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A ESCRITURAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO 

PREVIDENCIÁRIA INCIDENTE SOBRE 

A RECEITA DEVE SER REALIZADA 

A PARTIR DOS FATOS GERADORES 

OCORRIDOS A PARTIR DE DEZEMBRO 

DE 2011?
 A Tabela 5.1.1 da EFD-Contribuições relaciona as 
atividades/produtos (NCM) sujeitas à incidência da 
Contribuição Previdenciária, a alíquota aplicável, bem como o 
período inicial de incidência (ou de alíquotas), em 
conformidade com a legislação tributária. No caso, 
DEZEMBRO/2011 (incidências relacionadas na Medida 
Provisória nº 540, de 2011), ABRIL/2012 (novas incidências 
relacionadas na Lei 12.546, de 2012); e AGOSTO/2012 (novas 
incidências relacionadas na Medida Provisória nº 563, de 
2012).
 A IN RFB nº 1.252, de 2012 estabelece o período 
inicial de obrigatoriedade da escrituração, no caso, 
MARÇO/2012 ou ABRIL/2012.
 Desta forma, em relação às incidências previstas 
originalmente na MP 540, a pessoa jurídica pode escriturar, em 
caráter opcional, as contribuições apuradas no período de 
DEZEMBRO/2011 a FEVEREIRO/2012 e, em relação aos 
fatos geradores ocorridos a partir de MARÇO/2012, a 
escrituração tem natureza obrigatória. É importante ressaltar 
que embora não estejam obrigados à escrituração, a pessoa 
jurídica deverá manter normalmente a documentação idônea 
dos fatos ocorridos no mínimo pelo prazo decadencial e 
prescricional da contribuição previdenciária incidente sobre a 
receita.

DEMISSÃO ANTES DA DATA-BASE 

PODE ASSEGURAR INDENIZAÇÃO 

ADICIONAL AO EMPREGADO 
 Visando proteger o empregado economicamente 
quando dispensado sem justa causa às vésperas do mês de 
reajuste salarial da sua categoria e com o intuito de inibir 
demissões nos 30 dias que antecedem a data-base, foi 
criada uma indenização adicional.
 O artigo 9º da Lei 7.238/84 determina que o 
empregado que for dispensado, sem justa causa, dentro do 
período de 30 dias que anteceda a sua data-base, terá direito 
a uma indenização equivalente a 1 salário mensal da data da 
dispensa. 
 O Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), através 
da Ementa Normativa 19, também estabelece que é devida 
ao empregado, dispensado sem justa causa no período de 
30 dias que antecede a data-base de sua categoria, 
indenização equivalente ao seu salário mensal. 

DATA-BASE 
 É a data em que as cláusulas econômicas e sociais 
de cada categoria profissional são renovadas, ou seja, o 
período do ano em que empregadores e empregados 
representados pelos Sindicatos se reúnem para repactuar 
os termos dos seus contratos coletivos de trabalho. 
 A data-base de uma categoria também serve como 
momento de início da aquisição dos direitos trabalhistas 
decorrentes de um acordo ou convenção coletivos. 

DATA DA DISPENSA
 Entende-se como data da dispensa, para fins do 
pagamento da indenização adicional, a data da definitiva 
cessação do vínculo empregatício. 

CONTAGEM DO AVISO-PRÉVIO 
 A legislação trabalhista determina que o prazo do 
aviso-prévio, indenizado ou não, integra-se ao contrato de 
trabalho para todos os fins legais. 

AVISO-PRÉVIO INDENIZADO 
 O TST – Tribunal Superior do Trabalho, através da 
Súmula 182, determina que “o tempo do aviso-prévio, 
mesmo indenizado, conta-se para efeito da indenização 
compensatória do artigo 9º da Lei 6.708/79”. 
 Assim, no caso de aviso-prévio indenizado, deve 
ser considerada como data da dispensa, para efeito da 
indenização adicional, aquela em que terminaria o período 
do aviso-prévio, se este tivesse sido cumprido. 
 Nesse caso, se o período correspondente ao aviso 
prévio indenizado terminar dentro dos 30 dias anteriores à 
data da correção salarial, será devida a indenização de 1 
mês de remuneração.

