em outras palavras, incluir um tributo na base de 
cálculo de outro tributo, nada mais é que bitributa-
ção, o que é proibido, com este argumento e outras 
bases legais os jurídicos das empresas estão entran-
do com uma liminar solicitando o direito de excluir 
o ICMS da base destes impostos.

Logo será a vez de pleitear a exclusão do ICMS na 
base do IRPJ e da Contribuição Social.

Lembramos que ainda não existe uma decisão &-
nal, o fato é que diversas empresas “não esperam a 
hora” e têm conseguido na justiça, a exclusão “de-
&nitiva” do ICMS na base de cálculo do PIS/COFINS, 
bem como a compensação dos valores indevida-
mente recolhidos nos últimos 05 (cinco) anos.
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