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Prezados amigos e clientes:
Nesta edição temos como destaque a Economia dos Dados e Privacidade,
além de novidades no PRONAMPE, Energia Limpa e Renovável, MP da
Melhoria do Ambiente de Negócios, falaremos também sobre Governança
Corporativa.
Boa leitura!
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A Doc Contabilidade Empresarial
está completando 56 anos em 2021

Homenagem da DOC Contabilidade a todos
que nos ajudaram nessa conquista.
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ECONOMIA DOS DADOS
E PRIVACIDADE

A Economia dos Dados
Na atualidade os dados tornaram-se um insumo indispensável para a
economia. Empresas como Alphabet (Google), Facebook, Alibaba entre
outras são gigantes da tecnologia que fazem uso intensivo de dados,
por isso são chamadas de Big Techs. As Big Techs são empresas
fortemente baseadas na inovação e com modelo de negócios escalável.
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BIG TECHS
O valor de mercado das chamadas Big Techs disparou e cresceu muito acima
da média das empresas que fazem parte do índice S&P 500.

As Big Techs ficaram ainda mais poderosas durante a crise da
pandemia, inclusive com expressivo aumento de seus lucros líquidos.
O poder está na grande quantidade de usuários dos produtos das Big
Techs, pois esses geram um volume incrível de dados que ao serem
transformados em informação geram grande valor.
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BIG FIVE

No mercado dos Estados Unidos criou-se o termo Big Five, que diz respeito às 5
principais Big Techs do Vale do Silício: Apple, Amazon, Alphabet, Microsoft e
Facebook.
Essas empresas dominam múltiplos mercados concentrando grande poder e
tornando-as tão poderosas que competir com elas fica cada vez mais difícil.
Quando as Big Techs sentem-se ameaçadas pela concorrência, elas agem
rapidamente adquirindo os novos concorrentes ou então criando produtos similares
aos deles.
O efeito da pandemia
Com a pandemia, a tecnologia tornou-se essencial para os consumidores e para todo
o tipo de negócio. Ocorreu um grande aumento de demanda por serviços de ecommerce, reuniões virtuais e outras facilidades proporcionadas por tecnologias que
foram extremamente úteis nos momentos de isolamento social.
O home office tornou-se uma necessidade e também fez com que disparassem as
vendas de equipamentos como notebooks e dispositivos móveis de qualidade para o
uso em casa.
Isso fez com que as grandes empresas de tecnologia saíssem às compras adquirindo
empresas menores com alto grau de inovação. Microsoft e Apple foram as mais
agressivas até o momento, adquiriram 10 empresas cada durante a pandemia, porém
Google, Facebook e Amazon também foram às compras incorporando várias novas
empresas.
A soma das receitas das Big Five já é maior que o PIB de quatro nações do G20
(grupo de países formado pelas 20 maiores economias do mundo).
Os economistas Yan Carrière-Swallow e Vikram Haksar do FMI consideram que os
dados são o insumo básico da produção moderna, ao lado da terra, da mão de obra,
do capital e do petróleo.
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DADOS COMO INSUMO
BÁSICO DE PRODUÇÃO

