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país.
A matéria de capa trata dos desafios da
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polêmica do Difal 2022 e sobre o crescimento
do mercado de geração distribuída.
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OS DESAFIOS DA MUDANÇA
ORGANIZACIONAL

“Nada é permanente, exceto a mudança.”
Heráclito
A mudança organizacional é necessária para adequar a empresa às exigências do mercado.
Mudanças podem ser causadas tanto pelo ambiente externo à empresa como pelo
ambiente interno. Os mais diversos motivos como redução de custos, competição,
pandemias, tecnologia, são fatores que disparam a necessidade de mudanças.
No atual ambiente de mercado as mudanças ocorrem cada vez em maior número e com
maior velocidade, sendo assim, é necessário que as empresas se adaptem para poderem
sobreviver.

Desafios para o sucesso da mudança

As empresas de sucesso tem como característica não serem surpreendidas pelas
mudanças, ao contrário, são capazes de reagir às mudanças e adaptar-se com rapidez. Mais
importante ainda: as empresas de sucesso conseguem planejar a mudança.
Empresas que tem resistência a mudanças desperdiçam tempo tentando em vão controlar
a mudança. O mais correto seria reagir com rapidez e sempre que possível antecipar-se
fazendo o planejamento da mudança.
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Como responder às mudanças

Segundo o professor Dave Ulrich, podemos responder às mudanças no ambiente
empresarial com 3 tipos de respostas, são elas:
1. Iniciativas;
2. Processos;
3. Mudanças na cultura.

Iniciativas
As iniciativas visam melhorias na qualidade
gerencial da empresa, fornecem ideias,
percepções e novas abordagens. Na prática as
iniciativas trabalham com implementação de
novos programas, novos projetos ou
procedimentos.
Exemplos de iniciativas são:
Projetos de redução de custos;
Projetos de aprimoramento da qualidade;
Criação de aplicativos para agilizar
atendimento ao cliente final.

Processos
Os processos alteram o modo como o
trabalho é feito e modificam a infraestrutura
da organização.
Alguns exemplos de mudanças de processos
são:
1. Automatização de processos;
2. Redução de prazos;
3. Melhorias nas operações.
PÁGI N A 0 5
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Mudanças culturais

As mudanças na cultura empresarial
ocasionam uma transformação em como a
organização entende a si própria.
Mudanças na cultura tratam de:
Quais processos devem ser seguidos a fim
de alcançar os resultados;
Orientações sobre como as pessoas devem
se comportar;
Definem valores e limites para os
colaboradores.
Exemplos de mudanças culturais:
1. Aumento na autonomia dos funcionários;
2. Mudança no idioma oficial da empresa
após uma organização ser adquirida por
outra.

PÁGI N A 0 6
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Principais motivos que
impedem a mudança
Ainda, segundo Ulrich existem vários motivos que atrapalham ou até mesmo inviabilizam o
processo de mudança.
1. Mudança não articulada com a estratégia da empresa: não há clareza de
propósito caso a mudança não esteja articulada com a estratégia, pois nesse caso a
mudança se perde.
2. Mudança vista como modismo ou remédio rápido: caso isso ocorra as propostas
de mudança acabam não gerando credibilidade.
3. Foco em curto prazo: pensar demais no curto prazo acaba levando a ignorar as
consequências de longo prazo, isso pode levar a mudança a não se firmar.
4. Ameaça ao poder estabelecido na organização: corre o risco de ser sabotada
pelos agentes políticos da organização.
5. Expectativas grandiosas x ações simples : ações simples podem conseguir
grandes resultados, porém às vezes é gerada grande expectativa imediata e caso o
resultado não venha rápido pode causar decepção.
6. Processos de mudança rígidos demais: muita rigidez não permite adaptações
que são essenciais para garantir a execução da mudança.
7. Falta de liderança: a falta de um líder que patrocine o processo de mudança pode
ser fatal.
8. Falta de resultados tangíveis: a falta de fatos que comprovem que a mudança
está no caminho certo pode atrapalhar o processo.
9. Medo do desconhecido: algumas vezes o medo de mudar prevalece sobre as
vantagens da mudança.
10. Incapacidade de engajar as pessoas para a mudança: impede a sustentação do
processo de mudança.

