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Doc Contabilidade marcou
presença neste importante evento

do setor de energia solar.



DOC CONTABILIDADE PARTICIPA
DO THE SMARTER E SOUTH AMERICA

 



Entre os dias
18 e 20 de
outubro, a
cidade de São
Paulo recebeu
o The Smarter
e South South
America,
primeiro
Congresso
Intersolar
enfocando o
futuro
comercial,
político e
tecnológico do
setor
fotovoltaico,
um dos
mercados
mais
dinâmicos do
mundo.

Totalmente inserido neste segmento o Brasil,
inclusive, acaba de ultrapassar a marca histórica
de 11 gigawatts (GW) de potência operacional da
fonte solar em usinas de grande porte e em
sistemas de pequeno e médio porte instalados
em telhados, fachadas e terrenos.

Na condição de um dos primeiros eventos
presenciais no Expo Center Norte na capital
paulista este ano, os mais de 25 mil visitantes da
maior feira e congresso para o setor solar na
América Latina tiveram a oportunidade de
acompanhar as principais tendências de um
setor que não para de crescer.

Entre os participantes, a DOC Contabilidade
Empresarial esteve presente para assistir e
interpretar o que dizem os principais
especialistas em solar fotovoltaica,
armazenamento e gestão de energia, os quais
estiveram reunidos ao longo de três dias
discutindo as questões que nortearão os
próximos passos deste mercado.
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Debates em
questão

Entre os temas em exposição e debates merece
destaque o desenvolvimento sustentável de
comunidades, cinemas movidos a energia solar,
segurança em instalações fotovoltaicas e
soluções contra a pirataria.

Além desses, estiveram em pauta o marco
regulatório brasileiro de geração distribuída,
propensões da geração centralizada e
distribuída, o papel da fonte solar na matriz
energética brasileira, estratégias para aumentar
a penetração de instalações fotovoltaicas,
inovação em modelos de negócios, normas
técnicas e as novidades no mercado de
armazenamento de energia.

Segundo a Associação Brasileira de Energia Solar
Fotovoltaica – Absolar, desde 2012 até o
momento, a energia solar já trouxe ao Brasil
mais de R$ 51,3 bilhões em novos investimentos
e gerou mais de 292 mil novos empregos,
evitando assim a emissão de 10,7 milhões de
toneladas de CO2 na geração de energia.
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Repercussão Na opinião do CEO da DOC Contabilidade
Empresarial, Domingos Orestes Chiomento, de
participar The Smarter e South America foi bem
oportuno para a empresa que nos últimos anos
treinou toda a sua equipe para especializações
tributárias, fiscais e contábeis nesta área.

“Do ponto de vista econômico e ambiental, a
importância da energia solar é enorme, por se
tratar de uma energia alternativa, limpa e
renovável. Além de proteger o bolso, contra as
altas tarifas na conta de energia elétrica, é
possível, para pessoas físicas e empresas,
reduzir o consumo eletricidade e proteger as
gerações futuras”.

O megaevento reuniu ainda toda a cadeia
produtiva solar fotovoltaica e térmica – tanto de
fabricantes quanto de distribuidoras de células e
módulos fotovoltaicos, rastreadores e aplicações.
Na circunstância, empresas globais e nacionais
apresentaram suas mais novas tecnologias e
demonstraram as mais novas fórmulas para
ganhar dinheiro e poupar tempo e energia.

Para Rodrigo Sauaia, presidente executivo da
Absolar e presidente da Comissão do Congresso
Intersolar South America, esta edição do
Congresso foi uma grande oportunidade de
conhecer o que pensam os tomadores de decisão
num momento estratégico para o setor elétrico
brasileiro. “A energia solar vem crescendo
exponencialmente na América do Sul e há um
ambiente muito favorável a novos negócios,
estimulando investimentos, empregos e a
recuperação econômica sustentável da região,”
enfatizou Sauaia.
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As habilidades para o mundo corporativo  

HARD SKILLS E SOFT SKILLS 



 HARD SKILLS E SOFT SKILLS
As habilidades técnicas (hard skills) e as habilidades pessoais (soft skills)
são fundamentais para que o indivíduo alcance o sucesso profissional.

