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Prezados amigos e clientes:
Nesta edição temos como destaque os desafios para a implantação da
Indústria 4.0 em nosso país.
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FIQUE
ATUALIZADO!
CLIQUE AQUI E INSCREVA-SE EM NOSSO CANAL

CONHEÇA TAMBÉM O NOSSO BLOG:

blogdoccontabilidade.com.br
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DIFERIMENTO DO
RECOLHIMENTO DO FGTS
MP 1046

A Medida Provisória 1046, de 28/04/2021 permite um alívio temporário
no FGTS pago pelas empresas.
O prazo para recolhimento do FGTS poderá ser adiado. Na prática o
empregador poderá deixar de recolher o FGTS das competências de
abril, maio, junho e julho de 2021 e pagar posteriormente.
Os valores relativos a essas competências poderão ser pagos em 4
parcelas a partir de setembro de 2021.
Para fazer esse parcelamento é necessário que o empregador
confesse o débito pela SEFIP até o prazo máximo de 20 de agosto de
2021.
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IMPOSTO DE RENDA
IRPF 2021

O prazo para a declarar o Imposto de
Renda termina dia 31 de maio 2021.
ORGANIZE-SE E EVITE PAGAR MULTA
POR ATRASO.
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IMPOSTO DE RENDA
IRPF 2021
Multa por entrega em atraso do imposto de renda
A multa mínima aplicável aos casos de entrega em atraso do IRPF é de
R$ 165,74 e a multa máxima corresponde a 20% do imposto declarado,
ainda que pago.

Calendário da restituição do IRPF em 2021
O calendário da restituição tem início no final de maio e a restituição será
feita em 5 lotes nas seguintes datas:
1º lote: 31 de maio de 2021;
2º lote: 30 de junho de 2021;
3º lote: 30 de julho de 2021;
4º lote: 31 de agosto de 2021;
5º lote: 30 de setembro de 2021;
Quanto mais cedo você enviar a declaração de IRPF, mais cedo receberá
a restituição caso tenha direito.
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VEJA NOSSA PLAYLIST SOBRE
IMPOSTO DE RENDA E
EVITE CAIR NA MALHA FINA

Para saber mais:
Veja matéria completa sobre o Imposto de Renda em nosso blog:
https://blogdoccontabilidade.com.br/imposto-de-renda-irpf-2021/
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NEGÓCIOS E TECNOLOGIA
INDÚSTRIA 4.0

O que é Indústria 4.0?
O termo Indústria 4.0 nasceu em 2011 na na feira anual da cidade de
Hannover, referindo-se a uma estratégia do governo alemão com o objetivo
de modernizar ainda mais a indústria alemã com fábricas inteligentes.
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INDÚSTRIA 4.0
A indústria alemã dessa época sofria um esvaziamento com muitas fábricas sendo
instaladas na China e além disso a mão de obra alemã era cara e pouco produtiva.
Desenvolvendo a indústria
Em 2013 o governo alemão criou um fórum de desenvolvimento da indústria com o
objetivo de trazer novamente as fábricas para a Alemanha, criar novos empregos e
desenvolver o país através do uso massivo de tecnologias de ponta já existentes.
Esse foi o berço da Indústria 4.0.
A aplicação de tecnologia na indústria não é uma novidade em si, porém o que muda
com a Indústria 4.0 é a aplicação e fusão das mais recentes tecnologias exponenciais
em operações de alta complexidade com uma produtividade muito acima do comum.
Porque 4.0?
A Indústria 4.0 também é chamada de Quarta Revolução Industrial, portanto o 4.0
é justamente a ligação com as revoluções industriais.
Para fazer um contexto histórico, podemos relembrar as revoluções industriais
anteriores.
Quando falamos em revolução sempre vem à tona uma grande mudança, vamos
viajar um pouco no tempo e relembrar a história.
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AS REVOLUÇÕES INDUSTRIAIS

1a. Revolução Industrial - 1760 a 1840
Tem como característica principal a máquina a vapor,
que por sua vez deu início à produção mecânica.
A expansão das ferrovias é um fato marcante dessa
revolução.