PÁGI N A 0 7
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COMO OBTER
SUCESSO NA
MUDANÇA
ORGANIZACIONAL
Para obter sucesso no processo de
mudança, alguns fatores devem ser
levados em consideração, para tanto é
fundamental responder as seguintes
questões:
Existe um patrocinador para o
processo de mudança?
Existe um motivo para a mudança?
O que vai acontecer depois que a
mudança for realizada?
Quem mais precisa estar envolvido?
Como a mudança será conectada com
a estrutura da organização?
Como a mudança será medida?
Como garantir que a mudança seja
iniciada e depois torne-se duradoura?

CONCLUSÃO
Como vimos, as mudanças são necessárias no ambiente empresarial, sendo muito
importante gerenciar cuidadosamente as ações através de iniciativas, processos e uma
organização cuidadosa das mudanças culturais necessárias para poder avançar no sentido
desejado.
É fundamental gerenciar os principais motivos de impedimento de mudanças e levar em
consideração fatores essenciais de sucesso, bem como as pessoas envolvidas no
processo.
Eduardo Casavella – Especialista em Gestão Estratégica de Negócios e Transformação Digital
Referências
ULRICH, Dave. Os campeões de Recursos Humanos:
Inovando para obter os melhores resultados. São Paulo: Futura, 2003
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COMO FICA A COBRANÇA DO
DIFAL ICMS NÃO CONTRIBUINTE
EM 2022?

Difal 2022
Neste artigo vamos
falar sobre a
polêmica questão da
cobrança do Difal
ICMS não contribuinte
em 2022.

Explicaremos o caso com
detalhes. No final do artigo
temos a relação de estados
que já se manifestaram em
relação à cobrança do Difal
e as recomendações para
que o contribuinte tome sua
decisão em relação ao
pagamento do imposto.

PÁGI N A 1 0
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Entenda o caso
O Difal (diferencial de alíquota do ICMS) é um instrumento criado para tornar a
arrecadação do ICMS mais justa entre os Estados.
O ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) é um dos impostos
mais importantes cobrados no país, principalmente para os Estados.

A alíquota de ICMS cobrada pode variar de Estado para Estado de acordo
com o produto, serviço ou operação.
As empresas do regime Simples Nacional tem alíquota de ICMS padronizada e
pagam conforme a faixa de receita bruta.
Já empresas enquadradas em outros regimes baseiam-se na tabela ICMS que
determina as alíquotas para movimentações internas e interestaduais.

Fonte da figura: https://dbmsistemas.com/confira-a-tabela-do-icms-interestadual-atualizada-e-com-aliquotas/
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Como funciona
o Difal
O Difal é uma alíquota obrigatória
paga pelo consumidor final em
operações interestaduais.
A intenção do Difal é fazer uma
arrecadação de ICMS mais justa
entre os Estados, pois o Estado de
origem e o de destino passam a
dividir a carga tributária.

Anteriormente

Quando

à criação do Difal, em uma

uma empresa que recolhe o

operação interestadual o ICMS
era recolhido para o Estado de
origem da empresa vendedora,
sendo assim, o consumidor
acabava preferindo a comprar
de Estados com carga tributária
menor. O consumo ocorria em
um Estado, mas o ICMS acabava
ficando todo em outro. Para
evitar esse desequilíbrio de
arrecadação entre os Estados
surgiu o Difal.

PÁGI N A 1 2

ICMS (exceto empresas do
Simples Nacional) e realiza
uma operação de venda para
não contribuinte em outro
Estado, ela tem por obrigação
fazer o cálculo e realizar o
pagamento do Difal.
O Estado onde está o
consumidor recebe a
diferença da alíquota do ICMS
equilibrando a arrecadação.
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O problema
É interessante notar que temos 4 tipos de diferencial de alíquota. São eles:

