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PRÓ-LABORE E REMUNERAÇÃO
DOS SÓCIOS

O que é pró-labore?
O pró-labore é uma das
formas de remuneração
dos sócios, é o
equivalente ao “salário”
do sócio.
As outras formas de
remuneração dos sócios
são distribuição de lucros
e juros sobre capital
próprio.
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PRÓ-LABORE

Os sócios que trabalham ou
administram um negócio tem direito a
uma remuneração pelos serviços
prestados na empresa.
O pró-labore é uma das formas de
remuneração dos sócios, é o
equivalente ao “salário” do sócio. As
outras formas de remuneração dos
sócios são distribuição de lucros e juros
sobre capital próprio.
Os sócios que são investidores, mas não
contribuem com seu trabalho em
nenhuma função da empresa não
devem receber pró-labore, porém
podem ser remunerados com
distribuição de lucros.
O pró-labore deve ser considerado pela
contabilidade empresarial como uma
despesa operacional da empresa, afinal
ele é um débito que a empresa tem com
o sócio por ele ter trabalhado o mês
inteiro. É justo que o sócio receba a
devida remuneração, assim como o
funcionário que trabalhou também tem
esse direito.

Benefícios
O pró-labore traz uma maior segurança
para quem recebe pois dá direito a
certos benefícios como: aposentadoria
pelo INSS, Auxílio Doença, Pensão por
morte e Licença Maternidade.
PÁGI N A 0 5
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Pró-labore é
obrigatório?

Os sócios que administram a empresa tem
que ser remunerados e não podem retirar
apenas lucros, tem que retirar o prólabore também pois são contribuintes
obrigatórios do INSS de acordo com
decreto nº 3.048/99 , inclusive a
contribuição é calculada com base no valor
do pró-labore.

O tipo de atuação que exige maior ou
menor responsabilidade e o cargo
exercido na empresa também devem
estar representados no valor do prólabore.

Critérios
O critério para o valor do pró-labore

Como definir o valor
do pró-labore?

deve ser de acordo com o tipo de
atuação específico, com o cargo que o
sócio estiver exercendo na empresa.
Não necessariamente todos os sócios

Nem todos os sócios precisam ter prólabore igual. A remuneração deve ocorrer
de acordo com a função exercida e o nível
de responsabilidade de cada sócio.

precisam ter o mesmo valor de retirada
de pró-labore.

A pergunta para remunerar o
sócio atuante corretamente é:

Quanto deve ser o

pró-labore do sócio?

Qual é o valor que teria
que ser pago para trazer

Uma recomendação importante é que o

uma pessoa do mercado

pró-labore do sócio seja de pelo menos

com as mesmas

um salário mínimo.

habilidades para exercer o

Neste ponto devemos fazer uma distinção
entre o pró-labore do sócio que é atuante
na empresa e aquele sócio que não é
atuante. Como vimos, somente o sócio
atuante no trabalho da empresa recebe
pró-labore.
PÁGI N A 0 6

papel desse sócio na
empresa?
Esse valor de mercado equivale à
remuneração correta de pró-labore para
esse sócio.
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Exemplificando
Vamos imaginar hipoteticamente que um sócio esteja ocupando o cargo de CEO da
empresa, este pode ter uma remuneração maior do que outro sócio que cuida
somente de uma menos importante, de menos responsabilidade ou que requer
menos conhecimento e habilidade. Uma vez que ele foi escolhido pelos outros
sócios para ser o CEO é justo que seja remunerado de acordo com a
responsabilidade do cargo.
Ainda a título de exemplo vamos imaginar uma empresa com 3 sócios. O sócio
Diretor Geral pode ter um pró-labore de R$ 15.000,00 por ter mais
responsabilidades e mais pessoas ao seu comando, enquanto que os outros dois
sócios cuidam de áreas menores podem ter pró-labore de R$ 10.000,00 de acordo
com suas posições.
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As formas de

remuneração dos
sócios

Como dissemos anteriormente, temos 3
formas de remunerar os sócios de um
negócio, são elas: pró-labore, distribuição
de lucros e juros sobre capital próprio.
Pró-labore: é pago aos sócios porque
que trabalham na empresa.
Distribuição de lucros: é feita de acordo
com o estipulado no contrato social. No
caso da empresa ter prejuízo, só é
possível distribuir lucros depois que as
dívidas tenham sido pagas.
Juros sobre capital próprio: é uma
forma de remuneração para empresas
que tem muito capital social, que
recompensa os sócios pelo capital
investido no negócio. Normalmente
pequenos ou médios negócios não