2a. Revolução Industrial - 1840 a 1960
Caracterizada pela eletricidade, petróleo, motor a
combustão e linha de montagem que dá início à
produção em massa.

3a. Revolução Industrial - a partir de 1960
Também chamada de revolução digital, foi ocorrendo
ao longo das últimas décadas de acordo com a
evolução da tecnologia digital.
Década de 1960 – Mainframes
Década de 1970 a 1980 – Surgimento dos PCs.
Década de 1990 – Internet

4a. Revolução Industrial - Início do séc XXI
Caraterizada pela Inteligência Artificial, Machine
Learnig. sensores poderosos, internet móvel e ubíqua,
utilização de nanotecnologia, sequenciamento
genético e energias renováveis.
É neste contexto que temos a Indústria 4.0.
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INDÚSTRIA 4.0
As 3 revoluções industriais anteriores trouxeram todas grandes mudanças
tecnológicas, sociais e econômicas, mas podemos observar uma coisa em comum a
todas elas: a transição da força muscular do homem para a força mecânica.
A quarta revolução industrial, onde temos a indústria 4.0 é diferente das anteriores
pois trata da fusão de tecnologias emergentes, inovações generalizadas e ainda
acrescenta a interação entre os domínios físicos, digitais e biológicos.
Para entender melhor a quarta revolução industrial vamos observar as palavras de
Klaus Schwab:
“A quarta revolução industrial, no entanto, não diz respeito apenas a sistemas e
máquinas inteligentes e conectadas. Seu escopo é muito mais amplo. Ondas de
novas descobertas ocorrem simultaneamente em áreas que vão desde o
sequenciamento genético até a nanotecnologia, das energias renováveis à
computação quântica. O que torna a quarta revolução industrial
fundamentalmente diferente das anteriores é a fusão dessas tecnologias e a
interação entre os domínios físicos, digitais e biológicos.”
Schwab, Klaus. A Quarta Revolução Industrial
Características da Indústria 4.0
Para um sistema ser considerado Indústria 4.0 ele deve incluir:
Interoperabilidade – o sistema permite a comunicação entre sensores, máquinas
e seres humanos.
Transparência da informação – o sistema criam uma cópia virtual do mundo
físico usando sensores, de forma a dar um contexto à informação.
Assistência técnica – o sistema deve ter habilidade de dar suporte a humanos
em tomada de decisão e em tarefas muito difíceis, ou até mesmo em tarefas que
não são seguras para o ser humano.
Tomada de decisão descentralizada – o sistema deve ter a habilidade de ter
autonomia para tomada de decisões simples e ser o mais autônomo possível.
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PILARES DA INDÚSTRIA 4.0
A Indústria 4.0 tem como pilares tecnologias de ponta que apoiam o desenvolvimento
e proporcionam grande aumento da produtividade, são elas:
Realidade aumentada;
Integração de sistemas;
Integração intercadeia de fornecimento;
IoT (Internet das coisas);
Inteligência Artificial;
Manufatura Aditiva;
Big Data;
Nuvem (Cloud computing);
Segurança Cibernética.
A aplicação em conjunto dessas tecnologias na indústria além do aumento de
produtividade traz mais velocidade, confiabilidade e inovação, consequentemente
permitindo mudanças disruptivas.
Clique na figura abaixo para ver o vídeo.
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A INDÚSTRIA BRASILEIRA

