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Nesta edição a DOC Contabilidade Empresarial
aborda diversos assuntos de interesse do
empresário que deseja manter-se sempre
atualizado.  

Leia nesta edição:  

E muitas outras informações do seu interesse. 

Boa leitura!

 

           Domingos Orestes Chiomento 
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A LGPD Lei Geral de Proteção de Dados já
está em vigor. 

LGPD  E AS
 RELAÇÕES TRABALHISTAS



O principal
objetivo da LGPD

é proteger os
dados das

pessoas físicas
que são

armazenados
pelas empresas.

 LGPD E AS RELAÇÕES TRABALHISTAS

A LGPD Lei Geral de
Proteção de Dados já
está em vigor. A lei
13709/2018 trouxe
novas responsabilidades
para as empresas no
que se refere à retenção
e manutenção dos
dados dos
colaboradores.
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Objetivo da LGPD

http://doccontabilidade.com.br/


DÚVIDAS FREQUENTES

O não cumprimento da lei pode acarretar
multas de até 2% do faturamento da empresa
e também ajuizamento de ações judiciais. As
multas já podem ser aplicadas desde 1 de
agosto de 2021.

Todas as empresas que coletam dados
pessoais estão sujeitas à LGPD, independente
do porte, tanto faz se é uma pequena ou
grande empresa.

Dados pessoais comuns;
Dados pessoais sensíveis;

Dados pessoais são dados relativos a uma
pessoa que permitem a identificação. No
contexto da LGPD podemos dividir os dados
pessoais em duas categorias:

1.
2.

01. O que acontece se a empresa
não cumprir a LGPD?

02. Quem está sujeito à LGPD?

03. Dados pessoais

PÁGINA 05                               WWW.DOCCONTABILIDADE.COM.BR

http://doccontabilidade.com.br/


O empregador só pode coletar os dados
necessários e vinculados à finalidade do
contrato de trabalho.

Mesmo depois que o colaborador deixa a
empresa esta ainda é responsável por
armazenar certas informações do colaborador
necessárias de acordo com obrigações legais.

Origem racial ou étnica;
Convicção religiosa;
Opinião política;
Filiação à organizações sindicais, filosóficas,
políticas ou religiosas;
Dados de saúde;
Dados genéticos ou biométricos;
Dados de menores de 18 anos;

Se empresa tratar dados pessoais sensíveis, o
cuidado com a proteção dos mesmos deve ser
ainda maior.

Os dados pessoais sensíveis dizem respeito a:

05. Dados pessoais sensíveis

Os dados pessoais comuns são aqueles que
fornecemos em um cadastro ( nome, RG,
telefone, CPF, endereço, etc). Também são
considerados dados pessoais pela LGPD a
localização via GPS, fotografia, prontuário de
saúde, hábitos de consumo, endereço de IP
(Protocolo da Internet) e cookies de
navegação.

04. Dados pessoais comuns

06. Quais são os dados que o
empregador pode coletar?
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A empresa pode compartilhar os dados com o
poder público ou com outras empresas, desde
que para uma finalidade de cumprir
obrigações legais ou normas coletivas.

No decorrer da relação de trabalho a empresa
compartilha dados com o INSS, com a Caixa
Econômica para o FGTS, com o Ministério do
Trabalho, com sindicatos para o cumprimento
de norma coletiva, com o plano de saúde para
benefício do funcionário, etc.

Nesses casos citados acima a empresa está
amparada por base legal de execução de
contrato ou cumprimento de obrigação legal
ou regulatória.

07. Compartilhamento de dados
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Por ser controlador dos dados pessoais a
empresa está sujeita a ser responsabilizada
por danos causados aos titulares no caso de
haver violação de dados pessoais.

Além de ter o dever de zelar pela segurança
dos dados pessoais durante todo o ciclo de
vida do dado na execução do contrato de
trabalho (coleta, processamento,
armazenamento, compartilhamento,
eliminação) a empresa também deve
identificar medidas para tratar riscos, cuidar
de eventuais incidentes de segurança e fazer
o Relatório de Impacto de Proteção de Dados
quando aplicável ou quando solicitado pela
ANPD.

