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Na edição de Dezembro de 2021 a DOC
Contabilidade Empresarial aborda questões
importantes sobre Segurança da Informação e
Energia Solar.

Leia nesta edição:  

Boa leitura!

Feliz Natal e um excelente 2022!

 

           Domingos Orestes Chiomento 
 
 

CARO LEITOR



COMO EVITAR GOLPES
DE PHISHING

04

ESTADO DE SP FAZ ACORDO
PARA AMPLIAÇÃO DA

FONTE DE ENERGIA SOLAR

20

DOC
CONTABILIDADE

MARCA PRESENÇA
NO 1º ENCONTRO

NACIONAL DA
ABSOLAR

 

13

COMO O BRASIL SE
POSICIONA NO MUNDO
EM RELAÇÃO À ENERGIA

FOTOVOLTAICA

24

Créditos de Energia Solar, o Sol
também pode ser transformado

f t d d

ÍNDICE

31

TABELAS ÚTEIS
29

 Tabela de feriados bancários,
IRRF e Agenda de Obrigações

para Outubro de 2021 



COMO EVITAR GOLPES DE
PHISHING



O termo phishing vem da palavra
em inglês fishing, que significa
“pescaria”.

O phishing é uma tentativa de
fraude que usa “iscas”, ou seja,
tenta atrair a atenção de uma
pessoa e fazê-la realizar alguma
ação de tal forma a obter dados
confidenciais, que são usados pelos
farsantes para praticar fraudes on-
line. Além disso, pode provocar
contaminação do seu computador
ou smartphone com um vírus ou
malware.

O phishing é um tipo de golpe muito comum no Brasil,
tão comum que infelizmente nosso país é o principal
alvo desse tipo de ataque no mundo.

Entenda como identificar e evitar esse tipo de golpe.

COMO EVITAR
GOLPES DE
PHISHING
NÃO MORDA ESSA ISCA!

A forma mais comum de phishing
normalmente chega via e-mail,
porém também pode chegar via
SMS, por redes sociais e inclusive
por serviços de mensagens tais
como WhatsApp, Facebook
Messenger e Telegram.

É muito comum tentar ludibriar o
usuário com mensagens que
parecem ser emitidas por
instituições conhecidas da pessoa,
tais como bancos, seguradoras,
operadoras de telefonia, Receita
Federal, Detran ou algum outro
órgão do governo, empresas de
cartão de crédito, e alguns tentam
até se passar por pessoas físicas.

O que é phishing
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Muitas vezes os e-mails de phishing utilizam mensagens alarmantes e que
estimulam a curiosidade do indivíduo para atrair a atenção do usuário e
convencer a fazer alguma ação.

Não confie em e-mails com
textos alarmantes

Normalmente o meliante tenta
convencer o usuário a clicar em um
link ou arquivo suspeito que
acompanha a mensagem a fim de
roubar informações.

Lembre-se que nenhuma empresa
confiável vai solicitar informações
pessoais, ou detalhes da sua conta
por e-mail.

Um truque comum é enviar uma
mensagem para atualização dos
dados bancários. Quando o usuário
clica no link é direcionado para um
site falso, porém com visual
praticamente idêntico ao original.
Se a pessoa não perceber a fraude,
ela pode fornecer dados como
número da conta e senha. Uma vez
capturados os dados, o meliante
pratica a fraude.
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Algumas mensagens de phishing tem erros grosseiros e são mais fáceis de
identificar, porém outras são cópias muito bem feitas dos originais, por isso é
necessário estar sempre atento.

De forma geral, ao receber uma mensagem fique atento para:

ERROS
Erros ortográficos e gramaticais em um
e-mail de órgãos do governo ou
empresas, normalmente são indícios de
phishing.

Como identificar e evitar o
phishing

LINKS 
Links estranhos ou anexos com
extensões como .exe ou .zip são muito
suspeitos, não abra anexos desse tipo.
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Outro truque comum é a descrição
do link estar correta, porém o link
apontar para um outro endereço.

Para verificar é necessário colocar
o cursor do mouse sobre o link,
assim o navegador ou o cliente de
e-mail vai mostrar o verdadeiro
endereço para o qual o link aponta,
caso aponte para um link suspeito
certamente é algum tipo de fraude.

Cuidados com os links no
corpo da mensagem
Se receber um e-mail suspeito,
jamais clique nos links, pois poderá
ser enviado para uma página
fraudulenta ou instalar um
malware em seu computador.

