
  

CRC-RS



  

Contábil / Folha de Pagamento

Criar um chek list por departamento.



  

Contábil

                                Declaração de Débitos e Créditos              
                                  Tributários Federais

Mensal - Prazo de entrega é 15° do 2° mês subsequente ao 
mês de ocorrência do fatos geradores.



  

Contábil

           

                                        Não declarar a contribuições declaradas em GFIP ou    
                                        DCTFWeb.

Transmissão mediante assinatura digital, não se aplica na situação de inativa.

De regra geral que deve entregar a obrigação optantes pelo Lucro Presumido, 
Real, Isentas e Imunes – Art. 5° da IN, trata dos dispensados.

IN RFB n° 2.005, de 29 Janeiro de 2021.



  

Contábil – Plano de Contas



  

Contábil – Plano de Contas

Fonte: https://cfc.org.br/tecnica/normas-brasileiras-de-contabilidade/

https://cfc.org.br/tecnica/normas-brasileiras-de-contabilidade/


  

Contábil

                      Declaração de Informações Socioeconômicas 
                    e Fiscais

Obrigação anual, deve ser entregue até 31 de março do 
ano-calendário subsequente ao da ocorrência dos fatos 
gerados.

http://www8.receita.fazenda.gov.br/SimplesNacional

http://www8.receita.fazenda.gov.br/SimplesNacional


  

Contábil - DEFIS

                     



  

Contábil

                      Declaração Anual Simplificada para                     
                    Microempreendedor Individual

Obrigação anual, deve ser entregue até 31 de maio do ano-
calendário subsequente ao da ocorrência dos fatos gerados.

http://www8.receita.fazenda.gov.br/SimplesNacional
Ou APP-MEI

http://www8.receita.fazenda.gov.br/SimplesNacional


  

Contábil - DASN-MEI



  

Contábil

                      Escrituração Contábil Digital

Obrigação anual, deve ser entregue até 31 de maio do ano-
calendário subsequente a que se refira a escrituração.

ReceitanetBX

http://sped.rfb.gov.br/

http://sped.rfb.gov.br/


  

Contábil

                      
                                  Escrituração Contábil Digital

Transmissão mediante assinatura digital, está dispensada na situação de inativa.

De regra geral que deve entregar a obrigação optantes pelo Lucro Presumido, Real, Isentas e 
Imunes – Art. 3 °, § 1º da IN, trata dos que não se aplica.

IN RFB n° 2.003, de 18 Janeiro de 2021.



  

Contábil

                      Escrituração Contábil Fiscal

Obrigação anual, deve ser entregue até 31 de julho do ano-
calendário subsequente a que se refira a escrituração.

ReceitanetBX

http://sped.rfb.gov.br/

http://sped.rfb.gov.br/


  

Contábil

                         
                                 Escrituração Contábil Fiscal

Transmissão mediante assinatura digital, está dispensada na situação de inativa.

De regra geral que deve entregar a obrigação optantes pelo Lucro Presumido, Real, 
Isentas e Imunes – Art. 1 °, § 1º da IN, trata dos que não se aplica.

IN RFB n° 2.004, de 18 Janeiro de 2021.



  

Contábil

                         
                                 Central de Balanços

Objetivo de reunir as demonstrações e documentos contábeis das entidades 
participantes em um único local, provendo acesso rápido, público e gratuito aos 
arquivos e garantindo sua confiabilidade ao autenticar a entrada dos dados. As 
demonstrações passíveis de publicação incluem as constantes da ECD, validadas e 
certificadas, gozando de fé pública.

https://www.gov.br/centraldebalancos/#/demonstracoes

https://www.gov.br/centraldebalancos/#/demonstracoes


  

Contábil – SPED Central de 
Balanços



  

Contábil – Livro Diário

                                                 

Livro Digital

Arquivos no formato PDF/A, com 
tamanho máximo de 10 Mb 
(megabytes).

https://jucisrs.rs.gov.br/livro-digita
l

                                                 

Central RTDPJBrasil oferece a 
autenticação de livros contábeis de 
forma 100% eletrônica. Para fazer 
a autenticação do SPED

Cartório

Registrar de forma física

https://www.rtdbrasil.org.br/

                                                 

Registrar de forma física

SPED – pode comprovar a 
cronologia - PETICIONAMENTO

https://portal-advocacia.oabrs.or
g.br/usuario/cadastro

https://jucisrs.rs.gov.br/livro-digital
https://jucisrs.rs.gov.br/livro-digital
https://www.rtdbrasil.org.br/
https://portal-advocacia.oabrs.org.br/usuario/cadastro
https://portal-advocacia.oabrs.org.br/usuario/cadastro