AVISO-PRÉVIO PROPORCIONAL 
 De acordo com a Lei 12.506/2011, o aviso-prévio será 
concedido na proporção de 30 dias aos empregados que 
tenham até 1 ano de serviço na mesma empresa, sendo 
acrescidos 3 dias para cada ano subsequente, até o máximo 
de 60 dias, perfazendo um total de até 90 dias. 
 Nesta hipótese, o aviso-prévio proporcional deve ser 
considerado em sua integralidade para verificar se a 
indenização adicional será devida ao empregado. 
 Assim, recaindo o término do aviso-prévio 
proporcional nos 30 dias que antecedem a data-base, faz jus o 
empregado despedido à indenização prevista na Lei 7.238/84. 

EXEMPLO PRÁTICO 
 A título de exemplo, podemos observar um 
empregado que possua 8 anos e 2 meses na mesma 
empresa, com direito ao aviso-prévio proporcional de 54 
dias, e que tenha o mês de setembro como sendo a data-
base de sua correção salarial. 
 Considerando que o empregado tenha sido 
dispensado, sem justa causa, com aviso-prévio indenizado 
concedido em 15/06/2012, o aviso iniciou-se em 16/06/2012, 
dia seguinte ao da comunicação, projetando-se o termo final 
do contrato de trabalho para 08/08/2012, estando, portanto, 
dentro dos 30 dias que antecedem a data-base da correção 
salarial. 
 Nesse caso, o empregado terá direito à indenização 
adicional, conforme podemos observar a seguir: 

VALOR DA INDENIZAÇÃO 
 A indenização corresponde a um salário mensal, no 
valor devido à data da comunicação da dispensa, integrado 
pelos adicionais legais ou convencionais, ligados à unidade 
de tempo-mês, não sendo computada a gratificação de 
Natal. 

CONTRATO DE TRABALHO POR 

PRAZO DETERMINADO 
 Na hipótese de rescisão antecipada do contrato de 
trabalho em prazo determinado, motivada pelo empregador, 
sem justa causa, nos 30 dias que antecederem o reajuste, é 
devida a indenização adicional. 
 No entanto, quando a extinção normal do contrato 
ocorrer dentro dos 30 dias antecedentes ao reajuste salarial, 
o entendimento nos Tribunais do Trabalho é de que não será 
devida a indenização, uma vez que, nesse caso, não se 
vislumbra a intenção do empregador em eximir-se do ônus 
do reajuste salarial do empregado. 

02/08/2012 31/08/2012 01/09/2012 30/09/2012

16/06/2012 08/08/201215/06/2012
demissão sem

justa causa

30 dias antes da data-base mês da data-base

período do aviso indenizado 
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CAPA DE LOTE ELETRÔNICA (CL-E) - 

INFORMAÇÕES IMPORTANTES
 Qualquer contribuinte situado em Estado não 
signatário do Protocolo ICMS nº 168/2010 poderá utilizar a 
CL-e, pois as Unidades de Carga acompanhadas da Capa de 
Lote receberão prioridade no atendimento nos Postos 
Fiscais.
 A Capa de Lote Eletrônica (CL-e) é um documento 
auxiliar criado para agilizar o registro e liberação de 
mercadorias acobertadas por documentos fiscais eletrônicos 
nos Postos Fiscais do país e agrega a identificação do 
transportador, unidade de carga, UF de destino da carga e 
todas as chaves de acesso dos documentos fiscais 
eletrônicos que acobertam as mercadorias.
 Cabe destacar que a não utilização da CL-e implica 
na necessidade de registro de cada DANFE, de forma 
individual no Posto Fiscal, podendo retardar a liberação da 
carga.
 Sendo assim, os Estados do Amapá, Amazonas, 
Bahia, Ceará, Mato Grosso, Pará e Roraima são signatárias do 
protocolo de ICMS nº 168/2010 alterado pelos protocolos nº 
12/11, 31/11 e 109/11 mas mesmo assim, qualquer 
contribuinte situado em unidade da Federação não signatária 
poderá utilizá-la de modo a agilizar o registro das 
mercadorias em trânsito e para isto elaboramos algumas 
questões importantes para um melhor entendimento sobre a 
utilização e emissão da Capa de Lote Eletrônica - CL-e.
 1 - O que é a Capa de Lote Eletrônica (CL-e)?
 •  É um documento auxiliar criado para agilizar a 
liberação de Notas Fiscais Eletrônicas (NF-e) nos postos 
fiscais.
 •  A CL-e contém, basicamente, a identificação da 
Unidade de Carga (ex.: placa da carreta), a relação de todos 
os DANFES transportados, além de possuir um código de 
barras impresso, cuja leitura no Posto Fiscal permite o 
registro e liberação em lote de todos os documentos fiscais 
eletrônicos referentes a uma unidade de carga.
 2 - Como a CL-e agiliza a liberação das 
mercadorias nos Postos Fiscais?
 •  A CL-e permite que, com uma única leitura do seu 
código de barras identificador, seja registrada a apresentação 
de todas as NF-e da unidade de carga.
 •  Ex.: Se o malote possuir 500 DANFES, não é 
necessário a leitura e análise de cada documento no Posto 
Fiscal, o que levaria mais de uma hora. Basta uma única 
leitura do código impresso na CL-e para que o procedimento 
seja efetuado de forma expressa. Não havendo pendências 
ou irregularidades, a carga é imediatamente liberada.
 •  A informação do trânsito da mercadoria é 

