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OS UNICÓRNIOS BRASILEIROS

STARTUPS NACIONAIS AVALIADAS EM U$$ 1 BILHÃO 
 
 



OS UNICÓRNIOS BRASILEIROS

Unicórnios são startups que
atingiram o valor de 1 bilhão
de dólares sem ter capital na
bolsa de valores. 

Você sabia que temos vários
Unicórnios no Brasil?
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As startups são empresas que trazem
soluções criativas e modelos de negócio
inovadores para os seus clientes.
Startups adaptam-se com facilidade a
mudanças e tem como premissas uso
de tecnologia visando criar
produtos/serviços disruptivos,
velocidade e crescimento exponencial.

http://doccontabilidade.com.br/
https://blogdoccontabilidade.com.br/marco-legal-das-startups-impulsiona-investimento-no-setor/


FINANCEIRO - FINTECH
Fintech é uma startup que junta serviços financeiros com
tecnologia. As fintechs oferecem serviços financeiros
diferenciados atendendo demandas que os grandes bancos
não conseguem atender.

EDUCAÇÃO - EDTECH
O termo Edtech — fruto da junção dos termos em inglês,
Education (educação) e Technology (tecnologia) refere-se a
startups que criam modelos inovadores de aprendizagem.

AGRONEGÓCIO - AGTECHS
AgTechs são startups que promovem inovações aplicando
novas tecnologias como Big Data e Inteligência artificial no
setor do agronegócio. No Brasil, o investimento em AgTechs
tem crescido bastante nos últimos 5 anos. Acredita-se que em
breve algumas AgTechs nacionais atinjam o status de
Unicórnio.

O MERCADO DE STARTUPS
NACIONAIS
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No mercado brasileiro temos startups nos mais diversos setores, porém 3
setores se destacam: Financeiro (Fintechs), Educação (EdTechs) e Agronegócio
(AgTechs).

http://doccontabilidade.com.br/


Investimento em inovação e
tecnologia;

Estratégia de expansão agressiva e
rápida, comprando várias empresas;

AS CARACTERÍSTICAS DOS UNICÓRNIOS
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Como vimos, Unicórnios são startups que atingiram o valor de 1 bilhão de
dólares ou mais.

As principais características das empresas Unicórnio são:

São multiculturais e multidisciplinares;

Buscam crescimento exponencial;

Foco no cliente.

http://doccontabilidade.com.br/


CONHEÇA A LISTA DE
UNICÓRNIOS BRASILEIROS
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Empresa:
99

Empresa:
Nubank

Empresa:
PagSeguro

Ano de fundação: 2012
O que faz: Aplicativo de transporte individual
Quando se tornou um unicórnio: Maio de 2017

Ano de fundação: 2013
O que faz: Operadora de cartões de crédito digital.
Quando se tornou um unicórnio: Março de 2018

Ano de fundação: 2006
O que faz: Soluções de pagamento
Quando se tornou um unicórnio: Janeiro de 2018

Empresa:
Arco
Educação

Empresa:
IFood

Empresa:
Stone

Ano de fundação: 2004
O que faz: Software educacional
Quando se tornou um unicórnio: Setembro de
2018

Ano de fundação: 2011
O que faz: Plataforma de delivery de comida.
Quando se tornou um unicórnio: Novembro de
2018

Ano de fundação: 2012
O que faz: Soluções de pagamento
Quando se tornou um unicórnio: Outubro de
2018

http://doccontabilidade.com.br/


CONHEÇA A LISTA DE
UNICÓRNIOS BRASILEIROS
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Empresa:
Loggi

Empresa:
Quinto
Andar

Empresa:
Gympass

Ano de fundação: 2014
O que faz: serviço de logística de motofrete por
aplicativo.
Quando se tornou um unicórnio: Junho de 2019

Ano de fundação: 2013
O que faz: Plataforma para aluguel de imóveis.
Quando se tornou um unicórnio: Setembro de
2019

Ano de fundação: 2012
O que faz: plataforma que conectava pessoas
físicas a academias e estúdios para atividades
físicas.
Quando se tornou um unicórnio: Junho de 2019