08. As responsabilidades do
empregador
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CONCLUSÃO
A Lei Geral de Proteção de Dados
Pessoais aplica-se a todas as
empresas que tratam dados
pessoais e o não cumprimento da
lei pode levar a multas e sanções
severas, ações na justiça, além do
prejuízo de imagem para a
organização.
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A LGPD torna necessário que as
empresas adotem medidas de
treinamento, segurança da
informação, controle e
fiscalização a fim de realizar o
tratamento de dados pessoais
com segurança e garantir a
privacidade.

Eduardo Casavella – Especialista em Gestão Estratégica de Negócios e
Transformação Digital
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Motorhome e os avanços da energia
fotovoltaica no Brasil e no mundo. 

AVANÇOS DA ENERGIA
FOTOVOLTAICA



MOTORHOME E OS AVANÇOS
DA ENERGIA FOTOVOLTAICA
NO BRASIL E NO MUNDO
Acaba de ficar pronto o primeiro protótipo de casa
autossustentável sobre rodas. 

MOTORHOME STELLA VITA
Trata-se do motorhome Stella Vita, nome dado pelos seus criadores - alunos
da Universidade de Tecnologia de Eindhoven, na Holanda. O veículo, que
possui uma forma de gota aerodinâmica, têm vários painéis solares em seu
teto e uma cobertura adicional que desliza para cima quando está parado,
tornando mais fácil ficar dentro de casa para dormir ou cozinhar, por
exemplo.

Créditos da foto por Bart van Overbeeke
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+ NOVIDADES
Outra novidade é que os painéis também podem ser estendidos para fora  da
“casa” para aumentar sua área de superfície em até 17,5 m².

Créditos da foto por Bart van Overbeeke
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AVANÇOS BRASILEIROS 

Coincidência ou não, também nesta semana, a brasileira Estrella Mobil,
fabricante de veículos recreativos personalizados, desenvolveu o primeiro
motorhome totalmente autônomo. O veículo é capaz de prover energia
elétrica para os usuários de maneira ininterrupta, fornecendo água quente,
ar-condicionado e até  mesmo a possibilidade de assistir televisão ou jogar
videogame sem precisar de uma fonte externa de energia. 

Batizado de Star Light, e voltado para as pessoas que buscam uma solução
para viagens longas, ele traz duas fontes diferentes para gerar energia, além
do alternador do motor: a primeira usa uma solução inédita que fica acoplada
ao veículo e faz o fornecimento de energia exclusivamente para a casa do
motorhome; já o segundo mecanismo é por meio de painéis fotovoltaicos que
geram até 1.200 watts de potência.

PÁGINA  5

Créditos da foto ESTRELLA MOBIL MOTORHOMES 
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PÁGINA  9

EXEMPLOS 
Esses são somente dois
exemplos de como a energia
solar está avançando a
passos largos, saindo das
tradicionais casas, empresas
e indústrias

Tanto é que, na contramão da crise
política e financeira que atingiu o
Brasil durante a pandemia do Covid-
19, ainda com alguns reflexos no
mundo corporativo, o segmento
apresentou expansão de
aproximadamente 4% nas matrizes
elétricas no ano passado. 

E as "fortes luzes" não param de se
reluzir por aí. Avalia-se que mais de
R$ 20 bilhões serão investidos na
geração de energia solar até 2023.
Além disso, segundo a Associação
Brasileira de Energia Solar
Fotovoltaica - Absolar, há uma
projeção de faturamento na casa de
R$ 100 bilhões, até 2030. Isso só
comprova que o setor fotovoltaico é  
realmente uma área em expansão.
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E você? Já pensou em investir na área? Nós, da DOC Contabilidade, nos
especializamos no assunto  e inclusive montamos um Centro de Inteligência
Contábil e Tributário para o Setor Fotovoltaico, para oferecer ótimas
oportunidades para quem deseja ampliar seus negócios e ajudar o Brasil a
se tornar a maior potência solar do mundo.