transmitida de forma automática para as demais Unidades da 
Federação, através do Sistema de Controle Interestadual de 
Mercadorias em Trânsito (SCIMT).
 3 - Como é emitida a CL-e?
 •  A CL-e é emitida pelo próprio transportador ou 
contribuinte que opere com cargas próprias, por meio da 
Internet, acessando o Portal da CL-e, ou utilizando o Web-
Service.
 •  Para emitir pela internet, o transportador informa a 
identificação da unidade de carga e, com o auxílio de um leitor 
de código de barras, insere rapidamente a relação de todos 
os DANFEs que acompanham a mercadoria.
 •  Para emitir por arquivo, o transportador gera um 
arquivo XML com o layout da CL-e e o transmite por Web-
Service.
 •  A CL-e pode ser impressa em uma única via, em 
papel A4 comum e deve acompanhar o restante da 
documentação fiscal, "capeando" os DANFES.
 4 - A CL-e poderá será usada em todo o país?
 •  Sim. O sistema nacional entrou no ar no dia 
13/04/2009.
 •  A CL-e poderá ser emitida por qualquer 
transportadora ou empresa do país (ex.: contribuintes que 
operem com cargas próprias), mediante identificação por 
certificado digital.
 •  Todos os Postos Fiscais do Brasil já podem utilizá-
la para agilizar o registro das mercadorias em trânsito.
 •  Ex.: Um caminhão saindo do Rio Grande do Sul 
para Roraima transita por pelo menos 10 postos fiscais no 
percurso. Com a CL-e, o tempo de parada em cada posto 
será extremamente reduzido, o que terá impacto positivo em 
toda a logística nacional.
 5 - A emissão da CL-e é obrigatória?
 A CL-e é obrigatória nas Unidades da Federação 
signatárias do Protocolo ICMS nº 168/2010, mas mesmo 
assim, qualquer contribuinte situado em Unidade da 
Federação não signatária poderá utilizá-la de modo a agilizar 
o registro das mercadorias em trânsito. As Unidades de 
Carga acompanhadas da Capa de Lote receberão prioridade 
no atendimento nos Postos Fiscais.
 •  A emissão será feita de forma voluntária pelos 
transportadores e contribuintes interessados em agilizar a 
liberação de suas cargas.
 6 - A emissão da CL-e dispensa o cumprimento 
de qualquer obrigação acessória?
 •  A emissão de CL-e não dispensa o cumprimento 
de qualquer obrigação acessória, permanecendo a 
necessidade de emissão do Manifesto de Carga 
convencional.

