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Informativo mensal 
 
 

AGENDA DE OBRIGAÇÕES
ABRIL / 2022 

Vencto. Tributo / Obrigação – Referência
06/04 Salários – Ref. 03/2022  
07/04 SEFIP (FGTS) – Ref. 03/2022

  07/04 DAE Doméstico (INSS/FGTS) 
11/04 ISS (São Paulo) – Ref. 03/2022
18/04 GPS (contribuinte facultativo) 
20/04 PCC (darf) - Ref. 03/2022  
20/04 DARF INSS (GPS) – Ref. 03/20
20/04 IRRF sobre Salários – Ref. 03
20/04 Vale – Ref. 04/2022  
20/04 Simples Nacional – Ref. 03/20
25/04 Pis – Ref. 03/2022 
25/04 Cofins – Ref. 03/2022 
25/04 IPI – Ref. 03/2022 
29/04 IRPJ Lucro Presumido - Ref. 1º trim./
29/04 Contr.Social L. Presumido - Ref. 1º trim./
29/04 IRPF / 2022 - 1ª quota ou quota única

FERIADOS 
15.04 sexta feira Paixão - Fer. p/ Lei Municipal
21.04 quinta feira Tiradentes – Feriado Nacional

 

DECLARAÇÃO DE CAPITAIS BRASILEIROS NO EXTERIOR

DECLARAÇÃO ANUAL DE 2021 AO BANCO CENTRAL 

 As pessoas físicas ou jurídicas residentes, domiciliadas ou com sede no País, assim conceituadas na legislação 
tributária, detentoras de valores de quaisquer naturezas, de ativos em moeda, de bens e direitos mantidos fora do território 
nacional, cujo valor total seja equivalente ou superior a US$ 1.000.000,00 (hum milhão de dólares dos Estados Unidos) em 
31.12.2021, está obrigado a entregar a declaraç
05.04.2022. 

EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS EM NOSSA SEDE

 
 Informamos que estamos emitindo em nossa sede CERTIFICADOS DIGITAIS (E
certificadora Instituto Fenacon. Acesse: 
 

RELP 
PAGAMENTO DE DÉBITOS NO ÂMBITO DO SIMPLES 

O RELP instituído pela Lei Complementar
Simples, que poderão aderir até o dia 29 de abril deste ano

Poderão aderir ao RELP as microempresas (MEI), incluídos os microempreendedores individuais (MEI), e as empresas 
de pequeno porte (EPP), inclusive as que se encontrem em recuperação judicial, optantes pelo Simples Nacional.

Prazo de adesão: até 29.04.2022 e será solicitada perante o órgão responsável pela administração da dívida.

O deferimento de pedido de adesão fica condicionado ao pagamento da primeira parcela, até a mesma data.

Poderão ser pagos ou parcelados
Nacional, desde que vencidos até 28.02.2022
MEI. 

ELABORADO COM BASE NA LEGISLAÇÃO VIGENTE EM 
win/circular/m042022 
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AGENDA DE OBRIGAÇÕES  Imposto de Renda na Fonte e Carnê
 A partir de ABRIL /

Referência  Base de cálculo – R$ Alíquota (%)
 Até 1.903,98 Isento

2  De 1.903,99 a 2.826,65 
DAE Doméstico (INSS/FGTS) - Ref. 03/2022  De 2.826,66 a 3.751,05 

22  De 3.751,06 a 4.664,68 
– Ref. 03/2022  Acima de 4.664,68 

 Dedução por dependente R$ 1
/2022  Salário Mínimo (R$)
3/2022  A partir de janeiro / 2022 (FEDERAL)

 A partir de abril / 2019 (ESTADUAL/SP
/2022   Unidades Fiscais - Variação anual

 Estadual (UFESP) – Ref. 2022
 Contribuições Previdenciárias a partir de 01/0
 

Salário contribuição (R$) Ref. 1º trim./22 
Ref. 1º trim./22  até 1.212,00 

1ª quota ou quota única  de 1.212,01 até 2.427,35 
 de 2.427,36 até 3.641,03 

Fer. p/ Lei Municipal  de 3.641,04 até 7.087,22 
Feriado Nacional  www.dellatorre.com.br