Fonte: http://www.industria40.gov.br/

O atual estágio da indústria 4.0 no Brasil
Segundo recente pesquisa da CNI, o uso de tecnologias digitais na indústria brasileira
é pouco difundido. Do total das indústrias que responderam a pesquisa, apenas 58%
conhecem a importância dessas tecnologias para a competitividade da indústria e
menos da metade as utiliza.
No Brasil, ainda segundo a pesquisa da CNI, as tecnologias mais citadas em
utilização pelas indústrias nacionais foram:
automação digital sem sensores;
prototipagem rápida ou impressão 3D;
utilização de serviços em nuvem associados ao produto;
incorporação de serviços digitais aos produtos em diferentes estágios da cadeia
industrial.
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INDÚSTRIA 4.0 NO BRASIL
No Brasil surgiu em 2017 o GTI 4.0, grupo formado por associações, indústrias e
governo que visa incentivar a indústria 4.0.
O GTI 4.0 elaborou uma Agenda Brasileira para a Indústria 4.0 cujas premissas
principais são as seguintes:
Fomentar iniciativas que facilitem e habilitem o investimento privado, haja vista a
nova realidade fiscal do país;
Propor agenda centrada no industrial/empresário, conectando instrumentos de
apoio existentes, permitindo uma maior racionalização e uso efetivo, facilitando o
acesso dos demandantes, levando o maior volume possível de recursos para a
“ponta”;
Testar, avaliar, debater e construir consensos por meio da validação de projetospiloto, medidas experimentais, operando com neutralidade tecnológica;
Equilibrar medidas de apoio para pequenas e médias empresas com grandes
companhias.

Redução de custos para a indústria
Segundo levantamento da ABDI – Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, a
estimativa anual de redução de custos industriais no Brasil, a partir da migração da
indústria para o conceito 4.0, será de, no mínimo, R$ 73 bilhões/ano.
Ainda, segundo a ABDI, essa economia envolve ganhos de eficiência, redução nos
custos de manutenção de máquinas e consumo de energia.
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INDÚSTRIA 4.0 NO BRASIL

Etapas da Agenda brasileira para a Indústria 4.0

Segundo a ABDI, a atualização do setor produtivo no país deve seguir oito etapas
principais:
Sensibilização – conscientizar os empresários sobre a necessidade de
modernização da indústria.
Avaliação e oportunidades de negócios – oferecimento de uma plataforma
para saber quais os primeiros passos rumo à transformação digital.
Fábricas do futuro – construção de ambientes reais para testes de soluções
inovadoras (ou testbeds) que ficarão disponíveis para as indústrias que
desejarem testar tecnologias inovadoras.
Conexão entre startups e indústrias – programa Startup Indústria 4.0,
desenvolvido pela ABDI.
Financiamento – opção de linhas de crédito especiais, pensadas para a
modernização das plantas produtivas.
Mercado de trabalho – formar mão de obra qualificada, através da formação de
professores de educação profissional e tecnológica em indústria 4.0, além da
capacitação de alunos da rede federal.
Comércio internacional – inclusão da indústria 4.0 em todos os acordos
comerciais dos quais o Brasil faz parte e a redução ou dispensa de impostos para
facilitar a entrada de novas tecnologias tais como robôs industriais e impressoras
3D.
Revisão de normas – visando aprovação e atualização de normas nacionais
para acelerar a adoção das novas tecnologias no parque industrial, além de
dispositivos para dar segurança jurídica.
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Conclusão

INDÚSTRIA 4.0

A implantação da Indústria 4.0 no Brasil ainda está engatinhando se formos comparar
com países mais desenvolvidos, apesar disso, iniciativas como o GTI 4.0 e a Agenda
Brasileira para a Indústria 4.0 são um marco muito importante para a indústria
nacional.
É necessário o apoio da liderança para que as indústrias invistam e construam seus
próprios planos de inovação e tecnologia, a fim de atingir um nível de maturidade
necessário para a implantação da Indústria 4.0.
O nível de maturidade inclui também uma mudança cultural e grande investimento
nas pessoas a fim preparar profissionais capazes de trabalhar com uma fábrica
inteligente em um ambiente de trabalho de alta produtividade.
O apoio do governo e associações é fundamental para que os industriais nacionais
consigam lograr êxito nessa evolução que certamente trará benefícios para toda a
sociedade brasileira.
Eduardo Rodriguez Casavella
Especialista em Gestão Estratégica de Negócios
Referências:
http://www.portaldaindustria.com.br/estatisticas/sondesp-66-industria-4-0/
http://www.industria40.gov.br/
https://www.abdi.com.br/
Schwab, Klaus. A Quarta Revolução Industrial - 1a. Edição - Edipro
Junqueira, Fernando Carlos. O impacto da Indústria 4.0 no emprego, nas empresas e
na vida! . Edição do Kindle.
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Uma palavra apenas para exprimir todo o
nosso sentimento de amor e gratidão: MÃE