E, como o Brasil é signatário do acordo de Paris,
que tem como principal objetivo a diminuição
do aquecimento global, e ainda é um “País
tropical abençoado por Deus e bonito por
natureza”, como diz o cantor Jorge Ben Jor, na
música "Letras", de clima temperado,
ensolarado praticamente o ano todo em todas
as regiões, de Norte a Sul, todos os ventos
estão soprando a nosso favor.

Logo, se formos pensar na vasta gama de
alternativas entre as fontes de energia
renováveis – eólica, hídrica, maremotriz,
geotérmica e biomassa – a solar é, sem
dúvida, umas das que mais se ambienta à atual
circunstância energética.

Óbvio que quanto mais gente procura um
serviço, mais investimentos serão
feitos na área. Neste quesito, os investidores
bem sabem que a energia solar é
estratégica para o mundo, primeiro porque
reduzem nossa dependência das
hidrelétricas e termelétricas, depois em termos
de economia, principalmente, e
ainda por causa da segurança, sustentabilidade
e rentabilidade, gerando
empregos, renda e desenvolvimento. Ou seja:
sem dúvida, a energia solar é uma
grande oportunidade de negócio para
empresas que já estão aqui e para outras
que desejam investir no Brasil.
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Entre em contato conosco através do site Contabilidade Empresarial - Doc Contabilidade ou
pelo telefone 11. 2198.3766.
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A importância de fazer igual ou mais com menos. 

CONTABILIDADE X EFICIÊNCIA
ENERGÉTICA



MUITOS DEVEM ESTAR SE
PERGUNTANDO: E O QUE ISSO
TEM A VER COM AS QUESTÕES
CONTÁBEIS E EMPRESARIAIS. E A
RESPOSTA É: TUDO.

Com a taxa extra de R$ 14,20 por
100 kWh por causa da bandeira
de emergência hídrica, que já foi
colocada em funcionamento, é
urgente que os consumidores
adotem mudanças em suas
rotinas para economizar energia.

Neste sentido, a DOC
Contabilidade Empresarial traz à
baila um tema importante, mas
que há muitas dúvidas sobre o
seu real significado, que e a
eficiência energética

Na prática, a eficiência
energética, é a atividade
sustentável que consiste em fazer
a mesma coisa [ou mais] com
menos recursos naturais,
mantendo o mesmo padrão de
produtividade e qualidade.

Fazer mais com menos

Na verdade, a eficiência
energética está totalmente
interligada com a Contabilidade,
visto que esta Ciência milenar,
sendo um eficaz instrumento de
gestão que tem o objetivo de
reorganizar e definir prioridades
de pessoas físicas, permitindo
que se gaste o menos possível.
Ou seja: sua premissa é fazer
com que o dinheiro seja utilizado
somente para as necessidades
reais. Se sobrar, ótimo. Ele será
poupado para investimentos
com segurança.
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CONTABILIDADE X
EFICIÊNCIA ENERGÉTICA:

A IMPORTÂNCIA DE FAZER IGUAL
OU MAIS COM MENOS
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SABE A HISTÓRIA
DO CUSTO-
BENEFÍCIO?

Pois é este critério que está
associado tanto à Contabilidade
quanto à eficiência energética, uma
vez que a médio e longo prazos os
investimentos iniciais retornam em
forma de ganhos econômicos ao
consumidor comum, empresários e à
indústria, com a fonte mais
econômica [e limpa] que existe.

Por meio do uso racional de energia,
é possível diminuir gastos através de
simples hábitos – mantendo as luzes
ligadas somente quando uma ou
mais pessoas estiverem usando o
espaço, não deixando portas de
geladeiras abertas e substituindo
lâmpadas antigas por modelos mais
eficientes. Nas empresas,
equipamentos antigos ou
ultrapassados devem ser trocados
por novos e é imprescindível a
manutenção periódica nos quadros,
disjuntores, interruptores, fiações e
outros componentes.
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FOTOVOLTAICA A
SOLUÇÃO MAIS
ECONÔMICA

Além disso, para as áreas externas,
como jardins, pátios,
estacionamentos e beiras de piscina
[e para aqueles que não podem arcar
com os custos de um sistema solar
por inteiro], fica a dica das luminárias
e refletores com painéis
fotovoltaicos, cujo funcionamento se
dá a partir de uma pequena placa
solar instalada no interior do
equipamento, a qual será
responsável por transformar a
energia do astro rei em eletricidade.
Além da economia de energia
propriamente dita, o consumidor
sairá ganhando com a rápida e fácil
instalação e a vantagem de não ser
necessário quebrar paredes ou pisos,
uma vez que nem as luminárias nem
os refletores estão conectados à rede
pública de energia.