Observe bem o link e verifique se a
url corresponde realmente ao
endereço do site da instituição.

Nas mensagens de phishing muitas
vezes o link é parecido com o da
empresa original, mas tem uma
letra diferente, ou outro tipo de
extensão no domínio.

Por exemplo, a url da empresa é
www.empresaabc.com.br, e no link
que vem no corpo do e-mail está
escrito algo parecido como:
www.empresaabc.xyz.com sendo
que este link leva para um site
fraudulento, porém com aparência
idêntica ao original.

É preciso estar atento, pois em
alguns ataques a url tem apenas
alteração de uma letra do
endereço, tornando difícil a
identificação do golpe caso o
usuário não preste atenção nesse
detalhe.
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Golpes de phishing tentando se
passar por órgãos do governo

Mensagem dizendo que a pessoa tem uma pendência na Receita Federal
ou sobre irregularidades em seu Imposto de Renda;

Mensagem alegando que o usuário está sendo intimado por um órgão
judicial ou autoridade policial;

Também são comuns mensagens de phishing onde alguém tenta se passar
por órgão do governo, por exemplo:

Golpes de phishing comuns
tentando se passar por bancos
Mensagens falsas tentam se passar por mensagens de bancos e envolvem
temas alarmantes ou urgências.

Em primeiro lugar, pense: por que o banco enviaria um e-mail não solicitado
para você? Isso tem cara de golpe.
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Alguns exemplos comuns desse
tipo de mensagens são:

Mensagens
alarmantes

1.

Mensagens alarmantes informando o usuário tem uma dívida de empréstimo
bancário e que seu nome sofrerá restrições em órgãos de proteção ao crédito
caso o pagamento não for efetuado em tempo muito curto;

Mensagens
de bloqueio

2.

Mensagens afirmando que o usuário deve fazer um recadastramento caso
contrário terá bloqueada a sua conta;

Mensagens afirmando que um novo módulo de proteção que deve ser
instalado no computador com urgência;

Comprovante
de depósito

3.

Mensagens que se passam por um comprovante de depósito que
supostamente foi feito na conta do correntista;

 Seu login4.

Mensagens dizendo ao usuário que seu login, sua chave de acesso ou seu
token expirou, sendo necessário executar a ação de clicar em um link para
renová-lo.
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Se receber e-mail e suspeitar de
golpe de phishing não precisa
entrar em pânico, previna-se
tomando as seguintes ações:

Ao deletar o e-mail você
resolve o problema, pois

não tem mais a
possibilidade de clicar

acidentalmente em algo
no corpo do e-mail.

Jamais clique em algum link da
mensagem;
Se estiver em ambiente
corporativo, informe o ocorrido
imediatamente ao pessoal de TI
da sua empresa e peça ajuda
para resolver o problema;
Se utiilizar um anti-spam,
marque a mensagem com spam
para não receber mais
futuramente, ou pelo menos
diminuir a chance de receber
esse tipo de e-mail no futuro.
Apague o e-mail.
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O que fazer se desconfiar de
mensagens fraudulentas

Ao desconfiar que uma mensagem
não é legítima, jamais clique em
links da mensagem, ou em arquivos
anexos.

Nunca clique em links de
mensagens de e-mails não
solicitadas e nem em anexos.

Se o e-mail parece mesmo legítimo,
mas não foi solicitado e você está
na dúvida, abra uma aba separada
do navegador e digite o endereço
do site da empresa, procure a
informação sobre o telefone e ligue
na empresa para obter
informações.

Nunca confie em nenhuma das
informações que estão no corpo do
e-mail não solicitado.

Com essas ações simples, tomando
as devidas precauções você estará
livre desse tipo golpe tão comum.

Eduardo Casavella
Especialista em Gestão de Negócios
e Transformação Digital
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DOC CONTABILIDADE MARCA
PRESENÇA NO 1º ENCONTRO

NACIONAL DA ABSOLAR



A DOC Contabilidade EmpresariaL, especialista em Contabilidade e Tributação
para empresas do segmento fotovoltaico, participou do 1º Encontro Nacional da
Associação Brasileira de Energia Solar - Absolar, nos dias 8 e 9 de dezembro de
2021, no Centro de Convenções Rebouças, em São Paulo. O evento, que contou
com mais de três mil participantes presenciais e remotos, teve por objetivo
discutir o atual cenário da energia solar, as oportunidades e as perspectivas para
o País em 2022. E a tendência, cuja palavra chave é "Velocidade da Gestão" é de
um crescimento exponencial para o ano vindouro, que estava estagnado por
causa da pandemia e pelos problemas de precificação do mercado mundial.