1 – Quando uma empresa, seja ela de Lucro Real ou Lucro Presumido compra um
ativo ou material de consumo de outro Estado.
2 – Quando uma empresa vende para um outro Estado um produto que está na
ST – Substituição Tributária e o comprador no outro Estado é consumidor
contribuinte, neste caso temos o Difal ST.
3 – Quando uma empresa do Simples compra algo de outro Estado, seja ativo,
produto de consumo, matéria-prima, etc. Neste caso temos o diferencial de
alíquota na entrada.
Esses três primeiros diferenciais citados acima, NÃO sofreram mudança até
o momento.
E chegamos então ao quarto tipo de diferencial.
4- Quando uma empresa vende para não contribuinte em outro Estado. Este é o
caso onde se aplica a Emenda Constitucional 87/2015.
PÁGI N A 1 3
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Emenda Constitucional 87
No ano de 2015, foi aprovada a Emenda Constitucional
87, que regulamentava a divisão do ICMS entre o Estado
de origem e o de destino.
Após a aprovação da emenda, os Estados regularam a
matéria através do Convênio Confaz 93/15 e dessa
forma passaram a dividir o ICMS.

Reação dos contribuintes

Os contribuintes porém alegaram na justiça que a
cobrança de Difal estava sendo imposta sem ter havido
uma lei complementar que a regulasse. O caso foi ao
STF que decidiu em fevereiro de 2021 que os
contribuintes tinham razão. O Tribunal definiu a
inconstitucionalidade da cobrança com efeito a partir
de 2022, caso não fosse publicada uma lei
complementar em 2021. Como o STF declarou que a
inconstitucionalidade só produziria efeitos a partir de 1º
de janeiro de 2022, a cobrança continua do Difal
ocorreu normalmente durante o ano de 2021.

PÁGI N A 1 4
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O congresso e a sanção presidencial
Para evitar maiores problemas, o congresso então
entrou em ação e aprovou a PL 32/21 e o encaminhou
para sanção presidencial em 20 de dezembro de 2021.
Em seguida, os Estados aprovaram no dia 27/12/2021 o
Convênio Confaz 236/21 que regulava a matéria (a
publicação porém ocorreu em 06/01/2022). O problema
todo é que a sanção presidencial do PL 32/21 só
aconteceu no dia 04/01/2022 transformando-se na Lei
Complementar 190.

O dilema
Acontece que ao sancionar a lei em 2022,

c) antes de decorridos noventa dias da

esta só produzirá efeitos em 2023,

data em que haja sido publicada a lei

conforme determina a constituição, isto é,

que os instituiu ou aumentou,

no exercício posterior à data em que foi

observando o disposto na alínea b

publicada. Esse é o chamado princípio da

(incluído pela Emenda Constitucional nº

anterioridade previsto no art. 150, inciso

42, de 19/12/2003).

III, alínea b da Constituição Federal/88.
Sendo assim, não seria possível a
Art.150. Sem prejuízo de outras garantias

cobrança do Difal em 2022 e os

asseguradas ao contribuinte, é vedado à

Estados de destino ficariam sem a sua

União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos

parcela, porém o caso não acaba aqui.

Municípios:

Há alguns cenários possíveis, embora
do ponto de vista legal nem todos

III – cobrar tributos:

sejam corretos vamos considera-los

b) no mesmo exercício financeiro em que

aqui porque podem ocorrer na prática

haja sido publicada a lei que os instituiu ou

até que a justiça e os fiscos se

aumentou (vide Emenda Constitucional nº3,

pronunciem.

de 1993)
PÁGI N A 1 5
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Cenários Possíveis

No momento, vemos 3 cenários possíveis:
Cobrança do Difal de forma imediata: alguns
Estados alegam que não há cobrança de novo
tributo, apenas mudança naquilo que já existia,
portanto entendem que é possível cobrar
imediatamente o Difal. Este argumento é bem
frágil e os contribuintes que sofrerem a
cobrança do Difal antes de 5 de abril de 2022
podem impugnar a exigência judicialmente.

Cobrança do Difal a partir de Abril de 2022:
alguns Estados, estão argumentando que
deveria ser aplicado para a Lei Complementar
190, o princípio da noventena que permitira
cobrar o Difal em 90 dias após a publicação da
Lei, ou seja, ainda em 05 de Abril de 2022.