 
DECLARAÇÃO DE CAPITAIS BRASILEIROS NO EXTERIOR

 
DECLARAÇÃO ANUAL DE 2021 AO BANCO CENTRAL - PRAZO ATÉ 05.04.2022- VALOR ACIMA DE US$ 1.000.000,00

 
As pessoas físicas ou jurídicas residentes, domiciliadas ou com sede no País, assim conceituadas na legislação 

quaisquer naturezas, de ativos em moeda, de bens e direitos mantidos fora do território 
nacional, cujo valor total seja equivalente ou superior a US$ 1.000.000,00 (hum milhão de dólares dos Estados Unidos) em 
31.12.2021, está obrigado a entregar a declaração de capitais brasileiros no exterior ao Banco Central entre 15.02.2022 a 

 
EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS EM NOSSA SEDE

Informamos que estamos emitindo em nossa sede CERTIFICADOS DIGITAIS (E-CPF, E
Acesse: https://www.fenaconcd.com.br/revendedor/pedido-representante/157

RELP – PROGRAMA DE REESCALONAMENTO DO 
PAGAMENTO DE DÉBITOS NO ÂMBITO DO SIMPLES NACIONAL

Complementar nº 193/2022 é voltado para débitos de empresas que participam do 
Simples, que poderão aderir até o dia 29 de abril deste ano. 

Poderão aderir ao RELP as microempresas (MEI), incluídos os microempreendedores individuais (MEI), e as empresas 
de pequeno porte (EPP), inclusive as que se encontrem em recuperação judicial, optantes pelo Simples Nacional.

2 e será solicitada perante o órgão responsável pela administração da dívida.

O deferimento de pedido de adesão fica condicionado ao pagamento da primeira parcela, até a mesma data.

Poderão ser pagos ou parcelados em até 15 anos no âmbito do RELP os débitos apurados na forma do Simples 
Nacional, desde que vencidos até 28.02.2022, cuja parcela mínima será de R$ 300,00 para ME ou EPP e R$ 50,00 para o 

LABORADO COM BASE NA LEGISLAÇÃO VIGENTE EM 01.04.20

      

00  l  Brooklin  São Paulo - SP l Tel: 11 5561.1556  

www.dellatorre.com.br 

ABRIL / 2022 

Imposto de Renda na Fonte e Carnê-Leão 
A partir de ABRIL / 2015 

Alíquota (%) Parcela a deduzir R$ 

Isento - 
7,5 142,80 

15,0 354,80 
22,5 636,13 
27,5 869,36 

Dedução por dependente R$ 189,59 
Salário Mínimo (R$) 

(FEDERAL) 1.212,00 
ESTADUAL/SP) 1.163,55 

Variação anual R$ 
22 31,97 

Contribuições Previdenciárias a partir de 01/01/2022 
Alíquota para fins de 

recolhimento ao INSS (%) 

7,50 
9,00 

12,00 
14,00 

www.dellatorre.com.br 

DECLARAÇÃO DE CAPITAIS BRASILEIROS NO EXTERIOR 

VALOR ACIMA DE US$ 1.000.000,00 

As pessoas físicas ou jurídicas residentes, domiciliadas ou com sede no País, assim conceituadas na legislação 
quaisquer naturezas, de ativos em moeda, de bens e direitos mantidos fora do território 

nacional, cujo valor total seja equivalente ou superior a US$ 1.000.000,00 (hum milhão de dólares dos Estados Unidos) em 
ão de capitais brasileiros no exterior ao Banco Central entre 15.02.2022 a 

EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS EM NOSSA SEDE 

CPF, E-CNPJ e E-NFe) através da 
representante/157 

PROGRAMA DE REESCALONAMENTO DO  
NACIONAL 

é voltado para débitos de empresas que participam do 

Poderão aderir ao RELP as microempresas (MEI), incluídos os microempreendedores individuais (MEI), e as empresas 
de pequeno porte (EPP), inclusive as que se encontrem em recuperação judicial, optantes pelo Simples Nacional. 

2 e será solicitada perante o órgão responsável pela administração da dívida. 