O maior evento
sobre Energia Solar
Fotovoltaica do Brasil
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No Encontro, o primeiro em formato
híbrido, foram apresentadas mais de 15
palestras, com direito a coffee breaks e
jantar para os associados. Em seu
pronunciamento, o CEO da Absolar,
Rodrigo Sauaia, enfatizou que este
Encontro, em especial, realizado logo
depois da pandemia da Covid-19, teve
como propósito trazer conhecimento e
informações de qualidade para que as
pessoas, físicas e jurídicas, possam
planejar os seus  passos em um
mercado que já está em alta nos
próximos anos.

Na ocasião, o presidente da DOC
Contabilidade Empresarial, Domingos
Orestes Chiomento, e as diretores,
Maria das Graças Chiomento e Carla
Chiomento, estiveram no estande da
empresa, sanando dúvidas e
esclarecendo empresários e
interessados sobre a complexidade das
regras fiscais que recaem sobre o setor. 

De acordo com o CEO da DOC, os
eventos sempre tiveram muito
destaque no mercado, e no de energia
solar esse cenário não é diferente. "Pelo
contrário: atividades assim são
fundamentais para o crescimento do
setor. Antes da pandemia, o networking
era pautado no offline, mas agora, a
realidade é outra: ao mesmo tempo que
precisamos estar engajados
presencialmente, também necessitamos
agir estrategicamente na web,
ofertando o que a DOC sabe fazer de
melhor há quase seis décadas de
existência, que é a Gestão da 
 Contabilidade e dos Tributos para as
empresas".

Para Chiomento, por causa da crise
hídrica, houve uma grande evolução
tecnológica no mercado solar neste
último ano. E, com a pandemia, as
empresas conseguiram sentir a
importância do digital, o que é essencial
para o desenvolvimento do segmento
solar. "Então, essa foi uma ótima
oportunidade para conhecer pessoas.
Além disso, através das palestras,
tivemos a oportunidade de receber
insights importantes, como o da
movimentação de mercado e
expectativas para os próximos anos,
além da formação de um extenso
networking, claro".

Sobre o encontro 
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Durante os dois dias de evento, profissionais
e especialistas do setor fotovoltaico
discutiram a economia do Brasil e o que
esperar do câmbio, da inflação, do PIB, bem
como analisaram a situação política do Brasil
e como será o andamento das eleições de
2022 e dos projetos de lei de maior
importância para o setor. Entre os
palestrantes de grande renome, o Evento
contou com  a participação especial da
jornalista Sônia Bridi, profissional premiada
e com vasta experiência como
correspondente internacional, e uma das
primeiras a utilizar o teto solar no País; e a
do CEO do Portal Solar, Rodolfo Meyer, que
trouxeram enriquecedora contribuição para
o debate. 

A vice-presidente do Conselho de
Administração da Absolar e diretora de
Energia do Departamento de Infraestrutura
da Fiesp, Bárbara Rubim, que neste ano foi
eleita como uma das “100 Mais Influentes da
Energia da Década”, recebeu um prêmio
durante o 1º Encontro Nacional. Em seu
pronunciamento, Bárbara argumentou que
vê esse reconhecimento como "uma grande
honra". "É muito importante batalharmos
para que o crescimento do setor fotovoltaico
esteja sempre em consonância com as
pretensões da população em geral e os
compromissos do País”.

Assuntos discutidos
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Devido a mais grave crise hídrica dos últimos 91 anos, a Agência Nacional de
Energia Elétrica-Aneel criou a “bandeira tarifária da escassez hídrica”, em setembro,
aumentando em 7% as contas de energia elétrica de toda a população. Com isso, o
preço da conta de luz, que já estava salgado, subiu quase três vezes mais que a
inflação, ao longo dos primeiros oito meses de 2021.

Para reverter esse cenário, os especialistas presentes ao 1º Encontro reforçaram
que a aposta em alternativas que diversificam a geração de energia em todo
território nacional é inevitável. Segundo o Ministério de Minas e Energia, só em
2020, a capacidade instalada em energia solar fotovoltaica cresceu 66% no País.