Homenagem da DOC Contabilidade a
todas as mulheres que geram a vida.

PÁGINA 17

WWW.DOCCONTABILIDADE.COM.BR

CÚPULA DO CLIMA REFORÇA A
IMPORTÂNCIA DA ENERGIA
FOTOVOLTAICA

Dirigentes de diversos países, incluindo o presidente brasileiro, Jair Messias
Bolsonaro, atendendo à convocação do presidente dos Estados Unidos, Joe
Biden, reuniram-se virtualmente, nos dias 22 e 23 de abril, na Cúpula de
Líderes sobre o Clima, para debater as medidas climáticas preponderantes a
serem adotadas pelas nações nos próximos anos.
Em seu discurso, Bolsonaro destacou que o Brasil "é detentor da maior
biodiversidade do planeta e potência agroambiental e está na vanguarda do
enfrentamento ao aquecimento global".
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Em sua visão, a queima de combustíveis fósseis é o fator negativo que mais
afeta o meio ambiente, afirmou ressaltando a participação das fontes limpas na
matriz energética brasileira: “No presente, respondemos por menos de 3% das
emissões globais anuais. Contamos com uma das matrizes energéticas mais
limpas do mundo, com renovados investimentos em energia solar, eólica,
hidráulica e biomassa”.
O presidente do Brasil ressaltou ainda a importância da contribuição das
empresas para o bem do planeta: "É fundamental poder contar com a
contribuição de países, empresas, entidades e pessoas dispostas a atuar de
maneira imediata, real e construtiva na solução dos problemas de ordem
climática”.
A fotovoltaica desponta como opção de fonte limpa de energia
Neste sentido, merece destaque a energia fotovoltaica, fonte renovável e
constante, a qual não ocasiona danos ao meio ambiente, uma vez que não
depende de uma grande área de instalação, e tem seus resíduos suprimidos de
forma limpa, evitando a poluição ambiental, o desmatamento e vários outros
impactos negativos à natureza.
DOC inovando com energia limpa
Neste aspecto, há mais de 55 anos, sempre apresentando inovações e
diferenciais no mercado, a DOC Contabilidade Empresarial destaca-se no
cenário de energia solar fotovoltaica, especializando-se na contabilidade, na
tributação e na administração financeira das empresas do setor, a fim de gerar,
de fato, "energia" para que pessoas físicas e jurídicas conheçam este universo
e saiam, de uma vez por todas, da zona de conforto desconfortável onde só
quem ganha são as companhias de energia elétrica tradicionais.
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É verdade que, para a maioria das pessoas, ainda mais neste cenário de
pandemia, adotar uma tecnologia deste tipo pode parecer dificultoso. Muitos
imaginam que o processo é oneroso ou difícil. Contudo, a realidade é bem
diferente e daqui a alguns anos, o empreendedor atento terá muitas vantagens
e comprovará que valeu a pena se inserir neste setor e pensar no clima e no
meio ambiente.
Confira os 10 benefícios da energia solar:
Para facilitar a compreensão, a DOC lista os principais motivos que reiteram a
importância da energia solar:
1. É gratuita e renovável;
2. Fácil e rápida instalação de painéis fotovoltaicos;
3. Não faz danos ao meio ambiente;
4. Não produz poluição sonora;
5. Necessita de baixa manutenção;
6. Em relação à sua vida útil, possui baixo custo;
7. Economia na conta de luz;
8. Pode ser utilizada em áreas isoladas de energia elétrica;
9. Acesso a pessoas de baixa renda.
10. Não polui, não gera resíduos e é uma fonte de energia renovável.
Se cada pessoa - física ou jurídica - fizer um pouco, juntos, faremos muito!
Mesmo porque a vida não é competição. É cooperação!
Se você quiser saber mais sobre a economia que os painéis fotovoltaicos
gerarão para o seu bolso - e para o dos seus clientes - entre em contato com a
DOC Contabilidade, que conta com um time energizado e com informações
iluminadas para fazer você também entrar nesse segmento.
Equipe De León Comunicações
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MP 1046 FLEXIBILIZAÇÃO DO CONTRATO DE
TRABALHO NA PANDEMIA