Empresa:
Ebanx

Empresa:
Loft

Empresa:
Wildlife

Ano de fundação: 2012
O que faz: Plataforma que processa pagamentos
para que empresas internacionais possam receber
pagamentos feitos no Brasil.
Quando se tornou um unicórnio: Outubro de 2019

Ano de fundação: 2018
O que faz: Plataforma de compra e venda de
Imóveis.
Quando se tornou um unicórnio: Janeiro de 2020

Ano de fundação: 2011
O que faz: Desenvolve jogos para celular.
Quando se tornou um unicórnio: Dezembro de
2019.

http://doccontabilidade.com.br/


CONHEÇA A LISTA DE
UNICÓRNIOS BRASILEIROS
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Empresa:
Vtex

Empresa:
Creditas

Empresa:
C6Bank

Ano de fundação: 1999
O que faz: Plataforma de e-commerce para o
mercado de varejo.
Quando se tornou um unicórnio: Setembro de 2020

Ano de fundação: 2018
O que faz: Plataforma de empréstimos com garantia
de imóvel, veículo, consignado privado e
financiamento de carro.
Quando se tornou um unicórnio: Dezembro de 2020

Ano de fundação: 2012
O que faz: É um banco digital para pessoa jurídica.
Quando se tornou um unicórnio: Dezembro de
2020

Empresa:
Madeira
Madeira

Empresa:
Mercado
Bitcoin

Empresa:
Hotmart

Ano de fundação: 2009
O que faz: oferece produtos para casa nos Varejo
on-line e off-line.
Quando se tornou um unicórnio: Janeiro de 2021

Ano de fundação: 2013
O que faz: Plataforma de negociação de criptomoedas.
Quando se tornou um unicórnio: Julho de 2021

Ano de fundação: 2011
O que faz: Plataforma online para distribuição e
vendas de produtos
Quando se tornou um unicórnio: Março de 2021

http://doccontabilidade.com.br/


CONHEÇA A LISTA DE
UNICÓRNIOS BRASILEIROS
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Empresa:
Unico

Empresa:
Frete.com

Empresa:
Nuvem
Shop

Ano de fundação: 2007
O que faz: Oferece soluções de biometria facial e
admissão digital
Quando se tornou um unicórnio: Agosto de 2021

Ano de fundação: 2008
O que faz: conecta transportadoras a caminhoneiros
para o transporte de carga.
Quando se tornou um unicórnio: Novembro de 2021

Ano de fundação: 2011
O que faz: Plataforma de e-commerce para
pequenos e médios varejistas.
Quando se tornou um unicórnio: Agosto de 2021

Empresa:
CloudWalk

Empresa:
Merama

Empresa:
Daki

Ano de fundação: 2013
O que faz: É uma startup de meios de pagamento
Quando virou um unicórnio: Novembro de 2021

Ano de fundação: 2020
O que faz: empresa de aceleração de marcas em
plataformas digitais
Quando virou unicórnio: Dezembro de 2021

Ano de fundação: 2021
O que faz: startup de entrega ultrarrápida de
mercado (até 15 minutos)
Quando virou unicórnio: Dezembro de 2021

http://doccontabilidade.com.br/


CONHEÇA A LISTA DE
UNICÓRNIOS BRASILEIROS

PÁGINA 11                               WWW.DOCCONTABILIDADE.COM.BR

Empresa:
Olist

Empresa:
Neon

Empresa:
Facily

Ano de fundação: 2015
O que faz: Comércio eletrônico
Quando virou unicórnio: Dezembro de 2021

Ano de fundação: 2016
O que faz: É uma fintech que oferece conta digital e
cartão de crédito.
Quando virou unicórnio: Fevereiro de 2022

Ano de fundação: 2018
O que faz: startup de social commerce
Quando virou unicórnio: Dezembro de 2021

http://doccontabilidade.com.br/
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O CRESCIMENTO DAS STARTUPS
CONTINUA EM 2022
Atualmente existem cerca de 13200 startups no Brasil, porém somente no
início de 2017 a primeira startup nacional atingiu o valor de US$ 1 bilhão ,
depois disso a quantidade de Unicórnios brasileiros cresceu bastante como
podemos ver na lista apresentada acima.