Hard Skills
Hard Skills são habilidades técnicas relacionadas com a sua área de atuação, portanto
trata-se de habilidades podem ser aprendidas e quantificadas.

Soft Skills
São as chamadas habilidades sociais e comportamentais do indivíduo. 

Na maioria das vezes as soft skills são habilidades características de um indivíduo, e
justamente por isso  são mais difíceis de treinar e desenvolver, além disso são mais
subjetivas e difíceis de avaliar do que as hard skills.

Na tabela a seguir temos um comparativo entre Hard Skills e Soft Skills.

HARD SKILLS

Conhecimentos que geram domínio sobre o
ambiente e as coisas.

Habilidades motores, técnicas e tecnológicas

Competências defensivas, competitivas e
criativas em um sentido utilitário.

SOFT SKILLS

Conhecimentos que geram autodomínio e
autocontrole e reforçam as relações.

Habilidades culturais, comportamentais e
socioeconômicas.

Competências colaborativas, integrativas e criativas
em um sentido de desenvolvimento humano.
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As 10 principais soft skills para 2021

Segundo o Fórum Ecônomico Mundial as 10 soft skills mais
valorizadas em 2021 são:
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Capacidade de identificar e analisar as
informações relevantes e tomar decisões
consistentes.

A capacidade de construir estratégias ou
modelos, identificando aquilo que é
importante em situações complexas.

Dados pessoais comuns;
Dados pessoais sensíveis;

Criar novos modelos de negócios, buscar
inovar com processos mais modernos e
assertivos e realizar melhorias de
desempenho são ações de inovação
extremamente valorizadas.

1.
2.

01. Resolução de problemas

02. Pensamento estratégico

03. Inovação

http://doccontabilidade.com.br/
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Significa obter o comprometimento efetivo
das pessoas e administrar os conflitos para
que todos sejam responsáveis por atingir um
bom desempenho de forma individual e
também coletiva.

É manter a calma mesmo nas situações mais
adversas e estressantes, a fim de atingir os
objetivos organizacionais. A capacidade de
lidar bem com as emoções faz toda a
diferença na vida profissional.

Estar sempre buscando oportunidades e agir
de forma proativa é fundamental para
profissional de sucesso ou para um
empresário.

04. Gestão de Pessoas

05. Autocontrole

06. Iniciativa

Compreender o mercado e suas necessidades,
avaliar a concorrência e entender as forças
que atuam no mercado de tal forma a levar a
empresa a obter vantagens competitivas.

07. Orientação para mercado

http://doccontabilidade.com.br/
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É a capacidade de promover uma visão e levar
a equipe a atingir um objetivo.

É a habilidade de concretizar negociações
complexas e desenvolver parcerias de forma
benéfica para todos.

É a capacidade de adaptar-se rapidamente
nas mais diversas situações. Em um mundo
onde a mudança ocorre com muita velocidade
e frequência a capacidade de se reposicionar
levando em conta as mudanças do mercado é
essencial.

08. Liderança

09. Capacidade de negociação

10. Flexibilidade

http://doccontabilidade.com.br/


O que é BPO financeiro?
  

BPO - FINANCEIRO 



BPO F INANCE IRO

Quando falamos especificamente de BPO
Financeiro estamos falando da terceirização do
processo de gestão financeira da empresa-
cliente pelo escritório de contabilidade.

BPO (Business Process Outsourcing) em uma
tradução ao pé da letra significa terceirização de
processos de negócio.
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POR QUE  A  M INHA EMPRESA
PRECISA DE  BPO F INANCE IRO?

Garantir que a empresa tenha dinheiro para suas atividades;
Cumprir com o pagamento das obrigações fiscais e legais;
Oferecer informações de qualidade para a tomada de decisão
estratégica.

A área financeira da empresa tem como objetivos principais:

É difícil para o pequeno empresário conseguir cumprir esses três
objetivos adequadamente. A dificuldade acontece porque no Brasil as
regras fiscais e financeiras mudam constantemente, dificultando o
gerenciamento e a organização do departamento e consequentemente a
tomada de decisão.