Cobrança do Difal a partir de 1 de janeiro de
2023: conforme o previsto no art. 150, inciso III,
alínea b da Constituição Federal/88 seria o
correto a ser feito. Ocorre que os Estados não
parecem concordar com essa hipótese pois
causaria grande perda de arrecadação.

PÁGI N A 1 6

WWW. D O C CONTABIL IDADE.COM.BR

A hipótese de ação judicial
Os contribuintes que se sentirem prejudicados com a
cobrança do Difal em 2022 podem buscar o direito de
não pagamento na justiça por meio de ação judicial
preventiva.
Acontece que a ação judicial também tem um custo por
Estado, logo, se a empresa acionar a justiça em 10
Estados serão 10 custos a serem pagos. Muitas vezes
dependendo do volume a pagar ao longo do tempo não
compensa entrar com ação, pois o custo é maior do que
a empresa gastaria ao recolher o Difal durante esse
período.
Mesmo no caso de se tratar de um único Estado,
também é interessante analisar o volume de operações
para ter certeza que financeiramente compensa entrar
com ação judicial.

Estados manifestam-se pela cobrança
Na tabela a seguir temos a relação de estados que já se manifestaram em relação à
cobrança do Difal em 2022 com decretos, leis e comunicados.
ESTADO

BASE LEGAL

INÍCIO DA COBRANÇA

Amazonas
Bahia

Comunicado do Estado
Lei 14.415/2021

05/04/2022
01/01/2022 * Cobrança imediata

Ceará

Comunicado extra oficial

01/03/2022

Minas Gerais

Decreto 48.343/202

01/04/2022

Paraná
Pernambuco

Lei 20.949/2021
Lei 17.625/2021

01/04/2022
05/04/2022

Piauí
Rio Grande do Norte

Lei 7.706/2021
Comunicado extra oficial

01/01/2022 * Cobrança imediata
01/03/2022

Roraima

Lei 1.608/2021

31/03/2022

São Paulo
Sergipe
Tocantins

Lei 17.470/2021
Lei 8.944/2021
Medida Provisória 29/2021

14/03/2022
31/03/2022
31/03/2022
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Na prática,
o que fazer?
Para não correr o risco da mercadoria

ficar retida em fiscalização na fronteira
estadual, recomenda-se:
Recolher o Difal seguindo a
determinação do decreto estadual
quando houver.
Se não houver decreto estadual siga a
determinação da lei complementar
190 (ou seja, contar 90 dias a partir da
data da publicação e começar a
recolher em 05/04/2022).
Caso não queira recolher o Difal é
necessário decisão judicial
dispensando o recolhimento, nesse
caso é prudente analisar o custo da
ação judicial.
Estas são as recomendações até este
momento (14/01/2022), no mais é
aguardar até que os Fiscos Estaduais e a
Justiça esclareçam melhor a questão.

DOC Contabilidade

PÁGI N A 1 8
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GERAÇÃO DISTRIBUÍDA DEVE
MOVIMENTAR ATÉ R$ 35
BILHÕES EM 2022

GERAÇÃO
DISTRIBUÍDA
DEVE MOVIMENTAR
ATÉ R$ 35 BILHÕES
EM 2022

Uma vez aprovado, o Projeto de Lei n°
5829/2019, que baliza o Marco Legal da
Energia Fotovoltaica, responsável
geração própria de energia a partir de
fontes renováveis no Brasil, com até 5
megawatts, trará um novo impulso para
o setor solar, sendo que a previsão para
2022, e uma movimentação de R$ 35
bilhões.
Isso porque, sem as inexatidões que
pairavam sobre o mercado até então, a
previsão é de mais segurança jurídica
atrelada à aceleração dos investimentos
em novos projetos fotovoltaicos em
residências, empresas e indústrias no
País.
O texto final do PL aprovado mantém as
regras atuais até 2045 para os pioneiros
e aqueles que solicitarem acesso à
distribuidora até 12 meses após a
publicação da lei no Diário Oficial. O
material também contempla um
período de transição para quem entrar
após os 12 meses com a possibilidade
de pagamento escalonado da Tarifa de
Uso do Sistema de Distribuição (TUSD
fio B).