Em seu artigo sobre a Economia dos Dados, Carrière-Swallow e Haksar explicam as
diferenças entre os dados e o outros insumos como o petróleo. As principais
diferenças são:
Dados podem ser usados por muitas pessoas simultaneamente sem que se
esgotem.
O valor dos dados é liberado quando muitas empresas ou pesquisadores
acessam os dados e concorrem para gerar conhecimento, inovação.
Quando duas empresas trocam dados pessoais de alguém, a privacidade da
pessoa é afetada.
Se a pessoa não for compensada, ou informada dessa troca de dados ela pode ficar
em desvantagem e ser prejudicada.
A prevenção do roubo ou uso indevido de dados custa caro. As empresas estão
dispostas a gastar o necessário para proteger os dados que coletam?
Preservar a reputação da empresa é fundamental, porém as empresas estão levando
isso em consideração?
Como proteger os dados pessoais?
Para dar sustentação ao sistema produtivo da Economia dos Dados é de fundamental
importância a existência de políticas de dados que protejam a privacidade dos
indivíduos, garantindo assim a confiança.
Yan Carrière-Swallow e Vikram Haksar consideram que existem 3 desafios para
modernizar as políticas de dados sem comprometer o crescimento das empresas e os
direitos dos indivíduos. Os desafios são:
1. Não sabemos como os nossos dados estão sendo usados.
2. O compartilhamento de dados estimula a inovação, porém é necessário
compartilhar e ao mesmo tempo assegurar o respeito e a privacidade.
3. Não há uma clareza sobre o que realmente as empresas estão fazendo para
proteger os dados contra uso indevido e roubo.
Enfrentar os três desafios citados acima demanda investimento, tecnologia e uma
normatização adequada, garantindo o respeito a privacidade e a segurança de dados
pessoais.
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LEIS DE PROTEÇÃO DE DADOS
Países dos 4 cantos do globo tem criado uma legislação específica sobre privacidade
e tratamento de dados pessoais.
Na Austrália existe a lei máxima sobre segurança e proteção de dados é a Lei de
Privacidade de 1988.
No Canadá a PIPEDA (Personal Information Protection and Electronic Documents
Act, ou “Lei de Proteção de Informações Pessoais e Documentos Eletrônicos”).
Nos Estados Unidos existem 100 legislações estaduais de privacidade — somente
no estado da Califórnia temos 25 delas.
O Japão criou a Emenda APPI de 2017, que traz preceitos básicos para a proteção
de dados pessoais.
A União Europeia criou a GDPR — General Data Protection Regulation —
Regulamento Geral de Proteção de Dados.
A GDPR foi aprovada no Parlamento Europeu em 2016 e entrou em vigor no dia 25 de
maio de 2018. O tempo de dois anos entre a aprovação e a entrada em vigor da lei
serviu para as empresas fazerem a adequação necessária a fim de estar em
conformidade.
LGPD
No Brasil, a LGPD – Lei Geral de Proteção de Dados, foi criada com a finalidade de
proteger a privacidade de cidadãos que tenham seus dados coletados ou
processados de alguma forma em território brasileiro.
As principais preocupações da LGPD são a proteção, privacidade do cidadão e o
cuidado com a segurança dos dados pessoais armazenados e processados em
território nacional.
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CONCLUSÃO
Na Economia dos Dados, a concentração de poder por parte das grandes empresas,
principalmente as chamadas Big Techs aumentou de forma exponencial devido à
facilidade que estas empresas de tecnologia possuem de obter e processar dados
reunindo cada vez mais conhecimento.
Em tempos de Big Data, onde os dados são coletados das mais diversas fontes, é de
fundamental importância atentar-se quanto à privacidade, idoneidade e segurança
das informações coletadas e processadas.
Sendo assim, a necessidade de leis específicas sobre privacidade e tratamento de
dados pessoais tornou-se uma prioridade dos países que querem competir na
chamada “Economia dos Dados”, pois estas leis trazem segurança jurídica,
estabilidade e confiança ao mercado e aos consumidores.
O uso adequado dos dados pessoais é importante para o consumidor que recebe
cada vez mais serviços customizados de acordo com o seu perfil, porém é necessário
impor limites e garantir que não haverá mau uso.
O Brasil deu um importante passo com a LGPD, alinhando-se com os países que
possuem uma legislação moderna de tratamento de dados pessoais.
Eduardo Casavella
Especialista em Gestão Estratégica de Negócios e Transformação Digital
Referências:
FMI: https://www.imf.org/pt/News/Articles/2019/09/23/blog-the-economics-of-data
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PRONAMPE
Foi publicada no dia 1º de julho de 2021, a PORTARIA RFB Nº 52/2021, que
estabelece regras para a concessão de linhas de crédito a serem contratadas
no ano de 2021.
O PRONAMPE é um programa de financiamento de crédito do Governo Federal,
instituído pela Lei nº 13.999, de 2020, destinado ao desenvolvimento e ao
fortalecimento das microempresas e empresas de pequeno porte.
A taxa de juros para esse empréstimo é de 6% ao ano mais taxa Selic. Com o limite
para financiamento de até 30% da receita bruta anual.
A partir de hoje dia 05/07/2021 a Receita Federal irá começar a diponibilizar as
informações via caixa postal do DTE-SN (Simples Nacional) ou E-CAC (para os
demais regimes) para a solicitação do crédito.
Dentre as informações a serem enviadas ao banco estão:
Os valores totais da receita bruta relativa aos anos-calendário de 2019 e 2020,
apurados por meio do Programa Gerador do Documento de Arrecadação do
Simples Nacional e da ECF;
E o hash code para validação dos dados perante os agentes financeiros
participantes do Pronampe.
Além disso, devem ser informados a data de constituição da pessoa jurídica e o
valor do capital social.
Iremos encaminhar as informações conforme a disponibilização da Receita
Federal, e de posse do relatório caso queira solicitar o financiamento, compareça ao
seu banco de relacionamento que o seu gerente irá fornecer e/ou solicitar mais
informações para a aquisição.
Importante: Quem solicitou o Pronampe no ano de 2020, pode solicitar
novamente.
Para maiores esclarecimentos, favor entrar em contato com nosso Departamento
de Gestão Fiscal: 55 11 2198-3766.
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HÁ 10 ANOS O MUNDO LUTA POR
ENERGIA LIMPA E RENOVÁVEL. COMO
ESTÁ SENDO SUPERADO ESSE DESAFIO?