Impostos sobre a

utilizam esse tipo de remuneração.

remuneração dos

Os sócios investidores que não
remuneração na distribuição de lucros.

sócios

Os sócios que trabalham diretamente em

Quem retira pró-labore paga INSS (11%) e

funções da empresa devem receber pró-

imposto de renda de acordo com a tabela

labore por esse trabalho, e também podem

da Receita Federal. O valor do pró-labore,

receber distribuição de lucros de acordo

portanto, deve constar na declaração do

com as suas cotas estabelecidas no

Imposto de Renda do sócio.

trabalham na empresa podem ter

contrato da empresa.
PÁGI N A 0 8
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Quanto custa para
as empresas?

Caso a empresa não seja optante do

Simples Nacional, deverá contribuir com
mais 20% para o INSS sobre a quantia
do pró-labore, devido ao valor da

contribuição previdenciária patronal
(artigo 22 da Lei n° 8.212/91),

totalizando assim 31% se somarmos o
valor a ser pago pelo contribuinte

pessoa física mais o valor pago pela
empresa.

Desoneração da
folha
Empresas do regime Lucro Real pagam

Alguns setores da economia que foram

20% sobre o valor do pró-labore para o

contemplados com a desoneração da

INSS, porém podem deduzir como

folha até 2023 e não recolhem INSS

despesa. Sendo assim, um pró-labore de

sobre o pró-labore.

R$ 5.000,00 pagaria R$ 1.000,00 de INSS
De acordo com a Agência Senado, são

(20%).

17 setores contemplados pela
Empresas do regime Lucro Presumido

desoneração da folha: calçados, call

pagam 20% sobre o valor do pró-labore

center, comunicação,

de INSS e diferentemente do Lucro Real

confecção/vestuário, construção civil,

não podem deduzir.

empresas de construção e obras de
infraestrutura, couro, fabricação de

Empresas do Simples Nacional não

veículos e carroçarias, máquinas e

pagam INSS sobre o valor do pró-labore,

equipamentos, proteína animal, têxtil, TI

no entanto, há algumas exceções como

(tecnologia da informação), TIC

as empresas da tabela IV do Simples

(tecnologia de comunicação), projeto de

Nacional (empresas de construção civil,

circuitos integrados, transporte

segurança, limpeza, etc) que pagam

metroferroviário de passageiros,

INSS sobre a folha de pagamento.

transporte rodoviário coletivo e
transporte rodoviário de cargas.
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Simulando o custo
Vamos fazer um pequeno exercício de
simulação levando em conta um prólabore de R$ 10.000,00 em uma

Quanto o sócio vai
receber líquido no
final?

empresa.

O sócio vai receber R$ 7.747,43 líquido

Quanto custa para

equivalente a R$ 513,01 e mais o

pois haverá o desconto de INSS

o sócio?

desconto de IRRF equivalente a R$
1.739,56.

Para um valor hipotético de pró-labore
de R$ 10.000,00 o sócio vai pagar R$
513,01 de INSS e R$ 1.739,56 de Imposto
de renda.

Quanto custa para
a empresa?

Levando-se em conta que trata-se de
uma empresa no Lucro Real ou Lucro
Presumido não desonerada, deve-se
pagar 20% de contribuição ao INSS.
Neste caso, a empresa vai desembolsar
um total de R$ 12.000,00, ou seja, os R$
10.000,00 de pró-labore mais R$
2.000,oo pagos de INSS pela parte da
empresa.
Se fosse uma empresa do Simples
Nacional, não haveria esse custo
adicional de 20%.