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
CAPA DE LOTE ELETRÔNICO - CL-e

CNPJ/CPF Razão Social / Nome Chave Capa de Lote

Data de Cadastro Modalidade de Transporte Situação da Capa de lote Quantidade de DANFEs

Identificação do Veículo (1) Identificação do Veículo (2) UF Origem/ UF Destino

CHAVES DAS NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS

Emitente (CL-e Avulsa): Assinatura do Transportador:

Identificação do Veículo (3)
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ORIENTAÇÕES SOBRE O 

MENOR APRENDIZ 
 A Instrução Normativa SIT nº 97/2012, dispõe sobre a 
fiscalização das condições de trabalho no âmbito dos 
programas de aprendizagem.
 A norma estabelece diretrizes e disciplina a 
fiscalização da aprendizagem prevista no Capítulo IV do Título 
III da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, aprovada pelo 
Decreto-lei nº 5.452/43, em conformidade com o disposto no 
Decreto nº 5.598/2005 e com a Portaria nº 723/2012.
 Entre as alterações, destacamos:
 1. O contrato de aprendizagem deve ser pactuado por 
escrito e por prazo determinado, e, entre outras condições, 
passa a estabelecer que para sua validade exige-se:
 -  Inscr ição do aprendiz  em programa de 
aprendizagem, desenvolvido sob a orientação de entidade 
qualificada em formação técnico-profissional metódica, quais 
sejam:
 a)  entes do Sistema Nacional de Aprendizagem;
 b)  escolas técnicas de educação; e
 c) entidades sem fins lucrativos que tenham por 
objetivo a assistência ao adolescente e à educação 
profissional, devidamente inscritas no Cadastro Nacional de 
Aprendizagem e registradas no Conselho Municipal dos 
Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA), quando 
atender a menores de dezoito anos;
 - Programa de aprendizagem desenvolvido em 
conformidade com as diretrizes da Portaria nº 723/2012.
 2. O contrato de aprendizagem, que pode ser firmado 
por até 2 anos, passa a ser encaminhado com correspondência 
ao programa constante do Cadastro Nacional de 
Aprendizagem e deverá indicar expressamente:
 I - o termo inicial e final, coincidentes com o prazo do 
programa de aprendizagem, exceto quando a contratação 
ocorrer após o início das atividades teóricas, podendo o 
empregador, neste caso, providenciar o registro retroativo;
 II - o programa em que o aprendiz está vinculado e 
matriculado, com indicação da carga horária teórica e prática, e 
obediência aos critérios estabelecidos na Portaria nº 
723/2012;
 III - a função, a jornada diária e semanal, de acordo 
com a carga horária estabelecida no programa de 
aprendizagem, o horário de trabalho; e
 IV - a remuneração pactuada.
 3. A diminuição do quadro de pessoal da empresa, 
ainda que em razão de dificuldades financeiras ou de 
conjuntura econômica desfavorável, não autoriza a rescisão 
antecipada dos contratos de aprendizagem em curso, que 
devem ser cumpridos até o seu termo final.
 4. A contratação do aprendiz como empregado regular 
da empresa, após o término do contrato de aprendizagem, 
implica a rescisão deste no seu termo final, com o consequente 
pagamento das verbas rescisórias devidas e assinatura de 
novo contrato de trabalho.
 5. Para fins da formação técnico profissional, e nos 
termos dos arts. 429 e 430 da CLT, os cursos e programas de 
aprendizagem devem ser oferecidos preferencialmente pelos 
entes dos Serviços Nacionais de Aprendizagem.
 Não sendo oferecidos pelos entes referidos cursos ou 
vagas suficientes, ou ainda programa de aprendizagem que 
atenda às necessidades dos estabelecimentos, a demanda 
poderá ser atendida pelas seguintes entidades qualificadas 
em formação profissional metódica:
 I - escolas técnicas de educação;
 II  - entidades sem fins lucrativos, que tenham por 
objetivo a assistência ao adolescente e à educação 
profissional, inscritas no Cadastro Nacional de Aprendizagem 
do MTE e registradas no Conselho Municipal do Direito da 
Criança e do Adolescente (CMDCA) quando atenderem 
menores de dezoito anos.
 6. As atividades teóricas e práticas da aprendizagem 
devem ser realizadas em ambientes adequados ao 
desenvolvimento dos respectivos programas, cabendo às 
empresas e às entidades responsáveis pelos cursos de 
aprendizagem oferecer aos aprendizes condições de 