A intenção da Organização das Nações Unidas - ONU é dobrar as fontes de energia
renovável no mundo até o ano de 2030. O propósito é impulsionar práticas que fomentem
impacto social e econômico no planeta, dobrando a produção de energia limpa de 15% para
30% e a habilidade energética para 2,4%, na participação da produção total de energia.
Em janeiro de 2012, a Organização das Nações Unidas - ONU sugeriu dobrar as fontes de
energia renovável no mundo até o ano de 2030. A ideia foi colocada no programa “Energia
Sustentável para Todos”, tema discutido na Conferência sobre Desenvolvimento
Sustentável, a Rio+20. Há quase 10 anos, a concepção parecia ousada, e hoje, há nove
anos do prazo de 2030, a discussão permanece a mesma. Na real, será mesmo possível
aumentar a geração de emprego e renda a partir do aumento da produção de energia
limpa?
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10 ANOS DE LUTA POR ENERGIA
LIMPA E RENOVÁVEL
Primeiramente, é importante enfatizar que as fontes de energia renováveis são
aquelas que se podem manter e ser proveitosas ao longo do tempo sem
perspectiva de esgotamento. Exemplos são as fontes de energias solar e eólica.
Outro dado importante é que hoje a Organização para a Cooperação e o
Desenvolvimento Econômico - OCDE já está aberta a receber dos países um
Programa Internacional de Ações sobre o Clima - Ipac. Na prática, esse programa
é um indicador de ações climáticas, cujo projeto deve avaliar e acelerar a ação
dos países na descarbonização de suas economias. A França, por exemplo, já
enviou o dela, reforçando assim o compromisso com o Acordo do Clima de Paris.
O foco do Ipac é oferecer auxílio aos países participantes na efetivação de seus
compromissos, organizando a presteza, transparência, confiança mútua e a
prestação de contas imprescindíveis para abreviar a ação climática e avançar nas
metas de emissões líquidas zero.
Com certeza, o programa ampliará a pressão sobre várias nações, entre elas o
Brasil e os demais países participantes do G20, no que diz respeito à
responsabilização com emissões líquidas zero de carbono até 2050.
Brasil
A boa notícia é que, em passos largos, o Brasil está se adaptando às fontes
renováveis. Prova disso é que em 2010, a participação deste tipo de fonte nas
novas instalações de energia representava menos de 25%. E esse valor saltou
para 67% em 2019, de acordo com o relatório Power Transition Trends
[Tendências de transição de poder] de 2020, da BloombergNEF - BNEF, que
acompanha dados minuciosos sobre capacidade instalada e geração de energia
ao longo da última década.
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ENERGIA SOLAR JÁ SUPEROU
POTÊNCIA DAS USINAS NUCLEARES

No Brasil, a potência total instalada da fonte solar fotovoltaica já ultrapassa a soma das
usinas termelétricas a carvão mineral e nucleares, conforme aponta levantamento da
Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica - Absolar. De acordo com a Entidade,
que, para fazer o mapeamento levou em conta tanto as grandes usinas solares quanto
sistemas de geração distribuída, a potência solar totaliza 5.763,5 megawatts (MW),
superando os 5.586,8 MW das demais fontes citadas.
Isso mostra que o crescente interesse de empresas por aprovisionar suas operações com
energia limpa deve ser a condição essencial a guiar investimentos em geração de
empresas de energia solar no Brasil nos próximos anos. Sabendo disso, a DOC
Contabilidade tem interesse em auxiliar os negócios que estão neste segmento,
principalmente no que diz respeito às finanças e aos aspectos tributários.
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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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MP DA MELHORIA DO AMBIENTE DE
NEGÓCIOS É APROVADA NA CÂMARA

