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Informações diversas 
 
Um 2016 cheio de novidades tributárias 
  
eSocial , ICMS interestadual , escrituração fiscal e digital , são algumas das obrigações que vêm com novidades no 
próximo ano: 
 
O empresário precisa ficar atento às mudanças fiscais e tributárias que passarão a valer com a chegada de 2016. Algumas 
delas são previstas já para 1° de janeiro, a exemplo da alteração no leiaute das notas fiscais originadas na nova sistemática 
de apuração do ICMS interestadual. 
 
Para o próximo ano também são previstas novas obrigações acessórias trazidas pelo temido eSocial. São adequações que 
exigirão grandes reestruturações na rotina das empresas. 
 
Boa parte das novidades fiscais e tributárias previstas para 2016 tem como objetivo ampliar as armas do fisco para monitorar 
irregularidades eventualmente cometidas pelos contribuintes. Algumas são polêmicas, pois duplicam obrigações acessórias, 
desnudam as empresas e transferem aos contribuintes procedimentos que deveriam ser de responsabilidade da Receita 
Federal. 
 
Mas a realidade é que as regras já foram, em sua maioria, postas à mesa - e o descumprimento pode acarretar pesadas 
multas às empresas. Abaixo, o Diário do Comércio traz algumas das mudanças fiscais e tributárias previstas para entrarem 
em vigor em 2016. 
 
A partir de primeiro de janeiro de 2016 todas as empresas que vende para o consumidor final de outros estados terão de se 
adequar ànova sistemática do ICMS. Na prática, terão de cumprir novas obrigações acessórias, que começam pela 
readequação dos modelos de Nota Fiscal eletrônica (NF-e), Nota Fiscal de Consumidor eletrônica (NFC-e) e do Sistema 
Autenticador de Cupom Fiscal eletrônico (SAT). 
 
O leiaute desses documentos fiscais terá de ser alterado para incluir novos campos. Com a mudança na sistemática do 
ICMS, quem vende para consumidor final de outro estado passará a ser obrigado a informar na nota o ICMS devido 
considerando as alíquotas do estado de destino, interestadual e do estado de origem. 
 
Entre outras mudanças, também será necessário um novo campo nos documentos fiscais para inserção de um código 
numérico, o Código Especificador da Substituição Tributária (Cest). Essa exigência ficou para abril de 2016. 
 
Detalhes da mudança do leiaute das notas fiscais constam da Nota Técnica (NT) 003/2015. 
 
As novas exigências serão promovidas para tentar amenizar o problema da guerra fiscal entre os estados. 
 
Pela nova sistemática de apuração, o ICMS da origem será calculado multiplicando a base de cálculo do imposto pela 
alíquota interestadual. Já o ICMS do destino será calculado multiplicando a base de cálculo do imposto pela alíquota interna 
do estado de destino. Ao resultado dessa conta será subtraído o ICMS da origem. 
 
As novas diretrizes foram propostas pela Emenda Constitucional 87/2015 e acordadas entre os estados por meio do 
Convênio 93/2015 do Conselho Nacional de Política Fazendária (Confaz). 
 
“De maneira geral, todas as mudanças exigem do contribuinte um maior cuidado com a gestão contábil, para indicar com 
precisão para onde o dinheiro está indo”, diz Veras, do Sescon-SP. 
 
As mudanças entram em vigor em janeiro de 2016, mas as empresas não serão multadas nos primeiros seis meses de 
vigência caso não consigam se adequar. 
Esse tempo para adequação foi concedido pelo governo federal após a Associação Comercial de São Paulo (ACSP) mostrar 
que não haveria tempo suficiente para que todas as exigências fossem cumpridas por todos os contribuintes. 
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A partir de janeiro de 2016 os contribuintes do estado de São Paulo que faturaram R$ 100 mil ou mais em 2015 deverão 
substituir o Emissor de Cupom Fiscal (ECF) pelo Sistema Autenticador e Transmissor de Cupons Fiscais Eletrônicos (SAT). 
 
