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ICMS - OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS - 
INSCRIÇÃO ESTADUAL - NOVO 
ESTABELECIMENTO: Qualquer empresa  que 
mantiver mais de um estabelecimento, seja filial, 
sucursal, agência, depósito, fábrica ou outro, 
inclusive escritório meramente administrativo, fará 
a inscrição em relação a cada um deles. Já no 
caso de as vendas serem feitas em razão da 
realização isolada de evento, feira ou exposição, 
não será necessário solicitar uma nova inscrição 
estadual. Nessa hipótese, para a emissão das 
Notas Fiscais de venda, o estabelecimento matriz 
da Consulente deverá seguir a disciplina especial 
da Portaria CAT 127/2015, que regulamenta as 
“operações realizadas fora do estabelecimento, por 
qualquer meio de transporte, ou ocorridas em 
eventos, feiras, exposições ou locais semelhantes”. 
Resposta a Consulta SP 23861/2021. 
 
FGTS SAQUE ANIVERSÁRIO: A modalidade 
aprovada em 2020, permite a retirada de parte do 
saldo da conta do FGTS, anualmente, no mês de 
aniversário. A adesão a este sistema é opcional e o 
trabalhador precisa informar à Caixa sua escolha. 
É importante saber que, quem escolhe o saque-
aniversário perde a possibilidade de sacar o valor 
integral do fundo se for demitido. Permanece igual 
o acesso à multa rescisória de 40% sobre o valor 
depositado pelo empregador em caso de 
desligamento sem justa causa, além da 
possibilidade de saque para compra da casa 
própria, aposentadoria ou doença grave. 
O prazo para aderir ao saque-aniversário termina 
sempre no último dia do mês de nascimento, para 
que o saque seja válido no ano vigente. O saque 
fica disponível por três meses, a partir do primeiro 
dia útil do mês de aniversário. A desão pode ser 
feita pelo aplicativo do FGTS ou pelo site 
fgts.caixa.gov.br, em “Meu FGTS”, aba “Saque-
Aniversário".  
 
PRAZOS PARA CANCELAMENTO DE NOTA 
FISCAL ELETRÔNICA – NFE: O prazo para 
cancelamento de nota fiscal – NF-e varia de estado 
para estado. Embora em São Paulo o prazo para 

cancelamento seja de 24 horas, 
exceções
prazos pois quando voce vende para outro Estado, 
numa eventual necessidade , poderá solicitar ao 
cliente o cancelamento da nota fiscal par
nova emissão ou revogação do negócio, conforme 
o caso.
30 minutos
2 horas
24 horas :
AM, Bahia 
Espírito Santo 
Minas Gerais 
Pernambuco 
Grande do Norte 
Paulo 
168 Horas:
RS
720 Horas:
1440 Horas
 

MAJORAÇÃO DA ALÍQUOTA DA CSLL DEVIDA 
PELAS PESSOAS JURÍDICAS DO SETOR 
FINANCEIRO: 
de julho de 2021
Medida Provisória nº 1.034, de 1º de março de 
2012, convertida
de 2021, houve alteração das alíquotas da
partir de julho de 2021.

SEGUNDO PROCESSAMENTO PARA 
DECLARAÇÃO DA RAIS 2020
para as empresas que estão obrigadas a fazer a 
declaração da GDRAIS se encerra 
agosto.
prazo estabelecido no primeiro processamento da 
RAIS, cujo prazo era até 30 de abril, tem até 30 de 
agosto para fazer a sua declaração.
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cancelamento seja de 24 horas,  existem 
exceções em outros Estados. Saiba quais são os 
prazos pois quando voce vende para outro Estado, 
numa eventual necessidade , poderá solicitar ao 
cliente o cancelamento da nota fiscal para uma 
nova emissão ou revogação do negócio, conforme 
o caso. 
30 minutos: Mato Grosso do Sul – MS 
2 horas: Mato Grosso – MT 
24 horas : Acre – AC, Alagoas – AL, Amazonas – 
AM, Bahia – BA, Ceará – CE, Distrito Federal – DF, 
Espírito Santo – ES, Goiás – ES, Maranhão – MA, 
Minas Gerais – MG, Pará – PA, Paraíba – PB, 
Pernambuco – PE, Rio de Janeiro – RJ, Rio 
Grande do Norte – RN, Santa Catarina – SC, São 
Paulo – SP, Sergipe – SE, NFe Tocantins – TO 
168 Horas: Paraná – PR e  Rio Grande do Sul – 
RS 
720 Horas: Rondônia – RO 
1440 Horas: Piauí – PI 