PÁGI N A 1 0

WWW. D O C CONTABIL IDADE.COM.BR

Conclusão
É importante que haja sempre um pró-labore para a remuneração dos sócios que
trabalham na empresa, inclusive por questões fiscais do negócio.
O pró-labore é um benefício que traz mais segurança tanto para os sócios que
contribuem com seu trabalho e tem o benefício da Previdência Social, quanto para a
empresa que remunera da forma correta o trabalho.
O valor do benefício deve ser analisado com cuidado, estabelecido com critério,
levando em conta a contribuição do trabalho sócio, suas responsabilidades, a devida
remuneração e também a condição da empresa de arcar com o valor. É extremante
recomendável que o valor do pró-labore não seja inferior a um salário mínimo.
Se ainda tem dúvidas sobre pró-labore, entre em contato com a Doc Contabilidade
Empresarial! Temos uma equipe especializada que vai te ajudar a encontrar o valor
mais adequado para o seu caso!
Fone: 55 11 2198.3766

PÁGI N A 1 1
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ENERGIA SOLAR SEGUE
CRESCENDO NO BRASIL

ENERGIA SOLAR SEGUE CRESCENDO
NO BRASIL
A geração própria de energia solar segue em crescimento acelerado no Brasil,
ultrapassando um milhão de unidades consumidoras em Janeiro de 2022.
Segundo os dados da ABSOLAR – Associação Brasileira de Energia Solar
Fotovoltaica, a maioria da geração própria de energia vem das residências que
somam 76,6% dos consumidores que fazem uso da tecnologia. Logo a seguir,
temos os setores de comércio e serviços representando (13,4%), produtores
rurais (7,6%) e indústrias (2,1%).
Além dos consumidores residenciais cada vez mais empresas dos mais diversos
setores utilizam a energia fotovoltaica, afinal o sol nasce para todos.
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Energia solar tem espaço para
crescimento
Há ainda muito espaço para crescimento já que existem cerca de 89 milhões de
consumidores de eletricidade no Brasil e atualmente somente 1,1% faz uso da
energia solar.
Diversos setores produtivos tem cada vez mais interesse em energia limpa.

Agronegócio
O agronegócio tem se beneficiado
imensamente da energia do sol levando
energia a locais remotos, cultivando alimentos
de forma sustentável sem abrir mão do lucro.
A autonomia energética é essencial para o
produtor rural, sendo assim, a energia solar é
uma excelente oportunidade para suprir as
necessidades de locais com estruturas
deficientes de distribuição de energia elétrica.

Setor de comércio e serviços
Lojas, estabelecimentos comerciais dos mais
diversos tipos e empresas de serviços
também perceberam as vantagens
proporcionadas pelos painéis solares e tem
investido na tecnologia para garantir
economia na conta de luz.
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Indústrias
O setor industrial também investe em energia
fotovoltaica para suprir a necessidade de
energia elétrica limpa e sustentável para
reduzir o impacto no meio ambiente.
Além de diminuir a pegada ambiental, as
indústrias querem se beneficiar da economia
que o sistema fotovoltaico representa para
diminuir seus custos fixos.

Investimentos em alta
Com a aprovação da Lei n° 5829/2019, que
cria o Marco Legal da Energia Fotovoltaica, a
previsão de investimentos em geração
distribuída de energia solar para o ano de
2022 é de cerca de 35 bilhões.

Se você atua no ramo de energia solar
DOC Contabilidade
oferece serviços
contábeis e

tributários às

empresas do setor
de energia solar

fotovoltaica ou está pensando em constituir
sua empresa, a Doc Contabilidade conta

com uma equipe especializada e 5 anos de
experiência em energia solar fotovoltaica.
Conte conosco para alavancar o seu
sucesso!

Doc Contabilidade
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NOVAS REGRAS PARA O
IMPOSTO DE RENDA 2022

As novas regras para o
Imposto de renda
2022 estão descritas
na Instrução
Normativa RFB n.º
2.065 , publicada no
Diário Oficial em 24 de
fevereiro de 2022.

