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COMITÊ GESTOR DO SIMPLES NACIONAL REGULAMENTA O
PARCELAMENTO DE DÉBITOS DO MEI
A Resolução CGSN nº 134, que regulamenta o parcelamento especial de débitos do Microempreendedor
Individual (MEI), previsto no art. 9º da Lei Complementar nº 155/2016. A partir de 03 de julho de 2017, o MEI
que tenha débitos com a Receita Federal relativos a competências até maio de 2016 poderá optar pelo parcelamento
da dívida em até 120 meses, com prestação mínima de R$ 50,00.
É condição para o parcelamento a apresentação da Declaração Anual Simplificada para o Microempreendedor
Individual (DASN-SIMEI), relativa aos respectivos períodos a serem parcelados. A primeira parcela deverá ser
paga, em regra, até dois dias após o pedido ou até o último dia útil do mês, o que for menor.
O pedido de parcelamento especial deverá ser apresentado até as 20h (vinte horas), horário de Brasília, do dia 29
de setembro de 2017, exclusivamente por meio do sítio da RFB na Internet, nos Portais e-CAC ou Simples
Nacional.
Também a partir de 3 de julho de 2017, o MEI poderá pedir o parcelamento convencional, com prazo máximo de
60 meses e parcela mínima também de R$ 50,00. Nessa modalidade poderão ser parcelados todos os débitos até o
último período declarado na DASN-SIMEI.
A Receita Federal editará nos próximos dias uma instrução normativa com regras complementares sobre o
parcelamento de débitos do Microempreendedor Individual.

LEILOEIRO PODE SER REGISTRADO COMO EMPRESÁRIO
INDIVIDUAL NA JUNTA COMERCIAL
A Instrução Normativa Drei nº 17/2013 prevê que é pessoal o exercício das funções do Leiloeiro, que não poderá
exercê-las por intermédio de pessoa jurídica, senão por moléstia ou impedimento ocasional, a seu preposto,
cabendo ao mesmo informar a Junta Comercial.
Todavia, recentemente esta situação foi alterada, mediante a Instrução Normativa Drei nº 39/2017, de 03 de
abril, que facultou ao Leiloeiro registrar-se como Empresário Individual, na Junta Comercial que estiver
matriculado.
Porém, a restrição é a de que o Leiloeiro fica impedido de exercer a profissão se vier a exercer atividade
empresária cujo objeto exceda a leiloaria, ou participe da administração e/ou de fiscalização em sociedade de
qualquer espécie, no seu ou em nome alheio.
Desta forma, o Visão Contabilidade se dispõe a analisar a situação atual do Leiloeiro interessado, fazendo um
estudo da viabilidade ou não de constituir um Empresário Individual, de forma a melhor auxiliar em seus negócios.
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PERT- REFIS RECEITA FEDERAL
O Governo Federal publicou a Medida Provisória nº 783, de 31 de maio de 2017, que institui o Programa
Especial de Regularização Tributária (PERT). Pelas regras do programa, os contribuintes poderão liquidar dívidas
perante a Receita Federal e a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional vencidas até o dia 30 de abril de 2017.
A adesão ao PERT poderá ser feita mediante requerimento a ser efetuado até o dia 31 de agosto de 2017 e
abrangerá os débitos indicados pelo sujeito passivo, na condição de contribuinte ou responsável, mesmo que se
encontrem em discussão administrativa ou judicial, desde que o contribuinte previamente desista do contencioso.
Da mesma forma, o contribuinte poderá incluir neste programa as dívidas que já tenham sido incluídas em outros
parcelamentos.
Ao aderir ao programa o contribuinte se compromete a pagar regularmente os débitos vencidos após 30 de abril
de 2017, inscritos ou não em Dívida Ativa da União, e a manter a regularidade das obrigações com o Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço – FGTS.
A adesão implica confissão irrevogável e irretratável dos débitos indicados para compor o PERT, ficando
vedado a inclusão do débito em qualquer outra forma de parcelamento posterior, exceto em pedido de
reparcelamento ordinário.
O PERT possibilita ao contribuinte optar por uma dentre quatro modalidades:
1 - Exclusiva para débitos na Receita, o contribuinte pode optar pelo pagamento à vista, com, no mínimo, 20%
de entrada e o restante a ser quitado com créditos de prejuízo fiscal e Base de Cálculo Negativa da Contribuição
Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) ou outros créditos próprios de tributos administrados pela Receita Federal,
sem reduções, podendo parcelar eventual saldo em até 60 meses.
2 - Para débitos na Receita e na Procuradoria da Fazenda Nacional, a opção pode ser pelo parcelamento em 120
prestações, sem reduções, sendo:


