INFORMATIVO FEVEREIRO / 2017

Receita Federal lança serviço que permite
atualizar dados do CPF pela internet
gratuitamente

A Receita Federal disponibilizou a partir de 16 de
dados
cadastrais no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) em seu site na
Internet. O novo serviço ficará disponível 24h por dia, inclusive
nos feriados e finais de semana.
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Para atualizar quaisquer dados cadastrais de seu CPF,
tais como nome (por exemplo, por motivo de casamento ou
divórcio), nome da mãe, título de eleitor, endereço, telefone e
outros dados.
O contribuinte deverá preencher formulário eletrônico,
disponível no endereço www.receita.fazenda.gov.br.
O atual serviço presencial de alteração de CPF
continuará sendo disponibilizado em unidades de atendimento
dos Correios, do Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal.
Nesse caso, há cobrança de tarifa de serviço no valor de até
R$ 7,00.

Página 1

Soares & Cruz Contabilidade com Responsabilidade

Salário Família 2017
A partir de Janeiro/2017 o valor da cota do salário-família por filho
ou equiparado de qualquer condição, até 14 anos de idade, ou
inválido de qualquer idade, passou a vigorar com os seguintes valores:
REMUNERAÇÃO

VALOR

Até R$ 859,88;

R$ 44,09

De R$ 859,88 até R$ 1.292,43

R$ 31,07

Acima de RS 1.292,43

Não tem direito

Tabela do INSS 2017
Nova Tabela de INSS para Contribuição Previdenciária dos
Segurados Empregado, Empregado Doméstico e Trabalhador Avulso
para 2017.
REMUNERAÇÃO

ALÍQUOTA

Até R$ 1.659,38

8%

De R$ 1.659,39 até R$ 2.765,66

9%

De R$ 2.765,67 até R$ 5.531,31

11%

Teto máximo de desconto

R$ 608,44

Código de defesa do consumidor
O código de defesa do consumidor determina que os
estabelecimentos comerciais e de prestação de serviços são obrigados
a manter, em local visível a placa de sinalização, conforme modelo ao
lado, e uma cópia do Código de Defesa do Consumidor em sua loja. A
cópia do código e a placa de sinalização devem estar em fácil acesso
ao público.
O não cumprimento desta obrigatoriedade implicará em multa
no montante de até R$ 1.064,10 a ser aplicada aos infratores pela
autoridade administrativa no âmbito de sua atribuição.
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SEJA UM GRANDE EMPREENDEDOR
Se empreender, não tenha medo de falhar.
Se falhar, não tenha medo de chorar.
Se chorar, repense sua vida, mas não recue.
Dê sempre uma nova chance a si mesmo.
Lute sempre pelos seus sonhos.
Revolucione sua qualidade de vida.
Seja profundamente apaixonado pela vida,
Pois é um espetáculo imperdível!
Augusto Cury

Seja Bem Vindos Nossos Novos
Clientes
KM Joias Eireli
Maria Helena da Silva Oliveira - MEI
EH Rossi Consultoria LTDA
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