O mercado brasileiro de startups continua em rápido crescimento, estima-se que a
lista de Unicórnios nacionais possa crescer mais este ano. Até o final de 2022 mais
15 startups brasileiras devem atingir US$ 1 bilhão em valor de mercado,
aumentando mais ainda a nossa lista de Unicórnios.

Eduardo Casavella – Especialista em Gestão Estratégica de Negócios e
Transformação Digital
      

http://doccontabilidade.com.br/


IPTU VERDE E ENERGIA SOLAR
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O IPTU Verde é uma solução sustentável e inteligente adotada por prefeituras
comprometidas com as questões energéticas e ambientais.

Trata-se de um desconto no valor do IPTU de acordo com soluções sustentáveis
que são implantadas nas novas construções ou em construções reformadas. O
valor do desconto muda muito de acordo com a cidade, estando na faixa entre
5% e isenção total de IPTU.

As cidades estão aderindo
O chamado IPTU Verde é uma solução adotada no exterior em muitas cidades
no mundo inteiro tais como: Berlim (Alemanha), Dublin(Irlanda), e aqui na
vizinha Colômbia em Medellín e Bogotá.

No Brasil a iniciativa está se espalhando rapidamente por cidades de todos os
portes.

No estado de SP, a cidade de Tietê oferece a opção de IPTU Verde que concede
isenção total de imposto para quem se adequar, enquanto que e a cidade de
Campos do Jordão oferece até 90% de isenção de imposto no programa de
IPTU Verde. Muitas outras cidades também concedem descontos menores.
Informe-se nos canais da sua prefeitura.

IPTU verde e energia solar

http://doccontabilidade.com.br/
https://www.conjur.com.br/2021-set-04/iptu-verde-descontos-quem-adota-praticas-sustentaveis


Aquecimento com uso de coletores solares;
Geração de energia com painéis fotovoltaicos;
Uso de lâmpadas de LED.
Instalação para captar a água da chuva ou de reuso dessa água;
Sistema para manutenção de áreas permeáveis;
Permitir recarga do lençol freático;
Construção de calçadas ecológicas;
Arborização no calçamento;
Jardins verticais;
Plantios de espécies arbóreas nativas;
Instalação de telhado verde;
Disposição de áreas verdes de acordo com a extensão total do imóvel;
Construção que utiliza os materiais sustentáveis;
Separação e encaminhamento de resíduos sólidos inorgânicos para
reciclagem

Os contribuintes interessados nos descontos de IPTU devem preencher os
requisitos impostos pela prefeitura do município onde se encontra o imóvel.

As exigências das prefeituras são muito parecidas em várias cidades do país.
Normalmente, os principais requisitos para obter os descontos do IPTU Verde
são:
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Como conseguir o IPTU
Verde?

http://doccontabilidade.com.br/
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Recentemente a Prefeitura de Sorriso (MT) que regulamentou o programa IPTU Verde
para o uso de energia solar em residências da cidade. O programa prevê a redução de
20% do valor do IPTU pelo período de, no máximo, seis anos.

A energia solar

Salvador e o IPTU Amarelo

A cidade de Salvador incentiva o uso de energia solar desde 2018 com dois programas,
o IPTU Amarelo e Salvador Solar. O IPTU Amarelo de Salvador garante desconto de até
10% no IPTU de residências. Já o programa denominado Salvador Solar, lançado no
final de 2021 tem como principal finalidade estimular investimentos, implantação, uso
e desenvolvimento de sistemas de energia solar fotovoltaica em prédios públicos,
residências, comércios e indústrias.

Doc Contabilidade
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GOVERNO PUBLICA MEDIDA
PROVISÓRIA QUE REGULAMENTA

TRABALHO REMOTO
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O Governo Federal publicou
a Medida Provisória Nº 1.108
de 25 de março de 2022,
regulamentando o trabalho
remoto, trazendo mais
segurança jurídica inclusive
para quem adota o modelo
híbrido de trabalho. A
medida tem força de lei e já
está em vigor.