Os ECFs que possuem mais de cinco anos desde a primeira lacração também precisarão ser substituídos, obrigatoriedade 
que atinge os seguintes CNAEs: 4711301, 4711302 e 4712100. 
 
O SAT também passa a ser obrigatório para postos de combustível, em substituição à Nota Fiscal de venda a consumidor 
(modelo 2). 
 
Como o ECF, o Sat é um equipamento gerador de cupons fiscais que precisa ser instalado fisicamente no estabelecimento 
comercial. Porém, como as notas geradas pelo sistema são eletrônicas, não há a necessidade de ter o equipamento 
instalado em cada um dos pontos de venda de uma loja. 
 
Porém, mesmo que o contribuinte escolha operar com a NFC-e, o governo paulista obriga os estabelecimentos do Estado a 
terem ao menos um ponto com Sat instalado para situações denominadas de “contingências off-line”. 
 
As indústrias e atacadistas do estado de São Paulo que recolhem o ICMS pelo Regime Periódico de Apuração (RPA) 
estarão obrigados a utilizar a Nota Fiscal Eletrônica modelo 55 (NF-e) a partir de 1º de janeiro de 2016. A exigência, 
anunciada pela Secretaria da Fazenda paulista (Sefaz-SP), atinge 80 mil contribuintes. 
 
Com inclusão destes segmentos, a Secretaria da Fazenda amplia a obrigatoriedade da NF-e para a totalidade de 
contribuintes enquadrados no RPA. 
 
A Sefaz-SP colocou à disposição do contribuinte um emissor gratuito que pode ser baixado a partir da página inicial da NF-e. 
 
É sempre delicado falar em cronograma de implantação do eSocial, já que há seis anos ele povoa o imaginário dos 
empresários, sem no entanto ser colocado em prática. 
 
Mas pela última manifestação da Receita Federal, a partir de setembro de 2016 todas as empresas que faturaram mais de 
R$ 78 milhões em 2014 terão de adotar o sistema. Para as demais empresas, a obrigação só passa a valer em 2017. 
 
O eSocial é um banco de dados que será abastecido pelos contribuintes com informações da folha de pagamento, com 
obrigações trabalhistas, previdenciárias e fiscais. Por sua vez, os entes públicos acessarão nesse banco aquelas 
informações pertinentes às suas atribuições. 
 
O sistema não mudará as datas para as empresas cumprirem suas obrigações acessórias. A GFIP, por exemplo, continuará 
a ser entregue no dia 7 de cada mês. Porém, o eSocial cria uma série de outras burocracias. Para uma empresa incluir um 
funcionário nesse banco de dados terá de preencher 1.480 campos. 
 
“As empresas precisam criar uma agenda para identificar eventuais falhas na gestão contábil e fiscal porque o eSocial não 
vai tolerar erros. É preciso antecipar esses problemas para não serem penalizadas”, diz Vanildo Veras, vice-presidente 
financeiro do Sindicato das Empresas de Serviços Contábeis de São Paulo (Sescon-SP). 
 
O sistema não permitirá inconsistências nos dados dos trabalhadores. Por exemplo, se o nome de um funcionário aparece 
em seu CPF com uma grafia, e por algum motivo constar com uma grafia diferente no PIS, o eSocial vai recusar o cadastro 
desse trabalhador. Nesse caso, será preciso padronizar o documento nos órgãos responsáveis. 
 
Em 2016 será alterado o prazo para entrega da ECD, que passa a ser o último dia útil do mês de maio no ano-calendário 
subsequente ao da escrituração. A mudança foi publicada no Diário Oficial da União do dia 3/12. 
 
Além dessa mudança, para o ano-calendário 2016 foram alteradas as regras de obrigatoriedade de entrega da ECD para as 
empresas imunes ou isentas e para as pessoas jurídicas optantes pela sistemática do lucro presumido. 
 