segurança, saúde e acessibilidade nos ambientes de 
aprendizagem, observadas as disposições dos arts. 157 e 
405 da CLT, do art. 29 do Decreto nº 3.298/99, do art. 2º do 
Decreto nº 6.481/08 e das Normas Regulamentadoras de 
Segurança e Saúde no Trabalho aprovadas pela Portaria nº 
3.214/78.
 7. A descaracterização do contrato de aprendizagem, 
acarreta sua nulidade e ocorre:
 I  - quando houver descumprimento das disposições 
legais e regulamentares relativas à aprendizagem;
 II - na ausência de correlação entre as atividades 
práticas executadas pelo aprendiz e as previstas no programa 
de aprendizagem;
 III - pela contratação de entidades sem fins lucrativos 
não inscritas no Cadastro Nacional de Aprendizagem ou com 
parâmetro em programa de aprendizagem não constante do 
Cadastro; e
 IV - quando houver descumprimento da legislação 
trabalhista na execução do contrato de aprendizagem.
 Descaracterizada a aprendizagem, caberá a lavratura 
dos autos de infração pertinentes, e o contrato de trabalho 
passará a ser considerado por prazo indeterminado, com as 
consequências jurídicas e financeiras dele decorrentes, a 
incidirem sobre todo o período contratual.
 A nulidade do contrato de aprendizagem firmado com 
menor de 16 anos implica a imediata rescisão contratual, sem 
prejuízo da aplicação das sanções pertinentes e do 
pagamento das verbas rescisórias devidas.

CASO UMA EMPRESA QUEIRA 

OFERECER UM AUXÍLIO PARA 

EDUCAÇÃO AO EMPREGADO, HAVERÁ 

INCIDÊNCIA DE INSS e FGTS? 
 Como dispõe artigo 458, inciso II, da CLT, não serão 
consideradas como salário as utilidades concedidas pelo 
empregador a título de educação, em estabelecimento de 
ensino próprio ou de terceiros, compreendendo os valores 
relativos à matrícula, mensalidade, anuidade, livros e 
material didático.
 Ressalta-se que como não é parte integrante da 
remuneração do empregado, assim, o auxílio para educação 
não será considerada salário, nem será base de cálculo das 
férias e do 13º salário.
 Para os fins de depósito do FGTS, não integram a 
remuneração do empregado, exclusivamente o valor relativo à 
concessão de educação, em estabelecimento de ensino do 
empregador ou de terceiros, compreendendo valores 
relativos à matrícula, mensalidade, anuidade, livros e 
material didático, na forma do art. 15 da Lei nº 8.036/90 e  no 
inciso XXXI do artigo 9º da Instrução Normativa/MTE/SIT nº 
84/10.
 Quanto às contribuições previdenciárias, a nova 
disposição do art. 28, § 9º, alínea "t", da Lei nº 8.212/91, dada 
pela Lei nº 12.513/11, determina que não comporá o salário-
de-contribuição dos segurados o valor relativo a plano 
educacional, ou bolsa de estudo, que vise à educação básica 
de empregados e seus dependentes e, desde que vinculada 
às atividades desenvolvidas pela empresa, à educação 
profissional e tecnológica de empregados, nos termos da Lei 
nº 9.394/96, e que:
 1. não seja utilizado em substituição de parcela 
salarial; e
 2. o valor mensal do plano educacional ou bolsa de 
estudo, considerado individualmente, não ultrapasse 5% da 
remuneração do segurado a que se destina ou o valor 
correspondente a uma vez e meia o valor do limite mínimo 
mensal do salário-de-contribuição, o que for maior.
 Assim, o valor da ajuda para educação mensal que a 
empresa der ao empregado se ficar limitada a 5% do salário do 
empregado ou de 1,5 vezes o salário mínimo, correspondente 
atualmente a R$ 933,00, se este for maior, não terá incidência 
de contribuição previdenciária.
 Esse auxílio educação deverá ser informado na folha 
de pagamento dos empregados, nos termos do art. 32 da Lei nº 
8.212/91 e do art. 47 da IN/RFB nº 971/09.
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SIMPLES NACIONAL  