GOVERNO
PUBLICA MEDIDA
PROVISÓRIA QUE
REGULAMENTA
TRABALHO
REMOTO

http://doccontabilidade.com.br/


PRINCIPAIS ALTERAÇÕES

Na MP o texto explica que “o comparecimento, ainda que de modo
habitual, às dependências do empregador (…) não descaracteriza o regime
de teletrabalho ou trabalho remoto”, o que na prática propicia o sistema
híbrido.

Deixa clara a distinção entre trabalho remoto e operador de telemarketing
ou teleatendimento;

Autoriza o teletrabalho para estagiários e aprendizes;

Permite acordo individual entre empregado e empregador sobre os
horários e a forma de se comunicarem, “desde que assegurados os
repousos legais”.

A MP 1.108 regulamenta também o uso do auxílio-alimentação, deixando
claro que este deve ser “exclusivamente para o pagamento de refeições em
restaurantes e estabelecimentos similares ou para a aquisição de gêneros
alimentícios em estabelecimentos comerciais”, pois na prática, devido a
uma brecha na lei era comum o uso de auxílio alimentação para o
pagamento de outras despesas que nada tinham a ver com alimentação.
Com a nova redação da MP, isso fica proibido.
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SOBRE O TRABALHO REMOTO

A MP 1108/22 dispões sobre questões relativas ao trabalho remoto alterando a
CLT. As principais alterações conforme a MP são:

“Art. 75-B. Considera-se teletrabalho ou trabalho remoto a prestação de serviços
fora das dependências do empregador, de maneira preponderante ou não, com
a utilização de tecnologias de informação e de comunicação, que, por sua
natureza, não se configure como trabalho externo.
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§ 1º O comparecimento, ainda que de modo habitual, às dependências do
empregador para a realização de atividades específicas, que exijam a presença
do empregado no estabelecimento, não descaracteriza o regime de teletrabalho
ou trabalho remoto.

§ 2º O empregado submetido ao regime de teletrabalho ou trabalho remoto
poderá prestar serviços por jornada ou por produção ou tarefa.

§ 3º Na hipótese da prestação de serviços em regime de teletrabalho ou
trabalho remoto por produção ou tarefa, não se aplicará o disposto no Capítulo
II do Título II desta Consolidação.

§ 4º O regime de teletrabalho ou trabalho remoto não se confunde e nem se
equipara à ocupação de operador de telemarketing ou de teleatendimento.

§ 5º O tempo de uso de equipamentos tecnológicos e de infraestrutura
necessária, e de softwares, de ferramentas digitais ou de aplicações de internet
utilizados para o teletrabalho, fora da jornada de trabalho normal do
empregado não constitui tempo à disposição, regime de prontidão ou de
sobreaviso, exceto se houver previsão em acordo individual ou em acordo ou
convenção coletiva de trabalho.

§ 6º Fica permitida a adoção do regime de teletrabalho ou trabalho remoto para
estagiários e aprendizes.

§ 7º Aos empregados em regime de teletrabalho aplicam-se as disposições
previstas na legislação local e nas convenções e acordos coletivos de trabalho
relativas à base territorial do estabelecimento de lotação do empregado.
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§ 8º Ao contrato de trabalho do empregado admitido no Brasil que optar pela
realização de teletrabalho fora do território nacional, aplica-se a legislação
brasileira, excetuadas as disposições constantes na Lei nº 7.064, de 6 de
dezembro 1982, salvo disposição em contrário estipulada entre as partes.

§ 9º Acordo individual poderá dispor sobre os horários e os meios de
comunicação entre empregado e empregador, desde que assegurados os
repousos legais.” (NR)
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“Art. 75-C. A prestação de serviços na modalidade de teletrabalho ou trabalho
remoto deverá constar expressamente do contrato individual de trabalho.

http://doccontabilidade.com.br/


MUDANÇAS NO 
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO

Em relação ao auxílio alimentação a principal mudança é a exclusividade em
relação ao uso para refeições ou compra de alimentos conforme podemos ver
a seguir:

Art. 2º As importâncias pagas pelo empregador a título de auxílio-alimentação
de que trata o § 2º do art. 457 da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1943, deverão ser utilizadas exclusivamente para o
pagamento de refeições em restaurantes e estabelecimentos similares ou para
a aquisição de gêneros alimentícios em estabelecimentos comerciais.