MAJORAÇÃO DA ALÍQUOTA DA CSLL DEVIDA 
PELAS PESSOAS JURÍDICAS DO SETOR 
FINANCEIRO: Novas alíquotas da CSLL a partir 
de julho de 2021: Em virtude da publicação da 
Medida Provisória nº 1.034, de 1º de março de 
2012, convertida na Lei nº 14.183, de 14 de julho 
de 2021, houve alteração das alíquotas da CSLL a 
partir de julho de 2021. 

SEGUNDO PROCESSAMENTO PARA 
DECLARAÇÃO DA RAIS 2020: O  segundo prazo 
para as empresas que estão obrigadas a fazer a 
declaração da GDRAIS se encerra em 30 de 
agosto. Àquelas que não conseguiram cumprir o 
prazo estabelecido no primeiro processamento da 
RAIS, cujo prazo era até 30 de abril, tem até 30 de 
agosto para fazer a sua declaração. 

 

 

 

 
DICAS DO SEBRAE PARA NÃO FALHAR NO 
DELIVERY
de produtos adequada para que haja a 
manutenção da oferta.
- Considere que o armazenamento dos produtos 
seja eficaz, facilitando a coleta por quem fará a 
embalagem.
- Aposte na conferência de produtos para evitar 
erros. 
- Os processos de embalagem e envio dos 
produtos devem ser feitos em prazo mínimo 
adequado, proposto ao cliente.
- Antes de definir quais serviços da empresa 
contarão com entrega de produtos, é fundamental 
que o empreendedor faça uma pesquisa detalhada.
- Se a entrega delivery for feita no mesmo dia do 
pedido, as alternativas são: contratar operadores 
logísticos que prestem esse tipo de serviço ou 
montar uma equipe própria de motoboys 
profissionais.
- Ao analisar a logística própria e uma logística 
terceirizada, é preciso considerar os custos de 
manutenção de uma pessoa que trabalha com 
exclusividade na operação do negócio.
- É recomendável que o empreendedor não atue 
apenas com uma única solução de entrega, 
quando o destino é um cliente fora da cidade ou do 
estado. É essencial que o consumidor tenha 
possibilidades de escolha, podendo verificar qual 
delas faz mais sentido para ele. A utilização de 
comparadores de frete é um recurso que pode 
fazer toda a diferença nesse momento.
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Uma pausa ... 
DICAS DO SEBRAE PARA NÃO FALHAR NO 
DELIVERY:  - É importante comprar a quantidade 
de produtos adequada para que haja a 
manutenção da oferta. 

Considere que o armazenamento dos produtos 
seja eficaz, facilitando a coleta por quem fará a 
embalagem. 

Aposte na conferência de produtos para evitar 

Os processos de embalagem e envio dos 
produtos devem ser feitos em prazo mínimo 
adequado, proposto ao cliente. 

Antes de definir quais serviços da empresa 
contarão com entrega de produtos, é fundamental 
que o empreendedor faça uma pesquisa detalhada. 

e a entrega delivery for feita no mesmo dia do 
pedido, as alternativas são: contratar operadores 
logísticos que prestem esse tipo de serviço ou 
montar uma equipe própria de motoboys 
profissionais. 

Ao analisar a logística própria e uma logística 
ada, é preciso considerar os custos de 

manutenção de uma pessoa que trabalha com 
exclusividade na operação do negócio. 

É recomendável que o empreendedor não atue 
apenas com uma única solução de entrega, 
quando o destino é um cliente fora da cidade ou do 
estado. É essencial que o consumidor tenha 
possibilidades de escolha, podendo verificar qual 
delas faz mais sentido para ele. A utilização de 
comparadores de frete é um recurso que pode 
fazer toda a diferença nesse momento. 

 

rase da Semana: 
 " O melhor meio de escapar 

dos precipícios 
é fugir dos enlevos." 

Boa Semana! 