Principais novidades
As duas principais novidades do
imposto de renda em 2022 são:
Uso de PIX;
Declaração pré-preenchida;
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Entenda as
regras
Além dessas novidades, a instrução normativa esclarece diversos pontos ao
contribuinte tais como: quem deve declarar, quem não é obrigado a declarar,
deduções, prazo de entrega, multa por atraso etc.

PIX
Se você tiver direito a restituição, ou
for realizar o pagamento de tributo, o
PIX poderá ser usado, tanto para o
recebimento de restituição, quanto
para pagamento do Imposto de Renda.

Declaração
pré-preenchida
A declaração pré-preenchida poderá
ser obtida por quem possuir uma
conta Gov.br nível prata ou nível ouro.
Esse recurso é interessante para
facilitar a elaboração do seu Imposto
de Renda.

PÁGI N A 1 8
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QUEM DEVE DECLARAR IMPOSTO
DE RENDA EM 2022?
De acordo com a RFB n.º 2.065:

Art. 2º Está obrigada a apresentar a Declaração de Ajuste Anual referente ao
exercício de 2022 a pessoa física residente no Brasil que, no ano-calendário de
2021:

I
II
III

recebeu rendimentos tributáveis, sujeitos ao ajuste na
declaração, cuja soma foi superior a R$ 28.559,70 (vinte e
oito mil, quinhentos e cinquenta e nove reais e setenta
centavos);
recebeu rendimentos isentos, não tributáveis ou tributados
exclusivamente na fonte, cuja soma foi superior a R$
40.000,00 (quarenta mil reais);
obteve, em qualquer mês, ganho de capital na alienação de
bens ou direitos sujeito à incidência do Imposto, ou
realizou operações em bolsas de valores, de mercadorias,
de futuros e assemelhadas;
relativamente à atividade rural:

IV

a) obteve receita bruta em valor superior a R$ 142.798,50
(cento e quarenta e dois mil, setecentos e noventa e oito
reais e cinquenta centavos); ou
b) pretenda compensar, no ano-calendário de 2021 ou
posteriores, prejuízos de anos-calendário anteriores ou do
próprio ano-calendário de 2021;

V

teve, em 31 de dezembro, a posse ou a propriedade de
bens ou direitos, inclusive terra nua, de valor total superior
a R$ 300.000,00 (trezentos mil reais);

VI

passou à condição de residente no Brasil em qualquer mês
e nessa condição encontrava-se em 31 de dezembro; ou

VII
PÁGI N A 1 9

optou pela isenção do Imposto sobre a Renda incidente
sobre o ganho de capital auferido na venda de imóveis
residenciais, caso o produto da venda seja aplicado na
aquisição de imóveis residenciais localizados no País, no
prazo de 180 (cento e oitenta) dias, contado da celebração
do contrato de venda, nos termos do art. 39 da Lei nº
11.196, de 21 de novembro de 2005;
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QUEM FICA DISPENSADO DE
DECLARAR IMPOSTO DE RENDA EM
2022?
Segundo a RFB n.º 2.065:

§ 1º Fica dispensada de apresentar a Declaração de Ajuste Anual a pessoa física que se
enquadrar:

I
II

apenas na hipótese prevista no inciso V do caput, cujos
bens comuns, na constância da sociedade conjugal ou da
união estável, tenham sido declarados pelo outro cônjuge
ou companheiro, desde que o valor total dos seus bens
privativos não exceda R$ 300.000,00 (trezentos mil reais); e
em pelo menos uma das hipóteses previstas nos incisos I a
VII do caput, caso conste como dependente em Declaração
de Ajuste Anual apresentada por outra pessoa física, na
qual tenham sido informados seus rendimentos, bens e
direitos, caso os possua.

§ 2º A pessoa física, ainda que desobrigada, pode apresentar a Declaração de Ajuste Anual,
observado o disposto no § 3º.

§ 3º É vedado a um mesmo contribuinte constar simultaneamente em mais de uma
Declaração de Ajuste Anual, seja como titular ou dependente, exceto nos casos de alteração
na relação de dependência no ano-calendário de 2021.