PÁGINA 23                              WWW.DOCCONTABILIDADE.COM.BR

Para maiores detalhes consulte a íntegra da Medida Provisória no link:
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.108-de-25-de-marco-de-2022-388651514

Doc Contabilidade
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TRÊS ERROS COMUNS QUE
INVESTIDORES COMETEM NA

DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA
 



SE VOCÊ INVESTE NA BOLSA DE
VALORES, OU ESTÁ INICIANDO,
FIQUE ATENTO PARA NÃO
COMETER ESSES 3 ERROS AO
DECLARAR O IMPOSTO DE
RENDA.

ERRO 1  – NÃO RECOLHER A
DARF NA HORA CERTA

ERRO 2 – NÃO DECLARAR
TODOS OS MESES.

ERRO 3 – NÃO INFORMAR
OS DIVIDENDOS E JUROS
SOBRE CAPITAL PRÓPRIOS.
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É importante dizer que o imposto de renda desses investimentos deve ser auferido
mensalmente, consequentemente as DARFs devem ser pagas mensalmente.

Muitas pessoas não pagam as DARFs mensalmente e deixam para fazer a emissão das
mesmas todas de uma vez, somente na época de fazer o imposto de renda. Isso é um
problema porque vai gerar multa e juros sob o atraso das DARFs que deveriam ter sido
recolhidas mensalmente.

Observação importante: vendas de ações que somam até R$ 20.000,00 por mês são
isentas de imposto de renda.

Ações;
BDRs;
Fundos imobiliarios;
ETFs de renda variável;
Contratos futuros;
Opções de ações;
Termos de ações.

A DARF é o Documento de Arrecadação de
Receitas Federais e serve para arrecadar
impostos, taxas e contribuições que estão
embutidos nas operações financeiras. O
Imposto de Renda Pessoa Física do
investidor é pago com a DARF, sendo assim,
é preciso estar bem atento.

É necessário pagar a DARF se você teve lucro
com operações na bolsa nos seguintes
casos:
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Não recolher a DARF
na hora certa01

http://doccontabilidade.com.br/


É importante salientar também que os prejuízos podem ser abatidos com lucros
futuros.

Muitos investidores simplesmente não
declaram os meses nos quais tiveram
prejuízos. Isso não está correto! Atenção!
Os meses com prejuízo também devem
ser declarados.

O problema é que se você não declara
nada, nem lucro, nem prejuízo, a receita
pode interpretar que houve sonegação e
você pode ter transtornos por causa
disso.
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Não declarar todos os
meses.02

http://doccontabilidade.com.br/


É preciso estar bem atento com o pagamento da DARF e fazer a declaração do Imposto
de Renda corretamente, especialmente nas questões de investimentos.

Evitando estes três erros citados no artigo acima, você se livra de cair na malha fina e
ter dor de cabeça com a Receita na hora do Imposto de Renda.

Doc Contabilidade

Dividendos são isentos de impostos,
porém devem ser declarados, assim
como juros sobre capital próprio
também devem ser declarados, sendo
que os juros sofrem retenção do
imposto no momento do pagamento.
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CONCLUSÃO
 

Não informar os
dividendos e juros
sobre capital próprios.

03
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NOVAS REGRAS PARA O RETORNO
DE GESTANTES AO TRABALHO

PRESENCIAL
 
 



Novas regras para o retorno de gestantes
ao trabalho presencial foram publicadas
na quinta-feira dia 10/03/2022 no Diário
Oficial da União, alterando o afastamento
de funcionárias gestantes na pandemia.
Esta lei refere-se inclusive a domésticas.
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Novas regras para o retorno
de gestantes ao trabalho
presencial

http://doccontabilidade.com.br/


O que dizem as novas regras
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após o encerramento do estado de
emergência de saúde pública
decorrente do coronavírus (ainda
não existe previsão para isso
acontecer);
após sua vacinação contra o
coronavírus, a partir do dia em que o
Ministério da Saúde considerar
completa a imunização;
se ela optar pela não vacinação,
mediante assinatura de termo de
responsabilidade, comprometendo-
se a cumprir as medidas preventivas
adotadas pelo empregador.