  

Contábil

                                                 Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística

https://www.ibge.gov.br/

https://www.ibge.gov.br/


  

Contábil

Certificado de Capacidade Financeira Relativa de Licitantes

https://cage.fazenda.rs.gov.br/

https://cage.fazenda.rs.gov.br/


  

Contábil

Certificado de 
Registro 
Cadastral - CRC

https://www3.com
prasnet.gov.br/sic
af-web/index.jsf

https://www3.comprasnet.gov.br/sicaf-web/index.jsf
https://www3.comprasnet.gov.br/sicaf-web/index.jsf
https://www3.comprasnet.gov.br/sicaf-web/index.jsf


  

Contábil

                             Sistema de Cadastro e Prestação de Contas

As organizações de natureza jurídica fundacional devem prestar contas 
regularmente de suas atividades aos Ministérios Públicos estaduais onde 
situadas (Art. 66 da Lei N° 10.406/2002 – Código Civil).

https://www.fundata.org.br/Home/Sicap

https://www.fundata.org.br/Home/Sicap


  

Contábil

                                         Sistema de Cadastro – TCE/RS

Remessa mensal e anual da Contabilidade. 

Empresas públicas.



  

Contábil

Declaração 
Comprobatória de 
Percepção de 
Rendimentos

https://sistemas.cf
c.org.br/login

https://sistemas.cfc.org.br/login
https://sistemas.cfc.org.br/login


  

Contábil / Folha de Pagamento

                                Declaração do Imposto sobre a Renda      
                                  Retido na Fonte

Obrigação anual, deve ser entregue até 28 de fevereiro do 
ano-calendário subsequente.



  

Folha de Pagamento

                                     Sistema Empresa de Recolhimento do FGTS e        
                                       Informações à Previdência Social

Os arquivos gerados pelo SEFIP devem ser transmitidos pela internet, por 
meio do Conectividade Social, e a GRF emitida deve ser recolhida até o 
7º dia do mês seguinte àquele em que a remuneração do trabalhador foi 
paga.



  

Folha de Pagamento

                                     

Comunicar ao Governo, de forma unificada, as informações relativas 
aos trabalhadores, como vínculos, contribuições previdenciárias, 
folha de pagamento, comunicações de acidente de trabalho, aviso 
prévio, escriturações fiscais e informações sobre o FGTS.



  

Folha de Pagamento

GRUPO 1 -  Empresas com faturamento 
anual superior a R$ 78 milhões

GRUPO 2 -  entidades empresariais com 
faturamento no ano de 2016 de até R$ 
78.000.000,00 (setenta e oito milhões) e que 
não sejam optantes pelo Simples Nacional

GRUPO 3 Pessoas Jurídicas - 
empregadores optantes pelo Simples 
Nacional e entidades sem fins lucrativos - 
Empregadores pessoa física (exceto 
doméstico), produtor rural PF

GRUPO 4 - órgãos públicos e organizações 
internacionais



  

Folha de Pagamento - eSocial

                                     
Para acessar os módulos web do eSocial, 
inclusive o Web Empregador Doméstico e 
App Empregador Doméstico, será 
necessário utilizar o login por meio da 
conta gov.br.



  

Folha de Pagamento

                            Escrituração Fiscal Digital de Retenções e    
                            Outras Informações Fiscais

                                     

Mensal - Prazo de entrega no dia 15 do mês subsequente ao 
mês de ocorrência do fatos geradores.

IN RFB n° 2.043, de 12 Agosto de 2021.



  

Folha de Pagamento

                                      Declaração de Débitos e Créditos Tributários            
                                          Federais Previdenciários e de Outras Entidades e 
                                             Fundos

Mensal - Prazo de entrega é 15° do 2° mês subsequente ao mês de 
ocorrência do fatos geradores.

IN RFB n° 2.005, de 29 Janeiro de 2021.



  

Folha de Pagamento

                                         Sistema de Cadastro – TCE/RS

Remessa das rubricas da folha de pagamento. 

Empresas públicas.



  

Folha de Pagamento

                                      

Para o 4° Grupo entregar para o exercício de 2022.

http://www.rais.gov.br/sitio/index.jsf

http://www.rais.gov.br/sitio/index.jsf


  

CRC-RS

                   Obrigado
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