PÁGI N A 2 0

Além disso, o Conselho Nacional de
Política Energética-CNPE e a Agência
Nacional de Energia Elétrica-ANEEL têm
18 meses, a partir da publicação da lei,
para definir os procedimentos e o
reconhecimento dos custos da geração
distribuída a serem concretizados após
a fase de transição.
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REPERCUSSÕES
POSITIVAS
Na visão do presidente executivo da
Associação Brasileira de Energia
Solar Fotovoltaica-Absolar, Rodrigo
Sauaia, haverá um alavancar da
energia solar no Brasil.
“O PL aprovado manteve os
principais elementos do texto já
apreciado na Câmara dos Deputados
e as emendas inseridas em nada
alteram a essência do Marco Legal. A
geração própria de energia solar é
atualmente uma das melhores
alternativas para fugir das bandeiras
tarifárias e, assim, aliviar o bolso do
cidadão e do empresário neste
período de escassez hídrica”, diz,
acrescentando. “A energia solar é
fundamental também para a
retomada econômica sustentável do
País, pois gera muitos empregos de
qualidade, com uma energia limpa,
abundante e acessível”.
PÁGI N A 2 1

Ainda, no parecer da vice-presidente
de geração distribuída da Absolar,
Bárbara Rubim, o Marco Legal ajuda
a amenizar as sequelas da pior crise
hídrica no setor elétrico vivenciada
pelo Brasil nos últimos 91 anos, e
contribui para a redução da conta de
luz de todas as pessoas, empresas e
indústrias. “Além de limpa, essa
energia é competitiva e de rápida
instalação, trazendo uma economia
de até 90% nos gastos com a conta
de luz”.
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OUTRA
NOVIDADE
para 2022, é que
deverá haver um
impulso no
mercado de
franquias na área
de instalação e
projetos solares em
telhados, fachadas
e pequenos
terrenos no Brasil

COMO EXPLICA O
DIRETOR PRESIDENTE
DA DOC
CONTABILIDADE
EMPRESARIAL,
DOMINGOS ORESTES
CHIOMENTO:
“Sem dúvida, com a aprovação do
Marco Legal da energia fotovoltaica,
haverá uma significativa ampliação
dos investimentos no País, o que
poderá estimular a entrada de novos
empreendedores no segmento de
energia solar no Brasil”.
Para atender a essa expectativa do
mercado, a DOC Contabilidade montou
um Centro de Inteligência Contábil e
Tributário voltado ao segmento
fotovoltaico, a fim de dar toda a
assistência aos novos empreendedores
e aos que já militam nessa área.
PÁGI N A 2 2

Para mais informações entre em
contato e faça um orçamento sem
compromisso. Acesse:
doccontabilidade.com.br, ou ligue: 55 11
2198.3766.
Tramitação do Projeto No Brasil, a
geração própria de energia fotovoltaica
possui mais de 7,5 GW de potência
instalada, o que representa mais da
metade da capacidade da usina de
Itaipu.
Com a aprovação no Senado Federal, o
PL nº 5829/2019, de autoria do
deputado Silas Câmara, e relatoria de
Lafayette de Andrada [Câmara] e de
Marcos Rogério [Senado], retorna à
Câmara dos Deputados para apreciação
das mudanças feitas pelos senadores.
Em decorrência do recesso parlamentar,
a previsão é que o material seja
analisado a partir de fevereiro, no
próximo ano legislativo.
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AGENDA DE OBRIGAÇÕES - AGOSTO 2021

CALENDÁRIO BANCÁRIO 2022
FERIADOS
01 DE JANEIRO

Nacional (Sábado)

Dia Mundial da Paz

28 DE FEVEREIRO
01 DE MARÇO

Nacional (Segunda-Feira)
Nacional (Terça-Feira)

Carnaval
Carnaval

15 DE ABRIL

Nacional (Sexta-Feira)

Sexta-Feira da Paixão

21 DE ABRIL

Nacional (Quinta-Feira)

Tiradentes

01 DE MAIO
16 DE JUNHO

Nacional (Domingo)
Nacional (Quinta-Feira)

Dia do Trabalho
Corpus Christi

07 DE SETEMBRO
12 DE OUTUBRO

Nacional (Quarta-Feira)
Nacional (Quinta-Feira)

Independência do Brasil
Nossa Srª Aparecida

02 DE NOVEMBRO Nacional (Quarta-Feira)

Finados

15 DE NOVEMBRO Nacional (Terça-Feira)
25 DE DEZEMBRO Nacional (Domingo)

Proclamação da República
Natal

Obs: Nos termos da Resolução 4.880, de 23.12.2020, 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.