Crise hídrica
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E as boas novas não param por aí: em setembro deste ano, o Brasil ficou entre os
15 primeiros colocados no mundial de energia solar, sendo o único País da América
Latina no ranking, com 10 GW alcançados, o equivalente a mais de 70% da potência
da usina hidrelétrica de Itaipu, segunda maior do mundo e maior da América
Latina. Em novembro, o País ultrapassou a marca histórica de 12 GW de capacidade
instalada de energia solar em usinas de grande porte e em sistemas de pequeno a
médio porte instalados em telhados, fachadas e terrenos. Essa quantidade de
energia é suficiente para abastecer quatro milhões de residências com consumo
médio de energia de 150 KWh (quilowatt/hora). Com o mercado aquecido, a
estimativa é que haja mais de 24 bilhões de investimentos no setor de energia solar
no País, nos próximos anos.

Boas Notícias 
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Repercussões
Segundo o dirigente da DOC, Domingos
Orestes Chiomento, pelos temas
expostos e discutidos no evento ficou
claro que precisamos nos preocupar
mais verdadeiramente com os impactos
negativos causados ao meio ambiente,
por diversos agentes, e que uma das
soluções que despontam é sem dúvida a
energia limpa, em especial a
fotovoltaica. 

“ Por essa razão, a DOC Contabilidade
Empresarial montou o seu Centro de
Inteligência Contábil e Tributário, com a
finalidade de ajudar as pessoas físicas e
as empresas a administrarem
corretamente os seus negócios, visto
que hoje as fontes limpas de energia são
vitais para a preservação da natureza,
com o aproveitamento dos nossos
recursos naturais, que são suficientes
para o Pais se desenvolver de maneira
sustentável”, disse .

Entre em contato e faça um
orçamento sem compromisso. 
Acesse : www.doccontabilidade, ou
ligue: 55 11 2198-3766
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ESTADO DE SP AMPLIA 
A FONTE DE ENERGIA SOLAR



ESTADO DE SP FAZ ACORDO
PARA AMPLIAÇÃO DA FONTE
DE ENERGIA SOLAR

Visando atrair novos investimentos
para a região mais rica do Brasil, bem
como gerar empregos e renda para um
setor que já está em expansão, criando
assim novas oportunidades de
negócios para empreendedores na
região, no dia 1º de dezembro, foi
celebrado um acordo de cooperação
entre a Agência Paulista de Promoção
de Investimento e Competitividade-
InvestSP e a Associação Brasileira de
Energia Solar Fotovoltaica – ABSOLAR.

O objetivo do instrumento é acelerar a fonte fotovoltaica no território paulista,
além de ampliar o acesso da energia solar aos consumidores residenciais, setores
produtivos, agronegócio bem como o setor público no Estado de São Paulo.
Dentre as prioridades de trabalho em parceria das duas entidades destacam-se: a
identificação de empresários do segmento solar interessados em investir no
Estado; o compartilhamento de informações sobre o mercado solar paulista; a
avaliação de tendências de negócios; o aprimoramento do ambiente regulatório e
legal; o reforço do relacionamento entre o poder público de São Paulo e o setor
solar, cooperando assim em eventos e ações conjuntas, dentro e fora do Brasil. A
energia solar no Estado de São Paulo possui atualmente uma potência instalada
de 1,4 gigawatts-GW, somando as grandes usinas solares e os pequenos e médios
sistemas de geração própria em telhados, fachadas e terrenos.
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ATUALMENTE  O
ESTADO DE SP
OCUPA 
2ª
P O S I Ç Ã O  N O
R A N K I N G
E S T A D U A L

da geração própria de energia solar

934 
M E G A W A T T S  ( M W )

em potência instalada na modalidade

118 MIL
S I S T E M A S  D E
G E R A Ç Ã O

de pequeno e médio portes

“Desde 2012, o setor solar
fotovoltaico já gerou mais de
44,2 mil empregos
acumulados, com
investimentos da ordem de
R$ 7,5 bilhões e uma
arrecadação aos cofres
públicos de R$ 1,9 bilhão”,
informa Rodrigo Sauaia, CEO
da Absolar.
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Na visão do vice-presidente executivo da InvestSP, Torquato Jardim, em São Paulo, o
desenvolvimento econômico respeita o meio ambiente. “Por isso, trabalhamos para
atrair e incentivar projetos de energia limpa e renovável, que ajudam a transformar
e modernizar a matriz energética paulista. Iniciativas assim contribuem com esse
objetivo e reforçam a agenda ESG no Estado, o que tende a se tornar um
importante diferencial competitivo para atrair novos investimentos”, argumentou. 