A Medida Provisória 1046, de 28/04/2021 entrou em vigor a partir da sua
publicação, e dispõe sobre flexibilização de medidas trabalhistas durante a
pandemia de 2021.
As regras dispostas na MP 1046 tem validade durante 120 dias, podendo ser
prorrogadas pelo Poder Executivo.
Basicamente as medidas de flexibilização adotadas no ano passado (2020)
voltam a poder ser aplicadas durante a pandemia de 2021, com algumas
novidades para empresas da área de saúde.
Para facilitar o entendimento da MP aos empregadores e empregados,
discutimos a seguir os principais pontos da MP 1046.
Medidas de urgência da MP 1046
Segundo a MP 1046/2021 as seguintes medidas poderão ser adotadas pelas
empresas:
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MP 1046
Teletrabalho;
Antecipação de férias individuais;
Concessão de férias coletivas;
Aproveitamento e antecipação de feriados;
Banco de horas;
Suspensão de exigências administrativas em segurança e saúde no
trabalho;
Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS poderá
ser adiado.
Horas extras para empresas de saúde;
Cursos e qualificação profissional.

Teletrabalho (Home Office)
O teletrabalho segundo a MP 1046 é permitido inclusive para estagiários e
aprendizes, nesse sentido e a MP não trouxe grandes novidades em relação ao
que foi praticado no ano passado.
Durante de validade da MP 1046 o empregador poderá alterar o regime de
presencial para teletrabalho como descrito a seguir.
Art. 3º O empregador poderá, a seu critério, durante o prazo previsto no art. 1º,
alterar o regime de trabalho presencial para teletrabalho, trabalho remoto ou
outro tipo de trabalho a distância, além de determinar o retorno ao regime de
trabalho presencial, independentemente da existência de acordos individuais ou
coletivos, dispensado o registro prévio da alteração no contrato individual de
trabalho.
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MP 1046
Antecipação de férias individuais
Antecipação de férias individuais (o funcionário deve ser avisado com 48 horas
de antecedência), inclusive para períodos aquisitivos que já se iniciaram
mesmo que incompletos.
Para períodos aquisitivos futuros precisa haver acordo entre patrão e
empregado.
O pagamento das férias pode ser efetuado até o quinto dia útil do mês
subsequente ao gozo das férias.
O valor de 1/3 pode ser pago até 20 de dezembro de 2021.
Férias coletivas
Poderão ser concedidas férias coletivas, porém é necessário comunicar todos
os funcionários que entrarão de férias com no mínimo 48 horas de
antecedência.
Não há necessidade de comunicação à secretaria do trabalho ou ao sindicato
da categoria.
As regras de prazo de pagamento das férias coletivas são as mesmas das
férias individuais descritas acima.
Antecipação de feriados
Antecipação de feriados é permitida, também com antecipação de comunicação
de no mínimo 48 horas e indicando quais feriados serão antecipados.
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MP 1046
Banco de horas
Banco de horas negativo, ou seja quando o colaborador fica devendo horas
ao empregador é permitido desde que seja feito acordo individual ou coletivo.
O prazo de compensação é de até 18 meses a partir do final da validade das
medidas da MP 1046.
Suspensão de exigências administrativas de saúde e segurança do
trabalho
Não será necessário realizar os exames ocupacionais dos colaboradores que
estiverem no regime de Home Office.
O exame médico demissional permanece sendo obrigatória para todos.
Prorrogação do pagamento do FGTS
O prazo para recolhimento do FGTS poderá ser adiado. Na prática o
empregador poderá deixar de recolher o FGTS das competências de abril,
maio, junho e julho de 2021 e pagar posteriormente.
Os valores relativos a essas competências poderão ser pagos em 4 parcelas
a partir de setembro de 2021.
Para fazer esse parcelamento é necessário que o empregador confesse o
débito pela SEFIP até o prazo máximo de 20 de agosto de 2021.
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MP 1046
Horas extras para empresas de saúde
Empresas de área de saúde poderão fazer horas extras sem aplicação
de penalidades administrativas, para tanto é necessário haver acordo
por escrito.

