OBRIGAÇÕES FISCAIS
QUE VÃO IMPACTAR
PROFUNDAMENTE O DIA
A DIA DA SUA EMPRESA

Como a legislação tributária no Brasil não é
nada simples, as empresas precisam ficar
constantemente atentas e conhecer bem suas
obrigações fiscais para não terem problemas
com a Receita Federal.
Pensando em ajudá-lo nas preparações para um
ano ainda mais desafiador, mas cheio de novas
regras e tributos, elaboramos um pequeno guia
com as obrigações fiscais que impactarão o dia
a dia da sua empresa em 2018. Confira!

Bloco K do
SPED Fiscal
A obrigação para essa entrega
já começou em janeiro de 2017
para empresas que faturam
mais de 300 milhões de
reais por ano. Mas é só até
janeiro de 2019 que todas as
indústrias precisam estar
adaptadas às novas regras.
Lembrando que o Bloco K é o Livro Registro de
Controle da Produção e do Estoque.

EFD-Reinf
Empresas que tiveram
faturamento superior a 78
milhões de reais em 2016 já
devem aderir à EFD-Reinf no
dia 1º de janeiro de 2018. Já
quem faturou menos que isso
naquele ano só precisa adotar
as novas regras em julho.
Criada como uma nova forma de prestar informações
de retenções do contribuinte sem relação com o
trabalho, a EFD-Reinf será enviada todos os meses.

eSocial
O eSocial é o Sistema de
Escrituração Digital das
Obrigações Fiscais,
Previdenciárias e
Trabalhistas. Com ele,
empregadores precisam
realizar uma transmissão
eletrônica de dados sobre os
trabalhadores, como vínculo
e folha de pagamento.
O prazo final para se adaptar às novas regras no
atual cronograma é julho de 2018, sendo que quem
fatura mais de 78 milhões de reais precisa
aderir mais cedo, em janeiro de 2018.

Não tem jeito: pagar impostos é inevitável.
No entanto, com esse guia, seu negócio estará
mais preparado, conseguindo evitar surpresas
com a legislação tributária em 2018.