Desburocratização
O objetivo da MP 1040 é melhorar o ambiente de negócios no pais eliminando
diversas exigências burocráticas e definindo novas regras para simplificar e
agilizar a abertura de empresas. Outro aspecto de destaque é a criação do voto
plural para companhias que estão fazendo IPO na Bolsa de Valores.
A MP 1040 foi aprovada na Câmara, agora o texto segue para o senado.
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MP 1040
LICENCIAMENTO SIMPLIFICADO
Licenciamento simplificado
Vários setores podem ser beneficiados com a emissão automática de licenças e
alvarás de funcionamento para atividades consideradas de risco médio.
Encaixam-se nesse tipo de atividades escolas de educação infantil, comércio
atacadista e hotéis, só para citar algumas atividades beneficiadas.
Como vai funcionar a licença simplificada?
O empresário assume a responsabilidade e assina um termo de responsabilidade
legal para obter a licença simplificada.
Nesse termo de responsabilidade, o empresário confirma que sua empresa
possui os requisitos exigidos para funcionamento do negócio, declara que a
empresa cumpre as normas necessárias nos que se refere a segurança
ambiental, segurança sanitária e legislação de prevenção contra incêndios.
E quando for necessário licença ambiental?
Nesse caso a empresa não pode ser beneficiada porque automaticamente o
risco é classificado como alto por necessitar de licenciamento ambiental.
Novas regras para acionistas
A MP também tem novidades no tocante à proteção dos acionistas minoritários
estabelecendo regras tais como deliberação obrigatória da Assembleia Geral
quando o valor da venda de ativos da operação for maior que 50% dos ativos
totais da empresa.
Outra novidade é a criação de ações com voto plural para empresas que estão
fazendo IPO na Bolsa de Valores.
A MP também impede o acúmulo de cargos de presidente do conselho e
principal executivo em companhias abertas.
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MP DA MELHORIA DO
AMBIENTE DE NEGÓCIOS
Citações judiciais eletrônicas
As citações judiciais de empresas serão eletrônicas, a fim de acelerar os
processos.
Tramitação no Senado
A MP cria várias outras medidas para simplificar o ambiente de negócios, que
vai ficar mais ágil e muito menos burocrático.
Agora vamos aguardar a tramitação no senado.
Doc Contabilidade
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A IMPORTÂNCIA DA
GOVERNANÇA CORPORATIVA