 
Também foi revisto o texto da obrigatoriedade de entrega das Sociedades em Conta Participação (SCP) e foram 
estabelecidas exceções de obrigatoriedade de entrega da ECD para empresas tributadas pelo Simples Nacional, órgãos 
públicos, autarquias, fundações públicas e pessoas jurídicas inativas. 
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Houve alteração do prazo de entrega da ECF para o último dia útil do mês de junho no ano calendário subsequente ao da 
escrituração. 
 
Além disso, para o ano-calendário 2016, passou a ser obrigatório o preenchimento do Demonstrativo de Livro Caixa 
(Registro P020) para as pessoas jurídicas optantes pela sistemática do lucro presumido que se utilizem da prerrogativa 
prevista no parágrafo único do art. 45 da Lei nº 8.981, de 20 de janeiro 1995, e cuja receita bruta no ano seja superior a R$ 
1,2 milhão, ou proporcionalmente ao período a que se refere. 
 
Também, todas as imunes ou isentas estão obrigadas a entregar a ECF. A mudança foi publicada no Diário Oficial da União 
do dia 3/12. 
 
Foram estabelecidas novas alíquotas, previstas para entrarem em vigor no ano que vem, para a tributação do ganho de 
capital na alienação de bens. A alíquota atual de 15% do Imposto de Renda será substituída por quatro alíquotas (15%, 
20%, 25% e 30%), que vão incidir conforme o valor do ganho. 
 
A mudança, que afeta empresas do Simples Nacional, foi instituída por meio da Medida Provisória (MP 692/15) e passa a 
valer a partir de primeiro de janeiro de 2016. 
 
Os valores das alíquotas serão determinados em faixas e terão uma tributação maior conforme o ganho de capital resultante 
da alienação. 
 
No Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) de 2016 os profissionais liberais, a exemplo de médicos, advogados, dentistas, 
entre outros, terão de informar o CPF de cada paciente ou cliente, além de terem de discriminar os valores recebidos de 
cada um deles. Até então só era preciso informar a somatória mensal dos valores recebidos. 

 
Receita vai multar empresa que atrasar declaração d e débitos de tributos 
 
Após cinco anos, a Receita Federal estabelece novas regras para o preenchimento da Declaração de Débitos e Créditos 
Tributários Federais (DCTF), a serem aplicadas a partir dos fatos geradores ocorridos em dezembro de 2015. Entre as 
mudanças, está a aplicação de multa para o atraso na entrega da declaração e cobrança de taxa por omissão ou incorreção 
de informação declarada. 
 
As novas regras constam na Instrução Normativa RFB nº 1.599, publicada no Diário Oficial da União no dia 14 de dezembro 
de 2015, que repete as regras estabelecidas pela Instrução Normativa RFB anterior, de nº 1.110/2010, e traz inovações. 
Haverá multa para entrega em atraso e para apresentação da DCTF retificadora. O Fisco irá intimar o contribuinte a 
apresentar a declaração original ou a prestar esclarecimentos no prazo estipulado pela Receita. 
 
No caso de falta de entrega da declaração ou de entrega após o prazo, a multa prevista é de 2% ao mês-calendário ou 
fração, incidente sobre o montante dos impostos e contribuições informados, limitada a 20%, e de R$ 20 para cada grupo de 
dez informações incorretas ou omitidas. 
 
As multas poderão ser reduzidas em 50% quando a declaração for apresentada após o prazo, porém antes de qualquer 
procedimento de ofício; ou em 25%, se houver a apresentação da declaração no prazo fixado na intimação. Em qualquer 
caso, a multa mínima a ser aplicada será de R$ 200 para pessoa jurídica inativa, e de R$ 500 nos demais casos, para 
pessoa jurídica ativa. 
 