0,4% da dívida nas parcelas 1 a 12;



0,5% da dívida nas parcelas 13 a 24;



0,6% da dívida nas parcelas 25 a 36;



parcelamento do saldo remanescente em 84 vezes, a partir do 37º mês

3 - Também para débitos na Receita e na Procuradoria da Fazenda Nacional, pode ser feita opção pelo
pagamento de 20% em 2017, em 5 parcelas, sem reduções, e o restante em uma das seguintes condições:


quitação em janeiro de 2018, em parcela única, com reduções de 90% de juros e de 50% das multas; ou



parcelamento em até 145 parcelas, com reduções de 80% dos juros e de 40% das multas; ou



parcelamento em até 175 parcelas, com reduções de 50% dos juros e de 25% das multas, com parcelas
correspondentes a 1% sobre a receita bruta do mês anterior, não inferior a 1/175.

4 - Por fim, para dívidas inferiores a R$ 15 milhões no âmbito da Receita e da Procuradoria da Fazenda
Nacional, o contribuinte pode optar pelo pagamento de 7,5% em 2017, em 5 parcelas, sem reduções, e o restante a
ser quitado em uma das seguintes condições, com utilização cumulativa, nesta ordem, de reduções de acréscimos e
o aproveitamento de créditos:


Pagamento integral em janeiro de 2018, com reduções de 90% de juros e de 50% das multas e utilização
de créditos de Prejuízo Fiscal e Base de Cálculo Negativa ou outros créditos próprios de tributos
administrados pela Receita Federal; ou



Parcelamento em até 145 parcelas, com reduções de 80% dos juros e de 40% das multas e utilização de
créditos de Prejuízo Fiscal e Base de Cálculo Negativa ou outros créditos próprios de tributos
administrados pela Receita Federal; ou
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Parcelamento em até 175 parcelas, com parcelas correspondentes a 1% sobre a receita bruta do mês
anterior, não inferior a 1/175, com reduções de 50% dos juros e de 25% das multas e utilização de
créditos de Prejuízo Fiscal e Base de Cálculo Negativa ou outros créditos próprios de tributos
administrados pela Receita Federal.

No caso da PGFN, não se aplica a esta modalidade 4 a utilização de créditos de Prejuízo Fiscal e Base de
Cálculo Negativa, sendo substituída pela possibilidade do oferecimento de bens imóveis para a dação em
pagamento.
Nas modalidades em que permitidas, admitem-se créditos de prejuízos fiscais e de base de cálculo negativa da
CSLL apurados até 31 de dezembro de 2015 e declarados até 29 de julho de 2016:


próprios ou do responsável tributário ou corresponsável pelo débito;



de empresas controladora e controlada, de forma direta ou indireta, ou



de empresas que sejam controladas direta ou indiretamente por uma mesma empresa, em 31 de dezembro
de 2015, domiciliadas no País, desde que se mantenham nesta condição até a data da opção pela quitação.

Os valores dos créditos decorrentes de prejuízo fiscal e de base de cálculo negativa da CSLL serão determinados
por meio da aplicação de alíquotas definidas na referida medida provisória.
O deferimento do pedido de adesão ao PERT fica condicionado ao pagamento do valor à vista ou da primeira
prestação, que deverá ocorrer até 31 de agosto de 2017.
Enquanto a dívida não for consolidada, o sujeito passivo deverá calcular e recolher o valor à vista ou o valor
equivalente ao montante dos débitos objeto do parcelamento dividido pelo número de prestações pretendidas.
O valor mínimo de cada prestação mensal será de R$ 200,00 para o devedor pessoa física e de R$ 1.000,00 para
a pessoa jurídica.