Cursos ou programas de qualificação profissional

Podem ser oferecidos pelo empregador ao empregado cursos a fim de
qualificar o trabalhador durante a pandemia.
O empregado poderá ter o contrato de trabalho suspenso durante o
período de duração do curso (1 a 3 meses).
Para maiores detalhes sobre esta MP, deixamos o link da publicação
original nas referências abaixo.
Referências:
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.046-de-27-deabril-de-2021-316265470
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SOBRE A DOC
CONTABILIDADE

A DOC Contabilidade Empresarial atua na área contábil para micro,
pequenas e médias empresas, com 55 anos de experiência.
Possui infraestrutura adequada para fornecer serviços de qualidade a
seus clientes.
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CALENDÁRIO BANCÁRIO 2021

FERIADOS

1 DE JANEIRO

Nacional (Sexta-Feira)

Dia Mundial da Paz

2 DE ABRIL

Nacional (Sexta-Feira)

Sexta-Feira da Paixão

21 DE ABRIL

Nacional (Quarta-Feira)

Tiradentes

1 DE MAIO

Nacional (Sábado)

Dia Mundial do Trabalho

7 DE SETEMBRO

Nacional (Terça-Feira)

Independência do Brasil

12 DE OUTUBRO

Nacional (Terça-Feira)

Nossa Senhora Aparecida

2 DE NOVEMBRO

Nacional (Terça-Feira)

Finados

15 DE NOVEMBRO

Nacional (Segunda-Feira)

Proclamação da República

25 DE DEZEMBRO

Nacional (Sábado)

Natal

Obs: Nos termos do Artigo 5º da Resolução 2.932, de 28.02.2002, do Conselho Monetário
Nacional, os feriados mencionados acima não são considerados dias úteis para fins de
operações praticadas no mercado financeiro e de prestação de informações ao Banco Central
do Brasil, incluindo sábados e domingos. Expediente ao público em horário diferenciado
(Resolução nº 2932, de 28 de fevereiro de 2002).

PONTOS FACULTATIVOS
15 DE FEVEREIRO

Facultativo (Segunda-Feira)

Carnaval

16 DE FEVEREIRO

Facultativo (Terça-Feira)

Carnaval

17 DE FEVEREIRO
3 DE JUNHO
28 DE OUTUBRO

Facultativo (Quarta-Feira até as 14 horas)

Quarta-Feira de Cinzas

Facultativo (Quinta-Feira)

Corpus Christi

Facultativo (Quinta-Feira) comemorado no Dia do servidor público
dia 01 de Novembro - (Segunda-Feira)

24 DE DEZEMBRO

Facultativo (Sexta-Feira após as 14 horas) Véspera de Natal

31 DE DEZEMBRO

Facultativo (Sexta-Feira após as 14 horas) Último dia útil do calendário

No último dia útil do ano, não haverá expediente ao público, admitindo-se apenas operações
entre instituições financeiras e serviços de compensação de cheques e outros papéis.
Fonte: https://feriadosbancarios.febraban.org.br/
PÁGINA 27