O objetivo desta nova instrução, segundo o Fisco, é consolidar as regras de apresentação da DCTF e facilitar a 
compreensão da norma. O preenchimento da declaração é eletrônico. O contribuinte deve baixar um programa específico 
disponível na página da Receita Federal do Brasil na internet. 
 
A apresentação da DCTF é mensal. Após a assinatura digital da declaração, mediante a utilização de certificado digital 
válido, deve ser enviada ao Fisco até o 15º dia útil do segundo mês subsequente ao de ocorrência dos fatos geradores. 
Assim, por exemplo, a declaração do mês de dezembro 2015 deverá ser entregue até o dia 19 de fevereiro de 2016. 

 
Fonte: Uol
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Informações Trabalhistas   
 

Salário mínimo de 2016 será de R$ 880 a partir de 1 º de janeiro 
  

Mínimo atual é de R$ 788; novo valor corresponde a reajuste de 11,6%. 

 

Decreto será publicado na edição desta quarta (30) do 'Diário Oficial'. 

 

A presidente Dilma Rousseff assinou nesta terça-feira (29) decreto que fixa em R$ 880 o salário mínimo que entrará 

em vigor em 1º de janeiro de 2016. O decreto será publicado na edição desta quarta-feira (30) do "Diário Oficial da 

União". 

 

Atualmente, o salário mínimo é de R$ 788. O novo valor representa um reajuste de 11,6%. A inlfação medida pelo 

Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) é de 10,28% no acumulado de 2015 até novembro e de 10,97% no 

acumulado dos últimos 12 meses. 

 

A previsão do mercado é de que o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), a inflação oficial, feche este ano 

em 10,72%. 
  

SALÁRIO MÍNIMO 

  

Valor para 2016 foi fixado em R$ 880 

 

Em agosto, quando enviou a proposta de Orçamento de 2016 ao Congresso Nacional, ogoverno previa uma elevação 

do mínimo para R$ R$ 865,50. Quando o Congresso aprovou, no último dia 17, a previsão era R$ 870,99. 

 

O valor foi alterado porque é atualizado com base nos parâmetros estabelecidos para sua correção – crescimento do 

Produto Interno Bruto (PIB) de dois anos antes e inflação do ano anterior medida pelo INPC, índice que reflete a alta 

de preços para famílias com renda entre um e cinco salários mínimos. 

 

Em nota, o governo informou que o reajuste dá continuidade à política de valorização do mínimo, "com impacto direto 

sobre cerca de 40 milhões de trabalhadores e aposentados, que atualmente recebem o piso nacional". 
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Recolhimento do FGTS de domésticos sobre o 13º deve  ser feito em 
7 de janeiro 
 

Atenção empregadores: no dia 9 de dezembro, o Ministério do Trabalho e Previdência Social – MTPS publicou, no 

Diário Oficial da União, a Portaria nº 1, que diz que o recolhimento das contribuições dos empregados domésticos 

incidentes sobre a gratificação natalina deverá ocorrer até o dia 7 de janeiro. 

 

O Simples Doméstico assegura o recolhimento mensal, mediante documento único de arrecadação dos seguintes 

valores: 8% a 11% de contribuição previdenciária, a cargo do segurado empregado doméstico; 8% de contribuição 

patronal previdenciária para a seguridade social, que fica a cargo do empregador doméstico; e 0,8% de contribuição 

social para financiamento do seguro contra acidentes do trabalho. 

 

O valor do Fundo de Garantia por Tempo de Serviços – FGTS dos domésticos varia de acordo com o salário. 

Atualmente, é de 8% para salários de até R$ 1.399,12; 9% para quem recebe de R$ 1.399,13 a R$ 2.331,88; e 11% 

para os salários de R$ 2.331,89 a R$ 4.663,75. Vale lembrar que até dia 1º de outubro, o FGTS era opcional, incide 

sobre todos os rendimentos do trabalhador, como salário, férias, 13º salário, horas extras e os demais benefícios. 

 

Fonte: Revista Dedução Fiscal  