Segundo o IBGC (Instituto Brasileiro de Governança Corporativa) podemos definir
Governança Corporativa como:
O sistema pelo qual as empresas e demais organizações são dirigidas monitoradas e
incentivadas, envolvendo os relacionamentos entre sócios, Conselho de
Administração, Diretoria e órgãos de fiscalização e controle e demais partes
interessadas.
Ainda segundo o IBGC, as boas práticas de Governança Corporativa convertem
princípios básicos em recomendações objetivas, alinhando interesses com a
finalidade de preservar e otimizar o valor econômico de longo prazo da organização,
facilitando seu acesso a recursos e contribuindo para a qualidade da gestão da
organização, sua longevidade e o bem comum.
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DIFERENÇA ENTRE GOVERNANÇA
E ADMINISTRAÇÃO
Algumas pessoas confundem o conceito de governança com administração,
porém são coisas completamente diferentes.
A Governança preocupa-se com todas partes interessadas (acionistas, alta
administração, conselho de administração, colaboradores, fornecedores,
clientes, credores e instituições reguladoras) enquanto que a Administração é
voltada para a gestão interna das empresas.
Princípios fundamentais da governança corporativa
A Governança Corporativa possui 4 princípios fundamentais:
1. Transparência;
2. Equidade;
3. Prestação de Contas;
4. Responsabilidade Corporativa.
Transparência
O princípio da transparência é a decisão da empresa de informar tudo o que
possa interessar aos investidores e não somente as obrigações legais.
O princípio da transparência passa por informar atos relevantes, nomeações e
também aspectos negativos do desempenho tais como metas que não foram
alcançadas e outros problemas.
Equidade
Caracteriza-se pelo tratamento justo de todas as partes, levando em
consideração os direitos, deveres, expectativas, interesses e necessidades de
cada parte.
A equidade estabelece que os acionistas dentro de cada categoria serão
tratados de forma igual.
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DIMENSÕES DA
RESPONSABILIDADE CORPORATIVA
Prestação de Contas
Se uma empresa recebe verbas do poder público ou da sociedade, ela tem o
dever de prestar contas sobre os recursos que foram recebidos.
A Diretoria deve prestar contas ao Conselho de Administração, este por sua vez
deve prestar contas à Assembleia Geral.
Os diretores e administradores devem prestações de contas tanto ao mercado
quanto à sociedade.
Responsabilidade Corporativa
A Responsabilidade Corporativa (Compliance), determina que a organização
deve possuir mecanismos que incentivem o cumprimento de todas as
determinações legais e as normas de auto-regulação.
Dimensões da responsabilidade corporativa
A responsabilidade corporativa tem 3 dimensões.
1. Econômica: a empresa tem a finalidade gerar lucro para se sustentar.
2. Ambiental: é fundamental preservar o meio ambiente e zelar pela natureza
para as futuras gerações.
3. Social: a atuação da empresa deve ajudar a distribuir riquezas e melhorar a
qualidade de vida.
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RESPONSABILIDADE
CORPORATIVA
Objetivo da Compliance
A área de Compliance visa trabalhar em conjunto com as demais áreas da empresa para
assegurar o devido funcionamento do sistema de controles internos da empresa, cumprir
as leis e os regulamentos existentes bem como mitigar riscos.
A Compliance deve buscar disseminar normas e práticas para fazer com que a empresa
esteja sempre em conformidade com a lei.
Conclusão
A credibilidade de uma empresa depende da qualidade da sua governança pois o
mercado atual está cada vez mais competitivo e exigente, sendo assim, é importante que
a empresa tenha uma boa imagem. Não há interesse algum em ver a empresa
relacionada com fraudes, corrupção ou desastres ambientais.
A Compliance é essencial para a Governança Corporativa, pois trabalha na prevenção,
detecção, e resposta de problemas que levam a empresa a não estar em conformidade
com a lei. A responsabilidade corporativa é de suma importância para a integridade da
organização.
Eduardo Casavella
Especialista em Gestão Estratégica de Negócios e Transformação Digital
Referências:
CÓDIGO DAS MELHORES PRÁTICAS DE GOVERNANÇA CORPORATIVA. 4.ed.
Instituto Brasileiro de Governança Corporativa. São Paulo, SP, IBGC, 2009.
https://conhecimento.ibgc.org.br
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SOBRE A DOC
CONTABILIDADE

A DOC Contabilidade Empresarial atua na área contábil para micro,
pequenas e médias empresas, com 56 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

Facultativo (Quarta-Feira até as 14 horas)

Quarta-Feira de Cinzas

Facultativo (Quinta-Feira)

Corpus Christi

3 DE JUNHO
28 DE OUTUBRO

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/
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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 %
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R$ 869,36

AGENDA DE OBRIGAÇÕES - JULHO 2021
DATA DE
APRESENTAÇÃO

01/07

OBRIGAÇÃO

PERÍODO DE
APURAÇÃO

- INSS - GPS - Fixação no Quadro de Horário

Junho de 2021

05/07

- IOF - Crédito
- IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte
- ICMS Normal (CPR 1031)

Junho de 2021

06/07

- Salários

Junho de 2021

07/07

Junho de 2021
- GFIP - FGTS
- CAGED - Cadastro Geral de Empregados e Desempregados
- Simples Doméstico

09/07

- INSS - Cartório de Registro Civil de Pessoas Naturais
- INSS - GPS - Envio ao Sindicato
- IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte

Junho de 2021

- GIA-ST
- Nota Fiscal Paulista (REDF) - IE final 0
- Nota Fiscal Eletrônica do Tomador Intermediário de
Serviços - NTFS

Junho de 2021

- Nota Fiscal Paulista (REDF) – IE final 1

Junho de 2021

10/07
11/07
12/07

- Nota Fiscal Paulista (REDF) – IE final 2
- ICMS Normal (CPR 1100)
- ICMS Normal (CPR 2100)
- ISSQN - ISSQN - Sociedade de Profissionais

13/07

- Nota Fiscal Paulista (REDF) – IE final 3

Junho de 2021

- Nota Fiscal Paulista (REDF) – IE final 4
- EFD - Contribuições
- IOF - Crédito
- IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte

Junho de 2021

14/07

PÁGINA 25

WWW.DOCCONTABILIDADE.COM.BR

Junho de 2021

AGENDA DE OBRIGAÇÕES - JUNHO 2021
DATA DE
APRESENTAÇÃO

15/07

OBRIGAÇÃO

PERÍODO DE
APURAÇÃO

- CIDE - Remessa ao Exterior
Junho de 2021
- DCTFWeb - Declaração de Débitos e Créditos Tributários
Federais Previdenciários e de Outras Entidades e Fundos
- EFD-Reinf - Escrituração Fiscal Digital de Retenções e Outras
Informações Fiscais
- ESOCIAL - Escrituração Fiscal Digital das Obrigações Fiscais,
Previdenciárias e Trabalhistas
- INSS - Contribuinte individual/Segurado Facultativo
- ICMS Normal (CPR 1150)
- SINTEGRA - Arquivo Magnético
- ICMS - Diferencial de Alíquotas - Operações Interestaduais
Destinadas a Não Contribuintes - EC 87/2015
- Nota Fiscal Paulista (REDF) – IE final 5

16/07

- Nota Fiscal Paulista (REDF) – IE final 6
- GIA - IE Final 0 e 1

Junho de 2021

17/07

- Nota Fiscal Paulista (REDF) – IE final 7
- GIA - IE Final 2, 3 e 4

Junho de 2021

18/07

- GIA – IE final 5, 6 e 7
- Nota Fiscal Paulista (REDF) – IE final 8

Junho de 2021

19/07

- GIA – IE final 8 e 9
- Nota Fiscal Paulista (REDF) – IE final 9

20/07

- COFINS - Instituições Financeiras e Equiparadas
Junho de 2021
- DAS - Simples Nacional
- DASMEI - Microempreendedor Individual (MEI)
- INSS - Contribuição Previdenciária Sobre a Receita Bruta
(Desoneração da Folha)
- INSS - Cooperados
- INSS - DARF Único
- INSS - Folha de Pagamento
- INSS - Parcelamento Especial (PAES) - Lei nº 10.684/2003
- INSS - Retenção sobre a Nota Fiscal
- IRPJ/CSLL/PIS/COFINS - Regime Especial de Pagamento
Unificado
- IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte
- PGDAS-D - Programa Gerador do Documento de
Arrecadação do Simples Nacional-Declaratório
- PIS - Instituições Financeiras e Equiparadas
- PIS/COFINS/CSLL - Retenção na Fonte
- ICMS Substituição Tributária - Produtos Diversos (CPR 1200)
- ICMS Normal (CPR 1200)
- Escrituração Fiscal Digital - EFD
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AGENDA DE OBRIGAÇÕES - JUNHO 2021
DATA DE
APRESENTAÇÃO

OBRIGAÇÃO

21/07

- DCTF - Declaração de Débitos e Créditos
Tributários Federais

23/07

- COFINS - Faturamento
- IOF - Crédito
- IPI - Produtos em Geral
- IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte
- PIS - Faturamento / Folha de Pagamento

26/07
28/07
30/07
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- ICMS Normal (CPR 1250)

- Declaração de Substituição Tributária,
Diferencial de Alíquotas e Antecipação (DeSTDA)
- CSLL - Contribuição Social sobre o Lucro Líquido Mensal
- CSLL - Contribuição Social sobre o Lucro Líquido Trimestral (1ª Quota/Quota Única)
- Contribuição Sindical dos Empregados
- DME - Declaração de Operações Liquidadas com
Moeda em Espécie
- ECD - Escrituração Contábil Digital
- ECF - Escrituração Contábil Fiscal
- INSS - Parcelamento para Ingresso no Simples
Nacional
- IRPF - Imposto de Renda Pessoa Física - Carnê-Leão
- IRPJ - Imposto de Renda Pessoa Jurídica - Mensal
- IRPJ - Imposto de Renda Pessoa Jurídica - Simples
Nacional - Ganho de Capital
- IRPJ - Imposto de Renda Pessoa Jurídica - Trimestral
(1ª Quota/Quota Única)
- IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte - Fundos de
Investimentos Imobiliários
- Parcelamento
- REDOM - Programa de Recuperação Previdenciária
dos Empregadores Domésticos
- ICMS - Antecipação - Simples Nacional
- ICMS - Diferencial de alíquotas - Simples Nacional
- ICMS - Diferimento - Simples Nacional
- ICMS ST - Simples Nacional
WWW.DOCCONTABILIDADE.COM.BR

PERÍODO DE
APURAÇÃO

Junho de 2021
Junho de 2021

Junho de 2021

Junho de 2021

Junho de 2021

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