Para o diretor-presidente da DOC Contabilidade Empresarial, Domingos Orestes
Chiomento, o segmento fotovoltaico já vem se mostrando em total ascensão e a
com esta parceria, o Estado de São Paulo sai na frente para ampliar o uso das
inovações pelos consumidores em residências, comércios, empresas, indústrias,
propriedades rurais e prédios públicos.

Para dar suporte às empresas
de todos os portes e
segmentos, inclusive as
pessoas físicas, que desejam
investir ou utilizar a energia
solar fotovoltaica, a DOC
Contabilidade Empresarial
criou um Centro de
Inteligência Contábil e
Tributário para o Setor
Fotovoltaico. Entre em
contato e faça um orçamento
sem compromisso. Acesse:
www.doccontabilidade.com.br
, ou ligue: 55 11 2198.3766.

Departamento ou Agência: Relatório 2020 de Progresso dos ODS

DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO
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 O BRASIL E A ENERGIA SOLAR



COMO O BRASIL SE
POSICIONA NO MUNDO
EM RELAÇÃO À ENERGIA
FOTOVOLTAICA
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Quando o assunto é energia solar, o Brasil
tem muito a comemorar,  com quase 3.153
megawatts de potência, o País atingiu a
marca de nono lugar na escala das nações
que mais produziram energia fotovoltaica
em 2020. Este é o melhor posicionamento
desde 2017, quando o Brasil esteve na 10º
colocação, de acordo com a Associação
Brasileira de Energia Solar - Absolar,
baseada em informações da International
Energy Agency Photovoltaic Power Systems
Programme - IEA PVPS.

E as boas novas não param por aí, afinal o
Brasil foi o único país da América Latina
entre os 15 primeiros colocados no
ranking mundial, com 10GW alcançados, o
que equivale a mais de 70% da potência da
usina hidrelétrica de Itaipu, segunda maior
do mundo e a maior da América Latina.
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Fonte: IRENA, 2021. Renewable Energy Statistics 2021

RANKING
MUNDIAL

Ranking País Capacidade
Instalada[MW]
(acumulada em

2020)

1 China 253.884
2 EUA 73.814
3 Japão 68.665
4 Alemanha 53.781
5 Índia 38.983
6 Itália 21.594
7 Austrália 17.342
8 Vietña 16.504
9 Coréia do Sul 14.575

10 Reino Unido 13.462
11 Espanha 11.785
12 França 11.724
13 Países Baixos 10.213
14 Brasil 10.000*
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ENTENDA

Com aportes governamentais para
a geração de energia fotovoltaica
de até US$ 248 milhões, a China
investe pesado em grandes
projetos que representam um alto
proveito em empreendimentos,
como as usinas solares, por
exemplo, com possibilidade total
de armazenamento de 22,79 GW,
de acordo com a Administração
Nacional de Energia Chinesa.

O Brasil está longe da China, sem
dúvida, mas após ter subido duas
casas em comparação a 2020,
agora o País angariou o 14º lugar
da lista, graças à sua capacidade de
geração solar em usinas de grande
porte e em pequenos e médios
sistemas instalados em telhados,
fachadas e terrenos. 

E a tendência é que pessoas físicas
e jurídicas se tornem solares, afinal,
para ter uma estrutura fotovoltaica
em casa ou na empresa, não há
necessidade de derrubar florestas,
alagar grandes áreas, desapropriar
pessoas, interceder na fauna e na
flora e muito menos comprometer
o dinheiro público com gastos
desnecessários. 

Pelo contrário: os "telhados
solares" são um segmento em
expansão no Brasil e a expectativa
é que o setor gere empregos e
renda. Prova disso é que, com
metade de uma Itaipu no topo das
casas, a quantidade de instalações
de painéis subiu 70% no último ano
e a perspectiva é que esses
números cresçam ainda mais.

Desde 2017,  a China, com 253.884 MW de potência instalada, é a
maior consumidora mundial de energia solar. Por lá, os chineses
contam com mais de 400 empresas de energia solar em
operação atualmente, e, graças à concorrência, os custos de
aquisição de placas fotovoltaicas estão cada vez mais
competitivos, garantindo o melhor desenvolvimento do mercado
e contribuindo para a independência da população.
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Sabendo desta conjuntura, e
também atendendo ao
compromisso do Plano Nacional de
Energia 2050-PNE 2050, que norteia
as decisões de política energética a
longo prazo, o governo federal
reduziu, até o fim do ano, os
impostos sobre painéis solares e
outros equipamentos para geração
de energia limpa, contribuindo para
que mais e mais pessoas tenham o
principal benefício: a redução na
conta de luz em até 95%. 