Entre em contato com o Visão Contabilidade para ver a possibilidade
de regularizar seus débitos com o Fisco.

INTERVALO PARA REPOUSO OU ALIMENTAÇÃO
Art. 71 CLT – Em qualquer trabalho contínuo, cuja duração exceda de 6 (seis) horas, é obrigatória a concessão
de um intervalo para repouso ou alimentação, o qual será, no mínimo, de 1 (uma) hora e, salvo acordo escrito ou
contrato coletivo em contrário, não poderá exceder de 2 (duas) horas.
1º – Não excedendo de 6 (seis) horas o trabalho, será, entretanto, obrigatório um intervalo de 15 (quinze)
minutos quando a duração ultrapassar 4 (quatro) horas.
2º – Os intervalos de descanso não serão computados na duração do trabalho.
3º – O limite mínimo de 1 (uma) hora para repouso ou refeição poderá ser reduzido por ato do Ministro do
Trabalho quando, ouvida a Secretaria de Segurança e Higiene do Trabalho, se verificar que o estabelecimento
atende integralmente às exigências concernentes à organização dos refeitórios e quando os respectivos empregados
não estiverem sob regime de trabalho prorrogado a horas suplementares.
4º – Quando o intervalo para repouso e alimentação, previsto neste artigo, não for concedido pelo empregador,
este ficará obrigado a remunerar o período correspondente com um acréscimo de no mínimo 50% (cinquenta por
cento) sobre o valor da remuneração da hora normal de trabalho.

Devemos promover a coragem onde há medo, promover o acordo
onde existe conflito, e inspirar esperança onde há desespero. Nelson Mandela
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Agenda das Principais Obrigações
Julho/2017
Dias

Compromissos

03/07

Envio das notas fiscais, documentos de caixa e recibos de autônomos, impostos e contribuições pagos
pela sua empresa para encerramento do mês de junho 2017

06/07

SALÁRIOS - JUNHO

07/07

GPS - DOMÉSTICAS
GFIP - JUNHO

10/07

ICMS - SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA (Demais produtos) - JUNHO

11/07

Envio das notas fiscais, dos documentos de caixa, de bancos, impostos e contribuições pagos pela sua
empresa referente o período de 01 a 10/07/2017

12/07

ICMS - COMÉRCIO - JUNHO
ICMS - INDÚSTRIA - JUNHO
ICMS - ÚLTIMOS SETORES INCLUÍDOS NA SUBST. TRIBUTÁRIA - MAIO

17/07

GPS - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL
ISSQN - JUNHO

20/07

GPS - JUNHO
IRF - JUNHO
IMPOSTO SIMPLES NACIONAL - JUNHO

21/07

ICMS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES - MAIO

21/07

Envio das notas fiscais, dos documentos de caixa, de bancos, impostos e contribuições pagos pela sua
empresa referente o período de 11 a 20/07/2017

24/07

ICMS - DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA - SIMPLES NACIONAL - MAIO

25/07

IPI - INDÚSTRIA - MODALIDADE GERAL - JUNHO
COFINS - JUNHO
PIS - JUNHO

26/07

Envio dos dados para encerramento da folha de pagamento: registro de empregados, alterações de
salário, faltas e descontos, recibos de autônomos e notas fiscais cooperativas, referente julho 2017
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - JUNHO - ESTIMATIVA

31/07

IRPJ - JUNHO - ESTIMATIVA
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - LUCRO PRESUMIDO - 2° TRIMESTRE/2017
IRPJ - LUCRO PRESUMIDO - 2° TRIMESTRE/2017

01/08

Envio das notas fiscais, dos documentos de caixa, de bancos, impostos e contribuições pagos pela sua
empresa referente o período de 21 a 31/07/2017

Curta nossa página no Facebook:
VISAO CONTABILIDADE VILLAGIO IGUATEMI 54 3026 4646
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