PÁGI N A 2 0
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Deduções
De forma simplificada, temos as
seguintes regras para deduções do
Imposto de Renda 2022, anocalendário de 2021,.

Alguns gastos podem ser deduzidos
conforme a lista a seguir:
Saúde;
Educação;
Previdência privada;
Dependentes;
Contribuições do INSS;

Limites de
deduções

Pensão alimentícia;
Doações.

PÁGI N A 2 1

Deduções com dependentes estão
limitadas a R$ 2.275,08 por
dependente;
Despesas com educação têm limite
individual anual de R$ 3.561,50;
Limite de dedução do desconto
simplificado de R$ 16.754,34;
Para constarem na declaração, os
dependentes, de qualquer idade,
deverão estar inscritos no CPF.
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Multa para declarações em atraso
Quem entregar o imposto de renda fora do prazo estará sujeito à multa que terá
valor mínimo de R$ 165,74 (cento e sessenta e cinco reais e setenta e quatro
centavos) e valor máximo correspondente a 20% (vinte por cento) do Imposto
sobre a Renda devido;

Prazo para declaração de Imposto
de Renda
A entrega da declaração que terá início no próximo dia 7 de março de 2022 e vai
se encerrar dia 29 de abril de 2022.

Doc Contabilidade
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Dia Internacional da

Mulher
08 de março

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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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 5
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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 MARÇO 2022
DATA

ESFERA

02/03/2022 Federal
04/03/2022 Federal
Federal
Federal
Estadual
07/03/2022 Federal
Federal
Federal
Federal
Federal
Federal
10/03/2022 Federal
Federal
Federal
Estadual
Estadual
Estadual
Estadual
Municipal

11/03/2022
12/03/2022
13/03/2022
14/03/2022
15/03/2022

Municipal
Estadual
Estadual
Estadual
Estadual
Federal
Federal
Federal
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
- Salários
- ICMS Normal (CPR 1031)
- DAE - Folha de Pagamento do Segurado Especial
- DAE - Simples Doméstico
- DAE MEI - Folha de Pagamento do Empregado
- 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
- 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
- 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
- IOF - Crédito
- IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte
WWW. D O C CONTABIL IDADE.COM.BR

DATA

ESFERA

15/03/2022 Estadual

16/03/2022 Estadual
17/03/2022 Estadual
18/03/2022 Estadual
Federal

Federal
Federal
Federal
Federal
Federal
Federal
Federal
Federal
19/03/2022 Estadual
Estadual
20/03/2022 Estadual
21/03/2022 Federal
Federal
Federal
Federal
Estadual
Estadual
22/03/2022 Federal
23/03/2022 Federal
Federal
25/03/2022 Federal
Federal
Federal
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OBRIGAÇÃO
- ICMS Normal (CPR 1150)
- Sintegra - Arquivo Magnético
- ICMS - Diferencial de Alíquotas - Operações Interestaduais
Destinadas a Não Contribuintes - EC 87/2015
- Nota Fiscal Paulista - REDF - IE Final 5
- 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
- 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 / COFINS / CSLL - Retenção na Fonte
- PIS - Instituições Financeiras e Equiparadas
- GIA - IE Final 8 e 9
- Nota Fiscal Paulista - REDF - IE Final 9
- 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)
- DCTF - Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais
- IOF - Crédito
- IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte
- COFINS - Faturamento
- IPI - Produtos em Geral
- PIS - Faturamento / Folha de Pagamento
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DATA

ESFERA

25/03/2022 Estadual
28/03/2022 Estadual
31/03/2022 Federal
Federal
Federal
Federal
Federal
Federal
Federal
Federal
Federal
Federal
Federal
Federal
Federal
Estadual
Estadual
Estadual
Estadual
Estadual
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OBRIGAÇÃO
- 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
- DBF - Declaração de Beneficios Fiscais
- DEFIS - Declaração de informações Socioeconômicas e Fiscais
- DME - Declaração de operações liquidadas com moeda em
especie
- 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 - 3ª
Quota)
- IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte - Fundos de
Investimentos Imobiliários
- Parcelamentos
- FECOEP - Simples Nacional
- 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, 1055 - 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