Todas essas mudanças de regras demandam tempo para ser absorvidas
e integradas aos processos da empresa. Outra questão que também
dificulta a área financeira é o alto custo da contratação de funcionários
qualificados para cuidar das atividades rotineiras do departamento
financeiro.

A maioria dos empresários foca muito nas vendas, mas não acompanha
devidamente os custos variáveis e despesas fixas. Muitas vezes, em
empresas de pequeno porte um dos sócios fica encarregado de quase
todas as tarefas do financeiro.

Utilizando o BPO Financeiro os acompanhamentos dos custos e
despesas serão facilitados pela estruturação e organização imposta por
uma equipe especializada e tudo isso com um custo menor do que se
empresa tivesse que contratar sua própria equipe.

Nesse sentido, o BPO Financeiro pode ser uma excelente ferramenta
para liberar o empresário para fazer aquilo que ele sabe fazer de melhor
que é cuidar do seu negócio, do seu “core business”.

PÁGINA 15                                WWW.DOCCONTABILIDADE.COM.BR

http://doccontabilidade.com.br/


COMO FUNCIONA O BPO
F INANCE IRO?

Contas receber;
Contas a pagar;
Emissão de notas e boletos de cobrança
Documentação e arquivamento adequado da documentação
financeira;
Provisão;
Conciliação bancária;

No BPO Financeiro, a empresa contábil assume a responsabilidade de
determinadas partes da gestão financeira da empresa-cliente. Abaixo
citamos alguns serviços:

O BPO Financeiro tem diversos níveis dependendo do acordo de serviço
feito entre a contabilidade e a empresa- cliente. Sendo assim, podem ser
acrescentados ou retirados serviços de acordo com as necessidades.
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COMO F ICA A AUTOR IZAÇÃO
DE PAGAMENTOS?

Uma questão muito importante é que a aprovação dos pagamentos fica
por conta do cliente. Somente o cliente tem esse poder para autorizar os
pagamentos .

http://doccontabilidade.com.br/
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QUAIS  SÃO AS VANTAGENS
DO BPO F INANCE IRO?

Permite ao empreendedor focar no core business;
Qualidade nas rotinas financeiras que serão executadas por
especialistas.
Redução de custos de mão de obra;
Processos bem definidos;
Ferramentas adequadas para o serviço de gestão financeira;
Redução de custos operacionais;
Acesso a informações em qualquer local;
Melhoria na conciliação bancária;
Relatórios bem estruturados;
Análise de indicadores financeiros.

O BPO Financeiro é uma solução muito conveniente para empresas que
não querem contratar uma equipe que trabalhe internamente devido aos
altos custos trabalhistas.

Existem diversas outras vantagens, abaixo citamos algumas delas:

Uma consequência indireta do BPO Financeiro é que proporciona uma
melhoria no fluxo de informação e no relacionamento com a
contabilidade.

Isso ocorre porque o envio de informação é direto e feito no formato
adequado para contabilidade, agilizando assim a entrega de
demonstrações contábeis. Desta forma, a contabilidade tem mais
velocidade para fornecer informações preciosas sobre a situação
financeira da empresa. Um exemplo disso são as projeções sobre fluxo
de caixa que ficam facilitadas.

http://doccontabilidade.com.br/


FACI L IDADE  E  ECONOMIA DE
TEMPO PARA O CL I ENTE

É necessária uma aproximação entre o empresário e o escritório de
contabilidade para que os negócios do cliente tornem-se mais ágeis,
eficientes e profissionais.

O acompanhamento do cliente é essencial, a delegação da gestão
financeira tira o cliente da parte operacional, mas o acompanhamento
das entregas e análises deve ser vista de perto pelo cliente do BPO
Financeiro.

Uma boa gestão financeira é fundamental para fornecer informações de
qualidade que melhoram o processo de tomada de decisão, facilitam a
redução de custos e aumentam a produtividade.
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Torna -se centro das atenções na COP 26 

ENERGIA FOTOVOLTAICA 



Durante a 26ª Conferência das Nações
Unidas sobre Mudanças Climáticas - COP26

que começou no dia 1º e vai até o dia 12 de
novembro de 2021, em Glasgow, na Escócia,
reunindo mais de 190 países, para debater
parâmetros mais expressivos contra o
aquecimento global, o ministro do Meio
Ambiente do Brasil, Joaquim Leite, anunciou,
na abertura do evento, uma nova meta de
redução de emissões de gases do efeito
estufa.