PONTOS FACULTATIVOS
02 DE MARÇO

Facultativo (Quarta-Feira)

Quarta-Feira de Cinzas

30 DE DEZEMBRO

Facultativo (Sexta-Feira)

Último dia útil do ano

(Não haverá expediente ao público)

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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AGENDA DE OBRIGAÇÕES - AGOSTO 2021

IRRF
TABELA PROGRESSIVA
RENDIMENTO MENSAL 2022

BASE DE CÁLCULO

ALÍQUOTA

PARCELA A DEDUZIR
DO IRPF

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 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

PÁGI N A 2 4
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AGENDA DE OBRIGAÇÕES

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

PERÍODO DE JANEIRO/2022
DATA

ESFERA

03/01/2022 Federal
05/01/2022 Federal
Federal
Estadual
07/01/2022 Federal
Federal
Federal
Federal
Federal
10/01/2022 Federal
Federal
Federal
Federal
Estadual
Estadual
Estadual
Estadual
Municipal

11/01/2022
12/01/2022
13/01/2022
13/01/2022
14/01/2022

Municipal
Estadual
Estadual
Estadual
Federal
Federal
Estadual
Federal
Federal
Federal
Federal
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OBRIGAÇÃO
- INSS - GPS - Fixação no Quadro de Horário
- IOF - Crédito
- IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte
- ICMS Normal (CPR 1031)
- DAE - Folha de Pagamento do Segurado Especial
- 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
- Salários
- Simples Doméstico
- 13º Salário - Ajuste
- 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
- 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
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DATA

ESFERA

15/01/2022 Estadual
Estadual
16/01/2022 Estadual
Estadual
17/01/2022 Federal
Estadual
Estadual
Estadual
Estadual
18/01/2022 Estadual
Estadual
19/01/2022 Estadual
Estadual
20/01/2022 Federal
Federal
Federal
Federal
Federal
Federal
Federal
Federal
Federal
Federal
Federal
Federal
Federal
Federal
Estadual
Estadual
Estadual
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OBRIGAÇÃO
- Nota Fiscal Paulista - REDF - IE Final 5
- Sintegra - Arquivo Magnético
- Nota Fiscal Paulista - REDF - IE Final 6
- GIA - IE Final 0 e 1
- INSS - Contribuinte Individual / Segurado Facultativo
- GIA - IE Final 2, 3 e 4
- ICMS - Diferencial de Alíquotas - Operações Interestaduais
Destinadas a Não Contribuintes - EC 87/2015
- ICMS Normal (CPR 1150)
- 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
- 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
- Escrituração Fiscal Digital (EFD)
- ICMS Substituição Tributária - Produtos Diversos (CPR 1200)
- ICMS Normal (CPR 1200)
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DATA

ESFERA

21/01/2022 Federal
25/01/2022 Federal
Federal
Federal
Estadual
28/01/2022 Estadual
31/01/2022 Federal
Federal
Federal
Federal
Federal
Federal
Federal
Federal
Federal
Federal
Federal
Federal
Federal
Estadual
Estadual
Estadual
Estadual
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OBRIGAÇÃO
- 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 1ª Quota)
- Contribuição Sindical Patronal Anual - Empresa
- Declaração Negativa de Operações ao COAF
- INSS - Parcelamento para Ingresso no Simples Nacional
- IRPF - Imposto de Renda Pessoa Física - Carnê Leão
- 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)
- IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte - Fundos de
Investimentos Imobiliários
- Parcelamentos
- SEFIP - 13º Salário
- Simples Nacional / SIMEI - Opção
- 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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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
https://blogdoccontabilidade.com.br/

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