COMPENSAÇÃO/RESTITUIÇÃO  

ORIENTAÇÕES
 Encontra-se disponível no Portal do Simples 
Nacional, no endereço eletrônico da Receita Federal, um 
acervo de "Perguntas e Respostas" a respeito do regime 
uni f icado,  onde destacamos as re lac ionadas à 
compensação/restituição de valor recolhido a maior ou 
indevidamente por meio de Documento de Arrecadação do 
Simples Nacional - DAS, com valores devidos de 
competências posteriores.
 Segue abaixo o questionamento sobre:
 Compensação/Restituição
 É possível realizar compensação de valor recolhido 
a maior ou indevidamente por meio de DAS com valores 
devidos de competências posteriores?
  A compensação entre créditos relativos a tributos 
abrangidos pelo Simples Nacional somente poderá ser 
efetuada  quando houver regulamentação específica por 
parte do Comitê Gestor do Simples Nacional.
 O valor a ser compensado ou restituído sofre 
alguma atualização?
 O valor a ser restituído ou compensado será 
acrescido de juros obtidos pela aplicação da taxa referencial 
do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) 
para títulos federais, acumulada mensalmente, a partir do 
mês subsequente ao do pagamento indevido ou maior que o 
devido até o mês anterior ao da compensação ou restituição, 
e de 1% (um por cento) relativamente ao mês em que estiver 
sendo efetuada.
 Posso aproveitar créditos apurados no Simples 
Nacional para extinção de outros débitos fora do Simples 
Nacional?
 Os créditos apurados no Simples Nacional não 
poderão ser utilizados para extinção de outros débitos para 
com as Fazendas Públicas, salvo por ocasião da 
compensação de ofício oriunda de deferimento em processo 
de restituição ou após a exclusão da empresa do Simples 
Nacional.
 Como devo proceder para solicitar restituição de 
valor recolhido a maior ou indevidamente por meio de DAS?
 O contribuinte somente poderá solicitar a restituição 
de tributos abrangidos pelo Simples Nacional diretamente ao 
respectivo ente federativo, observada a respectiva 
competência tributária.
 Assim, deve ser verificado junto ao ente federativo 
competente quais os procedimentos a serem adotados para 
solicitar a restituição de valor recolhido a maior ou 
indevidamente.
 Exemplo:
 A empresa J.U.R.E. EPP Ltda, estabelecida no 
município de São Paulo, que realiza comercialização de 
mercadorias, informou a maior receita bruta no aplicativo de 
cálculo, tendo gerado recolhimento a maior de ICMS e CPP. 
Deverá solicitar restituição de ICMS junto a Secretaria da 
Fazenda do Estado de São Paulo e de CPP junto à Receita 
Federal do Brasil, observando as normas estabelecidas na 
legislação de cada ente.
 Desta forma, observa-se que ainda não há a 
possibilidade de o contribuinte pleitear a compensação do 
imposto unificado calculado na forma do Simples Nacional e 
pago de forma indevida ou a maior sendo possível apenas 
solicitar a sua restituição junto a cada ente federativo.

PROCEDIMENTO PARA 

CANCELAMENTO DE NOTA 

FISCAL ELETRÔNICA APÓS 

24 HORAS DA CONCESSÃO 

DA AUTORIZAÇÃO DE USO
 De acordo com o Ato COTEPE/ICMS nº 35/2010, o 
prazo de 24 horas para cancelamento da Nota Fiscal 
Eletrônica (NF-e) pelo emitente, contado do momento em 
que foi concedida a respectiva Autorização de Uso, está em 
vigor desde 1º de janeiro de 2012.
 O Ato COTEPE/ICMS nº 13/2010 alterou o Ato 
COTEPE/ICMS nº 33/2008, que dispõe sobre os prazos de 
cancelamento de NF-e e de transmissão de NF-e emitida em 
contingência, conforme disposto no Ajuste SINIEF nº 
07/2005, e estabeleceu a data inicial para 1º de janeiro de 
2011.
 Posteriormente, com a publicação do Ato 
COTEPE/ICMS nº 35/2010 (DOU de 30/11/2010), foi dada 
nova redação ao art. 2º do Ato COTEPE/ICMS nº 13/2010, 
que já havia alterado o Ato COTEPE/ICMS nº 33/2008, 
alterando então, novamente, o prazo de cancelamento de 
NF-e e de transmissão de NF-e emitida em contingência, 
para 1º de janeiro de 2012.
 Desta forma e de acordo com as alterações acima 
comentadas, ficou estabelecido que a NF-e, não poderá ser 
cancelada em prazo superior a 24 horas, contando-se do 
momento em que foi concedida a respectiva Autorização de 
Uso da NF-e, e desde que não tenha ocorrido a circulação da 
mercadoria ou a prestação do serviço.