PÁGINA 20                               WWW.DOCCONTABILIDADE.COM.BR

http://doccontabilidade.com.br/


Segundo ele, o Brasil passará da faixa de
43% para 50% até 2030, no que diz
respeito à minimização dos gases. A
previsão é de neutralidade de carbono até
2050. Em seu parecer, a Conferência
marca “uma transição do debate das
promessas climáticas para a criação de
empregos verdes... Realizamos encontros
bilaterais prévios com mais de 60 países,
atuando como o País articulador, quando
buscamos o diálogo e pontos de
convergência. Também conduzimos
dezenas de reuniões técnicas, coletando
subsídios que culminaram numa
estratégia de negociação para defender o
interesse nacional e posicionar o Brasil
como país fundamental nessa nova
agenda verde mundial”, declarou o
ministro.

Em discurso gravado para a Conferência,
o presidente Jair Bolsonaro foi firme ao
posicionar o Brasil como uma potência
verde, quanto ao clima e aquecimento
global: “O Brasil é uma potência verde.
Temos a maior biodiversidade do planeta,
a maior e mais rica cobertura florestal e
uma das maiores áreas oceânicas. No
combate à mudança do clima, sempre
fomos parte da solução, não do
problema”, afirmou.

Com todos os contatos e acordos feitos
no decorrer do evento, fato é que os
olhos do mundo estão mirando para o
Brasil, visto que em 2024 o País será
anfitrião, pela primeira vez na história, da
reunião de líderes do G20.
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Neste sentido, a energia

solar para as pessoas

físicas e, claro, para as

empresas é algo que se

faz fundamental, para

gerar valor ao negócio, e

fazer com que a

organização mostre que

sua marca está

preocupada com o

ambiente,

proporcionando maior

competitividade ao

mercado verde.

PROGRAMA 
CRESCIMENTO VERDE

Na semana passada, foi lançado o
Programa Nacional de Crescimento
Verde, durante a Conferência do
Clima, da Organização das Nações
Unidas, o qual tem por objetivo trazer
as pautas ambientais para o centro da
agenda econômica, reduzindo as
emissões de carbono, conservando as
florestas e o uso racional de recursos
naturais com geração de emprego
verde e crescimento econômico.

Este Programa, aliado à fala do
ministro Joaquim Leite durante na
COP26, incentivará ainda mais o uso e
a disseminação da energia solar
fotovoltaica, aproveitando o
desenvolvimento que essa farta fonte
de energia limpa tem no País.
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SUCESSO! 

Acredita-se no sucesso desse programa ao somar-se fatores como: o
aumento de até 60% nas tarifas de energia elétrica, a escassez dos recursos
hidrelétricos, os impostos embutidos na conta de luz, os valores variáveis da
bandeira tarifária e as diversas linhas de financiamento e empréstimo
destinadas especificamente às pessoas jurídicas.

Por essas e outras é que na utilização da energia solar temos a certeza de que
instalar painéis fotovoltaicos está deixando se ser uma opção para se tornar
uma obrigação em prol de nós mesmos e do meio que estamos inseridos.

Se você quiser saber mais sobre as questões contábeis tributárias,
regulatórias e de recursos humanos das empresas do setor fotovoltaico,
entre em contato com a Doc Contabilidade Empresarial, que possui um
Centro de Inteligência Contábil e Tributário para o Setor Fotovoltaico
inteiramente capacitado para te atender. Faça um orçamento sem
compromisso.