A Lei nº 14.151, de 12 de maio de 2021,
que previa que as mulheres grávidas
trabalhassem em casa, com
remuneração integral durante a
emergência de saúde pública da Covid-
19 sofreu alteração pela LEI Nº 14.311,
DE 9 DE MARÇO DE 2022.

Com a alteração a norma prevê que a
empregada gestante retorne à atividade
presencial nas seguintes hipóteses.

Fonte: Agência Câmara de Notícias

http://doccontabilidade.com.br/
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14151.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14151.htm
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2014.311-2022?OpenDocument


03. Como fica o caso de funcionárias
gestantes que não completaram a
imunização e exercem atividades que não
podem ser feitas de forma remota?

Algumas dúvidas comuns

Sim, a empresa pode optar por deixar a funcionária
gestante em trabalho remoto com remuneração
integral.

Na nova lei, não há especificação para funcionárias
gestantes com comorbidades.

A funcionária que se encontra nessas condições pode
pedir afastamento ao INSS com base no artigo 394 da
CLT. O artigo 394 da CLT diz que a funcionária gestante
ou lactante deve ser afastada de locais ou atividades
insalubres sem perder a remuneração. Tanto a
funcionária quanto a empresa podem solicitar o
afastamento ao INSS.

01. A empresa pode optar por manter a
funcionária gestante em trabalho remoto?

02. Como ficam as grávidas com
comorbidades?
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Neste caso, a gestante tem direito a afastamento por
duas semanas de licença remunerada paga pela
própria empresa.

04. O que acontece se a funcionária sofre
um aborto espontâneo?

Doc Contabilidade

http://doccontabilidade.com.br/


PÁGINA 33                              WWW.DOCCONTABILIDADE.COM.BR

AGENDA DE OBRIGAÇÕES  -  AGOSTO 2021 

FERIADOS 
01 DE JANEIRO Nacional (Sábado)                                               

CALENDÁRIO BANCÁRIO 2022

Dia Mundial da Paz

28 DE FEVEREIRO Nacional (Segunda-Feira) Carnaval
01 DE MARÇO Nacional (Terça-Feira) Carnaval

15 DE ABRIL Nacional (Sexta-Feira) Sexta-Feira da Paixão

21 DE ABRIL Nacional (Quinta-Feira) Tiradentes

 01 DE MAIO Nacional (Domingo) Dia do Trabalho
 16 DE JUNHO Nacional (Quinta-Feira) Corpus Christi

 07 DE SETEMBRO Nacional (Quarta-Feira) Independência do Brasil
12 DE OUTUBRO Nacional (Quinta-Feira) Nossa Srª Aparecida

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 

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/

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) 

02 DE NOVEMBRO Nacional (Quarta-Feira) Finados 

 15 DE NOVEMBRO Nacional (Terça-Feira) Proclamação da República
25 DE DEZEMBRO Nacional (Domingo) Natal

http://doccontabilidade.com.br/
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
https://www.gov.br/receitafederal/pt-br/assuntos/agenda-tributaria/agenda-tributaria-2021/maio-2021/declaracoes-demonstrativos-e-documentos
https://feriadosbancarios.febraban.org.br/
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BASE DE CÁLCULO

IRRF
TABELA PROGRESSIVA

RENDIMENTO MENSAL 2022
 

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 ABRIL 2022

OBRIGAÇÃO

AGENDA DE OBRIGAÇÕES

ESFERA

01/04/2022
05/04/2022

 
 
 

06/04/2022
07/04/2022

 
 
 
 
 

08/04/2022
 
 

10/04/2022
 
 
 

11/04/2022
 
 
 

12/04/2022
13/04/2022

 
 

14/04/2022
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Federal
Federal
Federal
Federal
Estadual 
Federal
Federal
Federal
Federal
Federal
Federal