PROCEDIMENTOS A SEREM ADOTADOS SE 
ULTRAPASSADO O PRAZO DE 24 HORAS

 Nos casos em que a operação não tenha sido 
realizada (não tenha ocorrido a circulação da mercadoria ou 
a prestação do serviço) e o cancelamento não tenha sido 
transmitido no prazo de 24 horas contado do momento em 
que foi concedida a respectiva Autorização de Uso, a 
correção deve ser realizada através da emissão de NF-e de 
ajuste (estorno e/ou entrada), com as seguintes 
características:
 a) finalidade de emissão da NF-e (campo FinNFe) = 
"3 - NF-e de ajuste";
 b) descrição da Natureza da Operação (campo 
natOp) = "999 - Estorno de NF-e não cancelada no prazo 
legal";
 c) referenciar a chave de acesso da NF-e que está 
sendo estornada (campo refNFe);
 d) dados de produtos/serviços e valores 
equivalentes aos da NF-e estornada;
 e) códigos de CFOP inversos aos constantes na 
NF-e originária (que está sendo estornada);
 f)  informar a just i f icat iva do estorno nas 
Informações Adicionais de Interesse do Fisco (campo 
infAdFisco).
 Também deverá lavrar um Termo no Livro Registro 
de Utilização de Documentos Fiscais e Termos de 
Ocorrências, modelo 6, explicando o ocorrido, e anexar uma 
declaração do destinatário de que não recebeu a mercadoria 
constante nessa NF-e.
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AGENDA DE OBRIGAÇÕES

DiaDia Obrigações da Empresa

Valor 

31,22

22,00

Limite Faixa

Até 608,80

Superior a 608,81 e igual ou inferior a 915,05

FACULTATIVO

VALOR MÍNIMO por contribuição

VALOR MÍNIMO por idade

VALOR MÁXIMO

 SALÁRIO BASE

R$    622,00

R$    622,00

R$ 3.916,20

20%

11%

20%

CONTRIBUIÇÃO

R$ 1.026,77

R$ 1.026,78 até

R$ 1.711,45

R$ 1.711,45

Multiplica-se salário médio por 0.8 (80%).Até

A partir de 

Acima

8,00

9,00

11,00

Até 1.174,86

De 1.174,87 Até 1.958,10

De 1.958,11 Até 3.916,20 (Teto máximo, contribuição de R$ 430,78)

O que exceder a R$ 1.026,77 

multiplica-se por 0.5 (50%) e soma-se a R$ 821,41.

O valor da parcela será de R$ 1.163,76 invariavelmente.

Até 1.637,11

De 1.637,12 até 2.453,50

De 2.453,51 até 3.271,38

De 3.271,39 até 4.087,65

Acima de 4.087,65

Dedução de dependente:

Isento

7,5 %

15 %

22,5 %

27,5 %

-

R$     0,00

R$ 122,78

R$ 306,80

R$ 552,15

R$ 756,53

R$ 164,56

SUJEITA A MUDANÇAS DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE.

R$    124,40

R$    68,42

R$ 783,24

AGENDA DE OBRIGAÇÕES SUJEITA A MUDANÇAS DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE.

ISS (Vencimento de acordo com Lei Municipal).

HONORÁRIOS CONTÁBEIS
(Vencimento de acordo com o contrato vigente).

IPI (Mensal)

PIS

COFINS

IRPJ - Lucro Real

CSLL - Lucro Real

CONTRIBUIÇÃO SINDICAL (Empregados)

ICMS (Empresas Normais)
(De acordo com o vencimento estabelecido pela Legislação Estadual).