Outro benefício em
destaque é que, por conta
do sistema de acionamento
automático, as lâmpadas
acendem sozinhas ao
anoitecer, funcionando de
forma independente sem
emitir nenhum gás nocivo
ao meio ambiente,
minimizando assim a
utilização de fontes não
renováveis de energia.
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SOLUÇÕES DE ECONOMIA

Essas atitudes, aparentemente
simples podem, além de
reduzir os gastos com energia
elétrica, contribuir em muito
com as questões ambientais
de um planeta que pede
socorro a todos nós. Pois é
real que precisamos dos
recursos naturais para dar
continuidade às nossas vidas e
a de outras espécies.

Só pensando em eficiência
energética é que teremos
benefícios que irão muito
além das questões financeiras.

Por isso, a DOC Contabilidade
Empresarial, que atua há mais
de 56 anos no mercado,
fornecendo soluções contábeis,
tributárias e regulatórias para
as empresas de todos os
portes e segmentos e levanta a
bandeira da importância da
adoção de medidas simples –
mais eficazes – de eficiência
energética.
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Fique atento as mudanças. 

GOVERNO ESTABELECE NOVAS
TAXAS PARA O IOF



No dia 17 de setembro, o governo federal publicou, no Diário Oficial da União, o
Decreto nº 10.797, que traz as novas alíquotas do Imposto sobre Operações
Financeiras – IOF. A previsão é que com as novas regras, que passaram a valer no
dia 20 de setembro, haja aumento de 36% no custo do crédito para empresas e
famílias. A taxa será cobrada até o dia 31 de dezembro de 2021 e incidirá sobre
operações de crédito, como empréstimos e financiamentos, câmbio e seguro ou
relativas a títulos e valores mobiliários.

O IOF é apurado por dia e, pelas novas regras, os percentuais ficarão da seguinte
forma:

– Operações para pessoas físicas: a alíquota de 0,0082% (até 3% ao ano) passou a
ser de 0,0112% (até 4,11% aa) diariamente;

– Operações para empresas: a taxa diária de 0,0041% (até 1,50% aa) agora é de
0,00559% (até 2,04% aa).

GOVERNO ESTABELECE NOVAS TAXAS
PARA O IOF, FIQUE ATENTO ÀS MUDANÇAS
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O governo cobra o IOF em algumas transações financeiras, sendo que o imposto é
constituído por duas alíquotas distintas: a diária e a fixa que incidem sobre
operações de crédito, câmbio (compra e na venda de moeda estrangeira, como o
Dólar, por exemplo), de seguro realizadas por seguradoras, relativas a títulos ou
valores mobiliários e também em operações com ouro. Isto significa que, quando
o imposto aumenta, mais caro fica o custo efetivo total de cada uma das
operações.

O decreto do governo que aumentou o IOF
deixou de fora da cobrança das novas
alíquotas as empresas do Simples Nacional.
Para elas, permanece a atual alíquota para
operações diárias de crédito, que 0,00137% ao
dia.

Alguns exemplos mais comuns de cobrança
do IOF no dia a dia incluem: uso do cartão de
crédito em compras fora do País (tanto online
quanto presencialmente); atraso no
pagamento da fatura do cartão de crédito, ou
uso do cheque especial, uma vez que o valor
entra no rotativo; nos empréstimos e
financiamentos; na compra e na venda de
moeda estrangeira; no resgate de um
investimento; ao fazer um seguro.