E se você precisar de mais
informações sobre as questões
contábeis e tributárias dos painéis
fotovoltaicos, entre em contato com
a DOC Contabilidade Empresarial,
que desenvolveu um Centro de
Inteligência Contábil e Tributário
para o Setor Fotovoltaico com o
propósito de auxiliar as pessoas e
as empresas que atuam, ou
pretendem atuar, neste segmento. 

GOVERNO FEDERAL REDUZIU,
ATÉ O FIM DO ANO, OS
IMPOSTOS SOBRE PAINÉIS
SOLARES 

Saiba mais sobre:
www.doccontabilidade.com.br

e entre em contato: 
55 11 2198.3766 e ganhe uma

análise contábil do seu
negócio, sem compromisso.
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P R E Z A D O  C L I E N T E  E  A M I G O ,
 

A G R A D E C E M O S  S U A  C O N F I A N Ç A
N E S T E  A N O  

E  C O N T A M O S  C O M  V O S S A
P A R C E R I A  P A R A  U M  

2 0 2 2  R E P L E T O  D E  P R O S P E R I D A D E
P A R A  T O D O S  N Ó S .

 
Q U E  O  V E R D A D E I R O  S I G N I F I C A D O

D O  N A T A L
E N C H A  S E U  C O R A Ç Ã O  E  S U A  C A S A

C O M  M U I T A S  B Ê N Ç Ã O S .
 

F E L I Z  N A T A L  E  U M  E X C E L E N T E  
A N O  N O V O !
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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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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
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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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/
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 DEZEMBRO/2021

OBRIGAÇÃO

AGENDA DE OBRIGAÇÕES

ESFERA

Fderal

01/12/2021
03/12/2021

 
 

06/12/2021
07/12/2021

 
 
 
 

10/12/2021
 
 
 
 
 
 
 
 

11/12/2021
12/12/2021
13/12/2021
14/12/2021

 
15/12/2021

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Federal
Federal 
Federal
Estadual 
Federal 
Federal
Federal 
Federal 

Federal 
Federal 
Federal
Federal
Estadual
Estadual
Estadual
Estadual
Municipal
Municipal
Estadual
Estadual
Estadual
Estadual
Federal
Federal

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
- 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 Sociedade de Profissionais
- Nota Fiscal Paulista - REDF - IE Final 1
- Nota Fiscal Paulista - REDF - IE Final 2
- Nota Fiscal Paulista - REDF - IE Final 3
- Nota Fiscal Paulista - REDF - IE Final 4
- EFD Contribuições
- 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
- IOF - Crédito
- IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte
- INSS - Contribuinte Individual / Segurado Facultativo

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

15/12/2021
 
 
 
 

16/12/2021
 

17/12/2021
 

18/12/2021
 

19/12/2021
 

20/12/2021
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Federal

Federal

Estadual 
Estadual
Estadual

- 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
- 13º Salário - 2ª Parcela
- 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
- DAS - Simples Nacional
- DASMEI - Microempreendedor Individual (MEI)
- IRPJ / CSLL / PIS / COFINS - Regime Especial de Pagamento
Unificado
- DCTF Web - Declaração de Débitos e Créditos Tributarios
Federais Previdenciários e de Outras Entidades e Fundos
- PGDAS-D - Programa Gerador do Documentos de
Arrecadação do Simples Nacional - Declaratório
- Escrituração Fiscal Digital (EFD)
- ICMS Substituição Tributária - Produtos Diversos (CPR 1200)
- ICMS Normal (CPR 1200)

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

21/12/2021
23/12/2021
24/12/2021

 
27/12/2021
28/12/2021

 
30/12/2021

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Federal
Federal
Federal 
Federal
Estadual
Estadual

Federal
Federal

Federal
Federal
Federal
Federal

Federal

Federal
Federal

Federal

Federal

Federal
Estadual
Estadual
Estadual
Estadual
Municipal 

Municipal 

   

- DCTF - Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais
- IPI - Produtos em Geral
- COFINS - Faturamento
- 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 -
3ª Quota)
- Contribuição Sindical dos Empregados
- 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 - 3ª
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
- D-SUP - Sistema de Declaração das Sociedades
Uniprofissionais
- Imunidades SDI – Sistema de Declaração de Imunidade

http://doccontabilidade.com.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.

http://doccontabilidade.com.br/


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 
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