GPS (Facultativos, etc...) - Competência 09/2012

GPS (Empresa) - Competência 09/2012

IRRF (Empregados) - Fato Gerador 09/2012

SIMPLES NACIONAL

SALÁRIO DOS COLABORADORES (Empregados)

FGTS

CAGED

IPI - Competência 09/2012 - 2402.20.00

05/10

10/10

15/10

19/10

22/10

25/10

31/10

RETENÇÃO DE PIS, COFINS, IR E CSLL 

SOBRE SERVIÇOS DE PROGRAMAÇÃO 

E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE
 Os serviços de programação e desenvolvimento de 
software estão sujeitos a retenção de 1,5% de IRRF conforme 
dispõe o art. 647 do Regulamento do Imposto de Renda, 
aprovado pelo Decreto nº 3000/99, e sujeitos às retenções de 
PIS, COFINS e CSLL, sob a alíquota total de 4,65%, conforme 
prevê o art. 30 da Lei nº 10833/03, corroborada com o art. 1º da 
Instrução Normativa SRF nº 459/2004.
 Oportuno ressaltar que é dispensada a retenção de 
PIS, COFINS e CSLL para pagamento de valor igual ou inferior 
a R$ 5.000,00 (cinco mil reais) ao mês, ao mesmo prestador 
desses serviços.
 No âmbito da retenção dos tributos federais sob as 
remunerações efetuadas para serviços ligados a informática, 
surgem muitas dúvidas do que se considera ou não serviço 
profissional.
 Com intuito de sanar as dúvidas relacionadas ao que 
se considera remuneração de serviço profissional na área de 
informática para fins de retenção na fonte, a Receita Federal 
do Brasil editou a Solução de Consulta nº 406, de 25 de 
Novembro de 2010, transcrita a seguir:
 "Considera-se remuneração por serviço profissional, 
para fins de retenção de IRRF, CSLL, Cofins e Contribuição 
para o PIS/Pasep, os pagamentos, referentes tanto a uma 
contratação para intervenção isolada como a um contrato de 
trato continuado, pela prestação dos serviços de:
 a)  assessoria e consultoria em informática;
 b) desenvolvimento e implantação de programas 
(software) por encomenda para uso exclusivo, elaborado para 
certo usuário ou que incluam fornecimento de suporte técnico 
em informática, compreendendo a atualização de programas, 
alterações, treinamentos e serviços correlatos;
 c) elaboração de projetos de hardware;
 d) desenvolvimento de melhorias e/ou de novas 
funcionalidades (customização) no software por encomenda 
para uso exclusivo, para atender necessidades específicas 
solicitadas pelo cliente;
 e) manutenção e suporte técnico remoto desde que 
vinculado às atividades enumeradas nas alíneas "b" e "d" 
acima."
 Em contraste, não se considera remuneração de 
serviços profissionais, para fins da retenção de IRRF, CSLL, 
Cofins e Contribuição para o PIS/Pasep, a prestação dos 
serviços de:
 a) comercialização do software produzido em série, 
também chamado de "cópias múltiplas" ou padronizado;
 b) licença de uso em caráter permanente de cópia de 
software de uso geral, não exclusivo, para uso em um mercado 
ou segmento de mercado;
 c) aluguel ou licença de uso provisório de cópia de 
software de uso geral, não exclusivo, para uso em um mercado 
ou segmento de mercado;
 d) manutenção e o suporte técnico remoto de 
software de uso geral voltada a manter o software sempre 
atualizado para que continue atendendo às necessidades dos 
licenciados no decorrer do tempo, desenvolvida em caráter 
geral, não exclusivo.
 Os rendimentos com serviços de manutenção de 
software de uso geral estão sempre sujeitos à retenção de 
CSLL, Cofins e Contribuição para o PIS/Pasep, porém, caso 
tenha sido a prestadora do serviço a responsável pela 
comercialização ou produção do software, não de IRRF. Note-
se que, no tocante à manutenção de software elaborado para 
certo usuário, bem como no desenvolvimento de melhorias ou 
novas funcionalidades em software (customização) por 
encomenda para uso exclusivo, há sempre retenção de IRRF, 
CSLL, Cofins e Contribuição para o PIS/Pasep.
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