A base legal do IOF está na Constituição
Federal (art. 153, V), sendo considerado um
imposto de competência da União, no Código
Tributário Nacional – CTN (art. 63 e seguintes).
Além disso, ele foi instituído pela Lei nº
5.143/1966, tendo ainda disposições na Lei nº
8.894/1994, e regulamentado pelo Decreto nº
6.306/2007.

DUAS ALÍQUOTAS DIFERENTES 
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Acesse:
doccontabilidade.com.br

ou entre em contato: 
55 11 2198.3766

De necessitar de mais informações
sobre o IOF ou outros impostos que
incidem no dia a dia de sua
empresa, inclusive a parte
administrativa dos Recursos
Humanos, entre em contato com a
Equipe da Doc Contabilidade
Empresarial, que poderá lhe ajudar
a gerir o seu negócio com
competência e total segurança
fiscal e tributária.
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AGENDA DE OBRIGAÇÕES  -  AGOSTO 2021 

FERIADOS 
1 DE JANEIRO Nacional (Sexta-Feira)

CALENDÁRIO BANCÁRIO 2021

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 

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/

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

3 DE JUNHO Facultativo (Quinta-Feira) Corpus Christi

 28 DE OUTUBRO Facultativo (Quinta-Feira) comemorado
no dia 01 de Novembro - (Segunda-Feira)

Dia do servidor público

 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

http://doccontabilidade.com.br/
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AGENDA DE OBRIGAÇÕES  -  AGOSTO 2021 

BASE DE CÁLCULO

IRRF
TABELA PROGRESSIVA

RENDIMENTO MENSAL 2021
 

ATÉ R$ 1.903,98 ISENTO R$ 0,00

DE R$ 1.903,99 ATÉ R$ 2.826,65 7,5 % R$ 142,80

ALÍQUOTA PARCELA A DEDUZIR 
DO IRPF 

DE R$ 2.826,66 ATÉ R$ 3.751,05 15 % R$ 354,80

DE R$ 3.751,06 ATÉ R$ 4.664,68 22,5 % R$ 636,13

ACIMA DE R$ 4.664,68 27,5 % R$ 869,36

http://doccontabilidade.com.br/
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https://www.gov.br/receitafederal/pt-br/assuntos/agenda-tributaria/agenda-tributaria-2021/maio-2021/declaracoes-demonstrativos-e-documentos
https://www.gov.br/receitafederal/pt-br/assuntos/agenda-tributaria/agenda-tributaria-2021/maio-2021/declaracoes-demonstrativos-e-documentos
https://www.gov.br/receitafederal/pt-br/assuntos/agenda-tributaria/agenda-tributaria-2021/maio-2021/declaracoes-demonstrativos-e-documentos
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DATA

Para você manter-se informado a Doc Contabilidade Empresarial, traz as datas e as
respectivas obrigações a serem pagas.

PERÍODO DE OUTUBRO/2021

OBRIGAÇÃO

AGENDA DE OBRIGAÇÕES

ESFERA

Fderal

01/10/2021
05/10/2021

 
 

06/10/2021
07/10/2021

 
 
 
 

08/10/2021
 
 

10/10/2021
 
 
 

11/10/2021
 
 
 

12/10/2021
13/10/2021
14/10/2021

 
 

15/10/2021
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Federal
Federal 
Federal
Estadual 
Federal 
Federal
Federal 
Federal 

Federal 
Federal 
Federal
Federal
Estadual
Estadual
Municipal

Estadual
Estadual
Estadual
Municipal  
Estadual
Estadual
Federal
Federal 
Estadual
Federal