Federal
Federal
Federal
Municipal

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

Federal
Federal

Federal

- INSS - GPS - Fixação no Quadro de Horário
- Declaração de Capitais Brasileiros no Exterior (CBE)
- IOF - Crédito
- IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte
- ICMS Normal (CPR 1031)
- Salários
- 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
- INSS - Cartório de Registro Civil de Pessoas Naturais
- INSS - GPS - Envio ao Sindicato
- IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte
- Nota Fiscal Eletrônica do Tomador / Intermediário de Serviço
- NFTS
- GIA ST
- Nota Fiscal Paulista - REDF - IE Final 0
- ICMS Normal (CPR 1100)
- ICMS Normal (CPR 2100)
- Nota Fiscal Paulista - REDF - IE Final 1
- ISSQN - ISSQN Sociedade de Profissionais
- Nota Fiscal Paulista - REDF - IE Final 2
- Nota Fiscal Paulista - REDF - IE Final 3
- IOF - Crédito
- IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte
- Nota Fiscal Paulista - REDF - IE Final 4
- DCTF Web - Declaração de Débitos e Créditos Tributários
Federais Previdenciários e de Outras Entidades e Fundos
- EFD - Contribuições
- EFD Reinf - Escrituração Fiscal Digital de Retenções e Outras
Informações Fiscais
- ESOCIAL- Escrituração Fiscal Digital das Obrigações Fiscais,
Previdenciárias e Trabalhistas

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

15/04/2022
 

16/04/2022
 

17/04/2022
 

18/04/2022
 
 
 
 
 

19/04/2022
 

20/04/2022
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

25/04/2022
 
 
 

Estadual 
Estadual
Estadual
Estadual
Estadual
Estadual
Estadual
Estadual
Estadual

Estadual
Federal
Estadual
Estadual
Estadual
Estadual
Estadual
Federal
Federal
Federal
Federal

Federal
Federal
Federal
Federal
Federal
Federal
Federal

Federal

Federal
Federal
Estadual
Federal
Federal
Federal
Federal

- Sintegra - Arquivo Magnético
- 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
- ICMS Normal (CPR 1150)
- ICMS - Diferencial de Alíquotas - Operações Interestaduais
Destinadas a Não Contribuintes - EC 87/2015
- Nota Fiscal Paulista - REDF - IE Final 8
- INSS - Contribuinte Individual / Segurado Facultativo
- GIA - IE Final 8 e 9
- Nota Fiscal Paulista - REDF - IE Final 9
- ICMS Substituição Tributária - Produtos Diversos (CPR 1200)
- ICMS Normal (CPR 1200)
- Escrituração Fiscal Digital (EFD)
- COFINS - Instituições Financeiras e Equiparadas
- DAS - Simples Nacional
- DASMEI - Microempreendedor Individual (MEI)
- INSS - Contribuição Previdenciária Sobre a Receita Bruta
(Desoneração da Folha)
- INSS - Cooperados
- INSS - Darf Único
- INSS - Folha de Pagamento
- INSS - Parcelamento Especial (PAES) - Lei nº 10.684/2003
- INSS - Retenção sobre Nota Fiscal
- IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte
- IRPJ / CSLL / PIS / COFINS - Regime Especial de Pagamento
Unificado
- PGDAS-D - Programa Gerador do Documentos de
Arrecadação do Simples Nacional - Declaratório
- PIS / COFINS / CSLL - Retenção na Fonte
- PIS - Instituições Financeiras e Equiparadas
- ICMS Normal (CPR 1250)
- COFINS - Faturamento
- DCTF - Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais
- IPI - Produtos em Geral
- PIS - Faturamento / Folha de Pagamento

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

26/04/2022
 

28/04/2022
 

29/04/2022
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

30/04/2022

Federal
Federal
Estadual

Federal
Federal

Federal
Federal
Federal

Federal

Federal
Federal
Federal
Federal

Federal

Federal

Federal

Federal
Estadual
Estadual
Estadual
Estadual
Estadual
Federal

- IOF - Crédito
- IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte
- 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
- DIRPF - Imposto de Renda Pessoa Física - Declaração de
Ajuste Anual
- 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)
- IRPF - Imposto de Renda Pessoa Física - Declaração de Ajuste
Anual (1ª Quota/Quota Única)
- IRPJ - Impostos de Renda Pessoa Jurídica - Simples Nacional -
Ganho de Capital
- IRPJ - Imposto de Renda Pessoa Jurídica - Trimestral (1ª
Quota/Quota Única)
- 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
- Declaração de Capitais Brasileiros no Exterior (CBE)

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/
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