 Acesse: doccontabilidade.com.br, ou ligue: 55 11 2198.3766.

http://doccontabilidade.com.br/
http://www.doccontabilidade.com.br/
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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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DATA

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

PERÍODO DE NOVEMBRO/2021

OBRIGAÇÃO

AGENDA DE OBRIGAÇÕES

ESFERA

Fderal

01/11/2021
04/11/2021

 
 

05/11/2021
 
 
 
 
 

10/11/2021
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11/11/2021
12/11/2021

 
 
 
 
 
 

13/11/2021
14/11/2021
15/11/2021

Federal
Federal 
Federal
Estadual 
Federal 
Federal
Federal 
Federal 

Federal 
Federal 
Federal
Federal
Estadual
Estadual
Estadual
Estadual
Municipal

Municipal
Estadual
Federal

Federal

Federal

Estadual
Estadual
Estadual
Estadual
Estadual

- 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
- ICMS Normal (CPR 1100)
- ICMS Normal (CPR 2100)
- GIA ST
- Nota Fiscal Paulista - REDF - IE Final 0
- Nota Fiscal Eletrônica do Tomador / Intermediário de Serviço
- NFTS
- ISSQN - ISSQN Sociedade de Profissionais
- Nota Fiscal Paulista - REDF - IE Final 1
- DCTF Web - 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
- Nota Fiscal Paulista - REDF - IE Final 2
- Nota Fiscal Paulista - REDF - IE Final 3
- Nota Fiscal Paulista - REDF - IE Final 4
- Nota Fiscal Paulista - REDF - IE Final 5
- Sintegra - Arquivo Magnético
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16/11/2021
 
 
 
 
 
 
 
 

17/11/2021
 

18/11/2021
 

19/11/2021
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20/11/2021
22/11/2021

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Federal
Federal
Federal
Federal
Estadual 

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

Federal
Federal
Federal
Federal
Federal
Federal
Federal
Estadual
Federal
Federal
Federal

Federal

Estadual
Estadual

- EFD Contribuições
- IOF - Crédito
- IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte
- INSS - Contribuinte Individual / Segurado Facultativo
- 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
- 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
- IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte
- PIS - Instituições Financeiras e Equiparadas
- PIS / COFINS / CSLL - Retenção na Fonte
- Escrituração Fiscal Digital (EFD)
- DAS - Simples Nacional
- DASMEI - Microempreendedor Individual (MEI)
- IRPJ / CSLL / PIS / COFINS - Regime Especial de Pagamento
Unificado
- PGDAS-D - Programa Gerador do Documentos de
Arrecadação do Simples Nacional - Declaratório
- ICMS Substituição Tributária - Produtos Diversos (CPR 1200)
- ICMS Normal (CPR 1200)
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23/11/2021
25/11/2021

 
 
 

29/11/2021
 

30/11/2021
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Federal
Federal
Federal
Federal
Estadual
Estadual

Federal 
Federal 
Federal 

Federal 
Federal 

Federal 
Federal 
Federal 

Federal 

Federal 
Federal 

Federal 
Federal 

Federal 
Estadual
Estadual
Estadual
Estadual

- DCTF - Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais
- 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)
- 13º Salário - 1ª Parcela
- CSLL - Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (Mensal)
- CSLL - Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (Trimestral - 2ª
Quota)
- Contribuição Sindical dos Empregados
- DME - Declaração e Operações Liquidadas com Moeda em
Espécie
- 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 (7ª Quota)
- IRPF - Imposto de Renda Pessoa Física - Declaração de Ajuste
Anual (8ª 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 - 2ª Quota)
- IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte - Fundos de
Investimentos Imobiliários
- Parcelamentos
- ICMS - Antecipação Simples Nacional
- ICMS - Diferencial de Aliquotas 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.
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BLOG

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

https://blogdoccontabilidade.com.br/

https://www.facebook.com/doccontabilidade
https://www.linkedin.com/company/doc-contabilidade/
https://www.youtube.com/channel/UCtHKsq-uwhecd3_zWAPDgfg?sub_confirmation=1
https://www.instagram.com/doccontabilidade/
https://api.whatsapp.com/send?1=pt_BR&phone=5511989119759
https://blogdoccontabilidade.com.br/


CONHEÇA NOSSOS
SERVIÇOS

CONTABILIDADE
GESTÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA

GESTÃO TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA

55  11  98911 9759

ENTRE EM CONTATO 

https://api.whatsapp.com/send?1=pt_BR&phone=5511989119759
https://api.whatsapp.com/send?1=pt_BR&phone=5511989119759
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https://api.whatsapp.com/send?1=pt_BR&phone=5511989119759
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