O deferimento de pedido de adesão fica condicionado ao pagamento da primeira parcela, até a mesma data. 

no âmbito do RELP os débitos apurados na forma do Simples 
, cuja parcela mínima será de R$ 300,00 para ME ou EPP e R$ 50,00 para o 

.2022 
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IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA 
 
 
 Está obrigado a apresentar a Declaração de Ajuste Anual até 
calendário 2021, se enquadrar nas principais situações sujeitas à entrega:
 
 a) Recebeu rendimentos tributáveis superiores a R$ 28.559,70, tais como: rendimentos de pró
trabalho assalariado, proventos de aposentadoria, pensão, aluguéis e outros;
 
 b) Recebeu rendimentos isento
superior a R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), tais como: indenizações, FGTS, distribuição de lucro, lucro na 
alienação de bens de pequeno valor, décimo terceiro salário, etc.;
 
 c) Realizou, em qualquer mês do ano
sujeitos a incidência do imposto, ou operações em bolsas de valores, de mercadorias, de futuros e 
assemelhadas; 
 
 d) Teve posse ou a propriedade, em 31 de dezem
terra nua, cujo valor total foi superior a R$ 300.000,00 (trezentos mil reais);
 
 e) Obteve ganho de capital na venda de bens e direitos.
 

• Dependente e/ou alimentados: 
 

• Veículos: Nº de Renavam 
 
• Imóveis (casa / apartamento) informações completas: data de aquisição, CEP, área do imóvel, nº do 

IPTU, registro em qual cartório, nº da matríc
 
• Contas corrente / Poupanças / Investimentos: nº agência, nº da conta e CNPJ da instituição financeira 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ELABORADO COM BASE NA LEGISLAÇÃO VIGENTE EM 
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IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA – EXERCÍCIO 202

Está obrigado a apresentar a Declaração de Ajuste Anual até 29/04/2022
nas principais situações sujeitas à entrega: 

a) Recebeu rendimentos tributáveis superiores a R$ 28.559,70, tais como: rendimentos de pró
trabalho assalariado, proventos de aposentadoria, pensão, aluguéis e outros; 

b) Recebeu rendimentos isentos, não tributáveis e tributados exclusivamente na fonte, cuja soma foi 
superior a R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), tais como: indenizações, FGTS, distribuição de lucro, lucro na 
alienação de bens de pequeno valor, décimo terceiro salário, etc.; 

Realizou, em qualquer mês do ano-calendário, ganho de capital na alienação de bens ou direitos, 
sujeitos a incidência do imposto, ou operações em bolsas de valores, de mercadorias, de futuros e 

d) Teve posse ou a propriedade, em 31 de dezembro do ano-calendário, de bens ou direitos inclusive 
terra nua, cujo valor total foi superior a R$ 300.000,00 (trezentos mil reais); 

tal na venda de bens e direitos. 

 
INFORMAÇÕES A DECLARAR 

 
 

Dependente e/ou alimentados: independente da idade deve ter o nº do CPF

Veículos: Nº de Renavam – Informação obrigatória a partir deste ano 

Imóveis (casa / apartamento) informações completas: data de aquisição, CEP, área do imóvel, nº do 
IPTU, registro em qual cartório, nº da matrícula  

Contas corrente / Poupanças / Investimentos: nº agência, nº da conta e CNPJ da instituição financeira 
 

LABORADO COM BASE NA LEGISLAÇÃO VIGENTE EM 01.04.20
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ABRIL / 2022 

EXERCÍCIO 2022 

2 o contribuinte que no ano 

a) Recebeu rendimentos tributáveis superiores a R$ 28.559,70, tais como: rendimentos de pró-labore, 

s, não tributáveis e tributados exclusivamente na fonte, cuja soma foi 
superior a R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), tais como: indenizações, FGTS, distribuição de lucro, lucro na 

calendário, ganho de capital na alienação de bens ou direitos, 
sujeitos a incidência do imposto, ou operações em bolsas de valores, de mercadorias, de futuros e 

calendário, de bens ou direitos inclusive 

independente da idade deve ter o nº do CPF 

 

Imóveis (casa / apartamento) informações completas: data de aquisição, CEP, área do imóvel, nº do 

Contas corrente / Poupanças / Investimentos: nº agência, nº da conta e CNPJ da instituição financeira  

.2022 


