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MICROEMPRESAS E MEI TÊM ATÉ 
FEVEREIRO PARA RENEGOCIAR DÍVIDAS 
COM ATÉ 70% DE DESCONTO: Prorrogado 
até 25 de fevereiro, o Programa de Retomada 
Fiscal prevê descontos de até 70% e 
parcelamento em até 145 meses. 
As empresas optantes pelo Simples Nacional 
e os microempreendedores individuais (MEI) 
têm até 25 de fevereiro para renegociar 
débitos inscritos em dívida da União com até 
70% de desconto e prazo de até 145 meses. 
O Programa de Retomada Fiscal da 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, 
prorrogado até o dia 25 de fevereiro de 2022, 
prevê descontos, entrada facilitada e prazo 
ampliado para pagamento. Os descontos 
podem chegar a até 100% dos juros, multas e 
encargos legais, limitado a 70% do valor total 
do débito. 
No total, 1.821.316 empresas estão inscritas 
na dívida ativa da União por débitos do 
Simples Nacional, das quais 162.217 são 
microempreendedores individuais (MEI). O 
valor total dos débitos do Simples Nacional 
inscritos na dívida ativa da União é de R$ 
137,2 bilhões. 
 

RESTAURANTES, BARES E 
LANCHONETES - ALIQUOTA DO ICMS 
VOLTA A 3,2% EM SÃO PAULO: Conforme 

informamos no informativo Boa Semana 

 618/2021 o Governo paulista alterou a 

aliquota do ICMS de 3,39% para 3,62% para 

bares e restaurantes a partir de janeiro de 

2022.  A medida já havia sido anunciada pelo 

governador em setembro/2021, e a 

regulamentação veio só em 28/12/2021  com 

a publicação do Decreto nº 66391/2021. 

ESOCIAL 
PASSA A EMITIR CAT (COMUNICAÇÃO DE 
ACIDENTE DE TRABALHO) PELO 
ESOCIAL DOMÉSTICO
obrigatória para todos os acidentes e doenças 

do trabalho que venham a ocorrer com os 

empregados domésticos. A ferramenta que foi 

disponibilizada auxilia o

facilita o recebimento de benefícios 

previdenciários pelo trabalhador.

 
CADASTRO PRESTADOR DE FORA DE 
SÃO PAULO 
Prefeitura de São Paulo se posicionou, por 
meio da Lei 17.719/2021, com relação à 
obrigatoriedade do
fora do município de São Paulo tornando 
opcional o referido cadastramento. Não mais 
será necessário reter o ISS simplesmente 
pelo fato de o prestador do serviço estar 
localizado fora do município de São 
Paulo.Esse era o ponto que 
decisão do STF.
 
 
DIFERENCIAL DE ALIQUOTAS DEIXA DE 
SER OBRIGATÓRIO TEMPORARIAMENTE:
O

interestaduais a consumidor final não 

contribuinte, 

cálculo e o pagamento

suspensos no mínimo até 05/04/2022 e com 

isso, orientamos

ve

Estado deixe de constar o calculo do DIFAL
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ESOCIAL - EMPREGADOR DOMÉSTICO 
PASSA A EMITIR CAT (COMUNICAÇÃO DE 
ACIDENTE DE TRABALHO) PELO 
ESOCIAL DOMÉSTICO: A emissão da CAT é 

obrigatória para todos os acidentes e doenças 

do trabalho que venham a ocorrer com os 

empregados domésticos. A ferramenta que foi 

disponibilizada auxilia o empregador, o que 

facilita o recebimento de benefícios 

previdenciários pelo trabalhador. 

 
CADASTRO PRESTADOR DE FORA DE 
SÃO PAULO - PREFEITURA - OPCIONAL: 
Prefeitura de São Paulo se posicionou, por 
meio da Lei 17.719/2021, com relação à 
obrigatoriedade do cadastro do prestador de 
fora do município de São Paulo tornando 
opcional o referido cadastramento. Não mais 
será necessário reter o ISS simplesmente 
pelo fato de o prestador do serviço estar 
localizado fora do município de São 
Paulo.Esse era o ponto que faltava após a 
decisão do STF. 
 
 
DIFERENCIAL DE ALIQUOTAS DEIXA DE 
SER OBRIGATÓRIO TEMPORARIAMENTE: 
O  Difal - Diferencial de Aliquotas  nas vendas 

interestaduais a consumidor final não 

contribuinte,   sofreu recentes alterações:  O 

cálculo e o pagamento  do DIFAL  estão 

suspensos no mínimo até 05/04/2022 e com 

isso, orientamos  que nas notas fiscais de 

vendas para consumidor final para fora do 

Estado deixe de constar o calculo do DIFAL.  

Uma pausa ...

Há um ditado chinês que diz que, 

se dois homens vêm andando por 

uma estrada, cada um carregando 

um pão, ao se encontrarem, eles 

trocam os pães; cada um vai 

embora com um. Porém, se dois 

homens vêm andando por uma 

estrada, cada u

idéia, ao se encontrarem, trocam 

as idéias; cada um vai embora com 

Quem sabe, é esse mesmo o sentido 

do nosso fazer: 

para todos terem pão...

Frase

Durma com sonhos. 
Acorde com idéias!

   Feliz 2022!

 

Alexandre Batista dos Santos 

10 de janeiro de 2022  

www.facebook.com/PAINEIRAcontadoresadvogados      instagram.com/paineiracontabilidade/ 

8696 

Uma pausa ... 

 

Há um ditado chinês que diz que, 

se dois homens vêm andando por 

uma estrada, cada um carregando 

um pão, ao se encontrarem, eles 

trocam os pães; cada um vai 

embora com um. Porém, se dois 

homens vêm andando por uma 

estrada, cada um carregando uma 

idéia, ao se encontrarem, trocam 

as idéias; cada um vai embora com 

duas. 

Quem sabe, é esse mesmo o sentido 

do nosso fazer: Repartir idéias, 

para todos terem pão... 

rase da Semana: 

Durma com sonhos.  
Acorde com idéias! 

Feliz 2022!  