Federal
Federal

Federal

Federal

- INSS - GPS - Fixação no Quadro de Horário
- IOF - Crédito
- IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte
- ICMS Normal (CPR 1031)
- Salários
- CAGED - Cadastro Geral de Empregados e Desempregados
- FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço
- GFIP - Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo
de Serviço e Informações à Previdência Social
- Simples Doméstico
- INSS - Cartório de Registro Civil de Pessoas Naturais
- INSS - GPS - Envio ao Sindicato
- IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte
- GIA ST
- Nota Fiscal Paulista - REDF - IE Final 0
- Nota Fiscal Eletrônica do Tomador / Intermediário de Serviço
NFTS
- ICMS Normal (CPR 1100)
- ICMS Normal (CPR 2100)
- Nota Fiscal Paulista - REDF - IE Final 1
- ISSQN - ISSQN Sociedade de Profissionais
- Nota Fiscal Paulista - REDF - IE Final 2
- Nota Fiscal Paulista - REDF - IE Final 3
- IOF - Crédito
- IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte
- Nota Fiscal Paulista - REDF - IE Final 4
- DCTF Web - Declaração de Débitos e Créditos Tributários
Federais Previdenciários e de Outras Entidades e Fundos
- EFD Contribuições
- 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
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DATA OBRIGAÇÃOESFERA

15/10/2021
 
 
 
 

16/10/2021
 

17/10/2021
 

18/10/2021
 

19/10/2021
 

20/10/2021
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

22/10/2021
 
 

Estadual 
Estadual 
Estadual 

Estadual 
Estadual
Estadual
Estadual 
Estadual
Estadual 
Estadual
Estadual
Estadual
Federal
Federal
Federal
Federal

Federal
Federal
Federal
Federal
Federal
Federal

Federal
Federal

Federal
Federal
Estadual 
Estadual 
Estadual 
Federal

- Nota Fiscal Paulista - REDF - IE Final 5
- Sintegra - Arquivo Magnético
- ICMS - Diferencial de Alíquotas - Operações Interestaduais
Destinadas a Não Contribuintes - EC 87/2015
- ICMS Normal (CPR 1150)
- Nota Fiscal Paulista - REDF - IE Final 6
- GIA - IE Final 0 e 1
- GIA - IE Final 2, 3 e 4
- Nota Fiscal Paulista - REDF - IE Final 7
- GIA - IE Final 5, 6 e 7
- Nota Fiscal Paulista - REDF - IE Final 8
- GIA - IE Final 8 e 9
- Nota Fiscal Paulista - REDF - IE Final 9
- COFINS - Instituições Financeiras e Equiparadas
- 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 Nota Fiscal
- IRPJ / CSLL / PIS / COFINS - Regime Especial de Pagamento
Unificado
- IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte
- PGDAS-D - Programa Gerador do Documentos 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)
- DCTF - Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais
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25/10/2021
 
 
 

28/10/2021
 

29/10/2021
 
 

Federal
Federal
Federal  
Estadual 
Estadual

Federal 
Federal 

Federal 
Federal 

Federal
Federal
Federal 
Federal 

Federal 

Federal 
Federal 

Federal 
 
Federal 

Federal 
Estadual
Estadual
Estadual
Estadual

- COFINS - Faturamento
- IPI - Produtos em Geral
- PIS - Faturamento / Folha de Pagamento
- 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 ou Quota Única)
- Contribuição Sindical dos Empregados
- DME - Declaração e Operações Liquidadas com Moeda em
Espécie
- ECF - Escrituração Contábil Fiscal
- INSS - Parcelamento para Ingresso no Simples Nacional
- IRPF - Imposto de Renda Pessoa Física - Carnê Leão
- IRPF - Imposto de Renda Pessoa Física - Declaração de Ajuste
Anual (6ª Quota)
- IRPF - Imposto de Renda Pessoa Física - Declaração de Ajuste
Anual (7ª Quota)
- IRPJ - Impostos de Renda Pessoa Jurídica (Mensal)
- IRPJ - Impostos de Renda Pessoa Jurídica - Simples Nacional -
Ganho de Capital
- IRPJ - Impostos de Renda Pessoa Jurídica (Trimestral - 1ª
Quota ou Quota Única)
- IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte - Fundos de
Investimentos Imobiliários
- Parcelamentos
- ICMS - Antecipação Simples Nacional
- ICMS - Diferencial de Alíquotas Simples Nacional
- ICMS - Diferimento Simples Nacional
- ICMS ST - Simples Nacional
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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.

http://doccontabilidade.com.br/


BLOG

CONTATO

DOC Contabilidade Empresarial 
Rua Chamantá, 989 - Parque da Mooca, 
São Paulo - SP, 03127-001
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