WWW.DOCCONTABILIDADE.COM.BR

IRRF
TABELA PROGRESSIVA
RENDIMENTO MENSAL 2021
PARCELA A DEDUZIR
DO IRPF

BASE DE CÁLCULO

ALÍQUOTA

ATÉ R$ 1.903,98

ISENTO

R$ 0,00

DE R$ 1.903,99 ATÉ R$ 2.826,65

7,5 %

R$ 142,80

DE R$ 2.826,66 ATÉ 3.751,05

15 %

R$ 354,80

DE R$ 3.751,06 ATÉ 4.664,68

22,5 %

R$ 636,13

ACIMA DE 4.664,68

27,5 %

R$ 869,36

AGENDA TRIBUTÁRIA FEDERAL - PESSOA FÍSICA - MAIO 2021
DECLARAÇÕES, DEMONSTRATIVOS E
DATA DE
APRESENTAÇÃO DOCUMENTOS DE INTERESSE PRINCIPAL DAS
PESSOAS FÍSICAS

7

PERÍODO DE
APURAÇÃO

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

1 a 30 de Abril
de 2021

31

Declaração Inicial e Intermediária de Espólio

Ano-Calendário
de 2020

31

DIRPF - Declaração de Ajuste Anual do Imposto de
Renda da Pessoa Física

Ano-Calendário
de 2020

31

DME - Declaração de Operações Liquidadas com
Moeda em espécie

Abril de 2021

31

DOI - Declaração sobre Operações Imobiliárias

Abril de 2021

Fonte: Declarações, Demonstrativos e Documentos — Português (Brasil) (www.gov.br)
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AGENDA TRIBUTÁRIA FEDERAL - PESSOA JURÍDICA - MAIO 2021
DECLARAÇÕES, DEMONSTRATIVOS E
DATA DE
APRESENTAÇÃO DOCUMENTOS DE INTERESSE PRINCIPAL DAS
PESSOAS JURÍDICAS

7
10
14
14

PERÍODO DE
APURAÇÃO

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

1 a 30 de Abril
de 2021

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

1 a 30 de Abril
de 2021

DCP - Demonstrativo do Crédito Presumido do IPI

Janeiro a
Março de 2021

Março de 2021
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
RFB nº 1.252, de 1º de março de 2012)

14

DCTFWEB - Declaração de Débitos e Créditos
Tributários Federais Previdenciários e de Outras
Entidades e Fundos

Abril de 2021

14

EFD-Reinf - Escrituração Fiscal Digital de Retenções
e Outras Informações Fiscais (Consulte a Instrução
Normativa RFB nº 1.701, de 14 de março de 2017

Abril de 2021

20

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

Abril de 2021

21

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

Março de 2021

31

DASN-SIMEI - Declaração Anual do Simples Nacional
para o Microempreendedor Individual

Ano Calendário
de 2020

31

Defis - Declaração de Informações Socioeconômicas e
Fiscais

Ano Calendário
de 2020

31

DME - Declaração de Operações Liquidadas com
Moeda em Espécie

Abril de 2021

31

DOI - Declaração sobre Operações Imobiliárias

Abril de 2021

PÁGINA 29

WWW.DOCCONTABILIDADE.COM.BR

FIQUE
ATUALIZADO!
CLIQUE AQUI E INSCREVA-SE EM NOSSO CANAL

CONHEÇA TAMBÉM O NOSSO BLOG:

blogdoccontabilidade.com.br
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CONTATO

DOC Contabilidade Empresarial
Rua Chamantá, 989 - Parque da Mooca,
São Paulo - SP, 03127-001
Telefone: 55 11 2198-3766
e-mail: doc@doccontabilidade.com.br
55 11 98911- 9759

REDES SOCIAIS
BLOG

CONHEÇA NOSSOS
SERVIÇOS!

CONT A B I LIDADE
GEST Ã O FISCAL E T RIBUTÁRIA
GEST Ã O TRABALHIS TA E PREVIDENCIÁR I A
ENTR E E M CONTATO

55 11 98911 9759

